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Επίδοµα ανεργίας και για ελεύθερους επαγγελµατίες
Ποσό που θα ξεκινά από τα 180 ή τα 200 ευρώ και ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές που έχουν
πληρώσει οι ασφαλισµένοι µπορεί να φτάνει έως τα 360 ευρώ, θα δικαιούνται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι
οποίοι διακόπτουν την δραστηριότητά τους λόγω κρίσης. Στην ουρά για το επίδοµα βρίσκονται ήδη χιλιάδες
ελεύθεροι επαγγελµατίες που έβαλαν λουκέτο το 2013, ενώ χρήση του µέτρου αναµένεται να κάνουν περίπου
15.000 άνεργοι. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα "Ελεύθερος Τύπος" µε τα κριτήρια που θεσπίζονται, το επίδοµα
δεν θα είναι το ίδιο για όλους, αλλά θα κλιµακώνεται ανάλογα µε τα έτη πληρωµής εισφορών. Το επίδοµα για
τους ανέργους επαγγελµατίες θα είναι πολύ µικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ΟΑΕ∆, καθώς οι εισφορές που
πληρώνουν οι µισθωτοί για ανεργία είναι υψηλότερες από τα 10 ευρώ που καταβάλλουν στο ΟΑΕΕ οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες. Επίσης, η διάρκεια του επιδόµατος εξετάζεται να ξεκινά από τους τρεις µήνες και
ανάλογα µε τα κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι να φτάνει µέχρι και τον ένα χρόνο. Το νέο µέτρο τίθεται
επί τάπητος σε σηµερινή σύσκεψη στο υπ. Εργασίας υπό τον αρµόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση µε τις
διοικήσεις των Ταµείων των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες το Νοέµβριο
Οι ελληνικές τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 408 εκατ. ευρώ το Νοέµβριο και διαµορφώνονται πλέον
στα 161,4 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως σχολιάζει το
πρακτορείο Reuters, οι καταθέσεις στην Ελλάδα παραµένουν σχετικά σταθερές, καθώς οι εκλογές του Ιουνίου
καθησύχασαν τις ανησυχίες ότι η χωρά µπορεί να έβγαινε από την ευρωζώνη, αλλά είναι ακόµη χαµηλότερες
περίπου κατά ένα τρίτο, από το ζενίθ του ∆εκεµβρίου του 2009.
Αύξηση απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση το β' εξάµηνο 2012
Σηµαντική ήταν στο δεύτερο εξάµηνο του 2012 η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης, από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), σύµφωνα µε το υπουργείο Εσωτερικών.
Το δεύτερο εξάµηνο του 2012, έγιναν 21 εντάξεις έργων, ύψους άνω των 90 εκατ. ευρώ, µε στόχο την τόνωση
της επιχειρηµατικότητας ιδιαιτέρως στην περιφέρεια, την ενδυνάµωση της οικονοµίας και την εξωστρέφεια
των δήµων, προσθέτει το υπουργείο.
Εντός Φεβρουαρίου οι µετακινήσεις των πρώτων 2.500 δηµοσίων υπαλλήλων
Έως τα µέσα Φεβρουαρίου θα έχουν µετακινηθεί στις νέες τους θέσεις οι 2.500 δηµόσιοι υπάλληλοι που
βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Η σχετική υπουργική απόφαση αναµένεται να υπογραφεί
πιθανότατα και εντός της ηµέρας από τον υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Αντώνη Μανιτάκη. Στη
συνέχεια θα αποσταλεί συνοδεία ερµηνευτικής εγκυκλίου στις δηµόσιες υπηρεσίες και θα αποτελέσει τον
οδηγό για τις µετατάξεις των υπαλλήλων από εδώ και στο εξής.
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