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Πυρετός διαβουλεύσεων για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών
Ενεργή συμμετοχή στην προσπάθεια της Εθνικής Τράπεζας για την προσέλκυση
επενδυτών έχει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, την ίδια στιγμή που το σύνολο των
μηχανισμών του ομίλου έχουν κινητοποιηθεί για τη διασφάλιση της ελάχιστης
συμμετοχής του 10% στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.
Σύμφωνα με Το Βήμα, χαρακτηριστικό του προσωπικού ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο
κ. Σαμαράς για την τύχη της Εθνικής είναι το γεγονός ότι πρόσφατα συναντήθηκε για το
θέμα με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος είναι από τους πλουσιότερους
επιχειρηματίες στον κόσμο, ενώ περιλαμβάνεται και στη λίστα του «Forbes».
Λίγα 24ωρα νωρίτερα το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου είχαν περάσει, σύμφωνα με
καλά πληροφορημένες πηγές, και εκπρόσωποι της οικογένειας Λάτση, η οποία
εμφανίζεται διατεθειμένη να συμμετάσχει στην έκδοση μετοχών κατά το ποσοστό που
της αναλογεί (11%).
Τόσο το δίκτυο λιανικής όσο και οι γενικές διευθύνσεις της τράπεζας έχουν… ρίξει δίχτυα
παντού, με στόχο να εμφανίσουν στην τρόικα τις επόμενες ημέρες ένα αξιόπιστο σχέδιο
για την άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων.
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ΓΣΕΒΕΕ: Επίθεση στην κυβέρνηση για τις Κυριακές
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η συνομοσπονδία των επαγγελματοβιοτεχνών,
λέγοντας ότι αγνοεί επιδεικτικά τόσο τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων της
αγοράς και των εργαζομένων, με αφορμή την επικείμενη κατάθεση νομοσχεδίου για τη
λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
Μια τέτοια ρύθμιση», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΒΕΕ, δεν θα έχει καμιά θετική
επίδραση, ούτε στην αγορά (ζήτηση), ούτε και στην απασχόληση, ούτε στην κοινωνία
γενικότερα». Παράλληλα, αναφέρεται σε έρευνας κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιανουάριος
2013), σύμφωνα με την οποία οι έμποροι σε συντριπτικά ποσοστά (85%) αποδοκιμάζουν
το ενδεχόμενο ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές. Όπως υποστηρίζει, «το
υπουργείο Ανάπτυξης εμμένει στην επιλεκτική προώθηση αιτημάτων θεσμικών και μη
θεσμικών συνομιλητών του, εκπρόσωποι των οποίων έχουν αναλάβει εσχάτως ρόλους
εμπειρογνωμόνων και εντεταλμένων συμβούλων, συνεπικουρώντας την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου».
Στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει ανάγει σε επιστήμη τις
«ακούσιες» διαρροές στα ΜΜΕ, όποτε επιχειρεί να προωθήσει πρωτοβουλίες που
εναντιώνονται στην κοινή λογική, στο δημόσιο συμφέρον και εξυπηρετούν μεγάλα
επιχειρηματικά συμφέροντα.
Τελευταία ευκαιρία από τον ΟΑΕΕ για κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία
Μία τελευταία ευκαιρία στους συνεπείς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι είχαν χάσει
το δικαίωμα για κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, δίνεται με απόφαση του
υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου την Πέμπτη, τροποποιείται και
συμπληρώνεται η προηγούμενη υπουργική απόφαση Φ80000/10255/334/06.06.2012
(ΦΕΚ 1849/τ.Β’/13.06.2012) η οποία έδινε την δυνατότητα επιλογής κατώτερης
ασφαλιστικής
κατηγορίας
με
την
βούληση
του
ασφαλισμένου.
Παρέχεται, δηλαδή, σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που κατετάγησαν σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από 13 Ιουνίου 2012 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας,
αλλά απώλεσαν για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμά τους, μία τελευταία ευκαιρία να
επανέλθουν στην ασφαλιστική κατηγορία της προηγούμενης επιλογής τους, εφόσον
συντρέχουν και όλοι οι σχετικοί όροι και οι προϋποθέσεις.
Συνελήφθησαν οι τρεις επιστάτες που πυροβόλησαν τους μετανάστες
Εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής και συνελήφθησαν οι τρεις επιστάτες που
πυροβόλησαν εναντίον των μεταναστών, οι οποίοι διεκδίκησαν τα χρήματα για την
εργασία τους σε καλλιέργειες φράουλας στην Μανωλάδα. Πρόκειται για έναν 21χρονο,
έναν 39χρονο και έναν 27χρονο, εις βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα
σύλληψης.
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Την Πέμπτη, είχε συλληφθεί ένας άλλος 38χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική
έρευνα για χρονικό διάστημα κάποιων ωρών παρείχε κατάλυμα σε δύο από τους τρεις
καταζητούμενους επιστάτες, οι οποίοι είναι φίλοι του.
Ένας εκ των επιστατών, ο 27χρονος, έχει παρελθόν με παρόμοια βίαιη ενέργεια σε βάρος
αλλοδαπού, στην ίδια περιοχή. Η υπόθεση αυτή δεν έχει εκδικαστεί ακόμη.
Πάνω από τους μισούς δήμους της χώρας στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν καταφύγει ήδη περισσότεροι από τους
μισούς δήμους της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν ο υπουργός
Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας.
Όπως έγινε γνωστό, ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα αιτήματα χρηματοδότησης 167 δήμων
προς το υπουργείο Οικονομικών, τα οποία έχουν εγκριθεί και έχει αρχίσει να προχωρά η
υλοποίησή τους. Παράλληλα, επεξεργάζονται τα στοιχεία άλλων 10 δήμων που έχουν
αιτηθεί χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ότι η συνολική οφειλή των Δήμων προς τις τοπικές αγορές είναι πάνω από
900 εκατ. ευρώ.
Στο 49,7% η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ
Το 49,7% των κοινοτικών πόρων, ύψους 20,2 δισ. ευρώ, που αναλογούν στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, έχει αντλήσει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Κομισιόν (μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο).Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε έκθεση
της Κομισιόν για την πολιτική της Συνοχής, στην οποία γίνεται επισκόπηση του τρόπου
υλοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στα κράτη-μέλη.
Παράλληλα, από την έκθεση προκύπτει ότι την περίοδο 2007-2011 η Ελλάδα είχε
δεσμεύσει το 99,5% (με μέσο κοινοτικό όρο 71,2%) των συνολικών πόρων που της
αναλογούν.
Υπενθυμίζεται ότι με το λεγόμενο κανόνα Ν+2 τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο έως το
2015 για να απορροφήσουν τα κονδύλια της ΕΕ που έχουν αποφασιστεί. Στις υπόλοιπες
«μνημονιακές» χώρες η απορροφητικότητα ήταν 54,4% στην Πορτογαλία με δεσμεύσεις
74,3% και 60,1% στην Ιρλανδία με δεσμεύσεις 103,8%.
Ημέρες Καριέρας στις 20 και 21 Μαΐου
Το διήμερο 20 και 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση 'Ημέρες Καριέρας' σε
κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.
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Οι επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται σε πρόσκληση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να συμμετάσχουν, ακόμη κι
αν δεν προγραμματίζουν να προβούν άμεσα σε κάποια πρόσληψη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στον παρακάτω
σύνδεσμο www.dasta.auth.gr/jobfair.aspx έως την Παρασκευή, 26 Απριλίου.
Νεκρός ο ένας ύποπτος της επίθεσης στη Βοστώνη, αναζητείται ο δεύτερος
Νεκρός είναι ο ένας ύποπτος της επίθεσης στο Μαραθώνιο της Βοστώνης και αναζητείται
ο δεύτερος, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης. Ο δεύτερος θεωρείται
οπλισμένος και επικίνδυνος και η αστυνομία ψάχνει πόρτα-πόρτα την περιοχή
Γουότερταουν αναζητώντας τον, χαρακτηρίζοντάς τον τρομοκράτη.
Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή, με τη
συμμετοχή του FBI και της Εθνοφρουράς, η οποία ξεκίνησε με πυροβολισμούς στο ΜΙΤ
και συνεχίστηκε με καταδίωξη και πυροδότηση εκρηκτικών. Η αστυνομία έχει καλέσει
τους κατοίκους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να μείνουν στα σπίτια τους.
Λαγκάρντ:

Η

Κύπρος

δεν

αποτελεί

μοντέλο

για

το

μέλλον

Η Κύπρος δεν αποτελεί μοντέλο για το μέλλον, δήλωσε την Πέμπτη η γενική διευθύντρια
του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζοντας πως οι ειδικές συνθήκες στο κυπριακό τραπεζικό
σύστημα επέβαλαν τη συγκεκριμένη λύση.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, η Λαγκάρντ υπογράμμισε πως η παγκόσμια ανάπτυξη έχει
σταθεροποιηθεί, ωστόσο πλέον υπάρχουν χώρες που ανακάμπτουν σε τρεις
διαφορετικές ταχύτητες. Η ίδια είπε πως αυτό δεν είναι υγιές και ότι απαιτούνται
στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, ώστε να υπάρξει μια ενιαία ταχύτητα στην ανάπτυξη.
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