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Tns ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

.  .  U  απτίζονται» σήμερα τα... φτωχοδάνεια για τ<~ 
"^ ^ Ε υ ρ ω π α ίο υ ε  μικροεπιχειρηματίεε, από 
υπουργούε Οικονομίαε στη σύνοδο του Ecofin στη Ι· 
καια, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διεθνήε κοι 
νωνική αναστάτωση, που προκαλεί η κρίση και να συ 
γκρατηθεί η ανεργία.
Το σχέδιο ονομάζεται Jasmine και θα παρέχει πιστώ
σ ε ι (δάνεια) με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο -iocos με πε
ρίοδο xápiTOS- σε αυτοαπασχολούμενοί, με εισόδη
μα κοντά στο όριο Tns φτώχειαε, και σε πολύ μικρέ5 ε
πιχειρήσει.
Αφορά óoous δεν έχουν tis εγγυήσεΐ5 για να 
προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό (ή τον θεω
ρούν πολύ ακριβό), και τα δάνεια έωε 25.000 ευ

ρώ θα χορηγού
νται από μηχανι- 
opoús εκτ05 τρα
πεζών (π.χ.ε- 
παγγελματικέε ε
νώσει). 
Πρόκειται για τα
μεία ανακυκλού- 
μενη5πίστωσπ5, 
δηλαδή κάθε κρά- 
το5-μέλο5, μετέχο- 
vTasaTO νέο τα
μείο, πρέπει να 
δημιουργήσει ένα 
αρχικό κεφάλαιο 
και μετά τηναπο- 
πληρωμήτου,σε 
προκαθορισμένο 
χρόνο, το ποσό 
του δανείου θα 
διατίθεται σε άλλο 
δικαιούχο.
Τα ποσά θα εκτα- 

μιευθούναπό την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
από κοινοτικά κονδύλια και εθνικού5 nópous και το 
ποσοστό συμμετοχήε κάθε KpáTous θα αποφασιστεί 
οε συνεργασία με tis κυβερνήσει.
Στη σύνοδο, θα εξεταστούν επίση5 οι εξελίξει και οι 
κίνδυνοι για tis χρηματαγορέ5, οι επιπτώσεΐ5 Tns κρί- 
ons στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό, óncos και η 
πορεία των τιμών πετρελαίου.
Πρόκειται για... ανάπαυλα για τον κ. Αλογοσκούφη, ο 
onoíos θα pas εκπροσωπήσει, καθοΜ από τη Δευτέρα 
τον πυρετό του φορολογικού νομοσχεδίου διαδέχεται 
auras Tns Eurostat, αντιπροσωπεία Tns onoías θα 
πραγματοποιήσει πενθήμερη επίσκεψη στην Αθήνα 
για το τελικό «κλείσιμο» του ελλείμματοε του 2007. Φαί
νεται ότι οι appóóiES υπηρεσίεε Tns Ε.Ε. το υπολογί
ζουν στο 3,1 %  με 3,2% του ΑΕΠ (εξαρτάται από το αν 
θα μετρήσουν στο 2007 ή στο 2006 450 εκατ. ευρώ ε
σόδων από κονδύλια του ΚΠΣ). Ανάλογα θα αυξομοι- 
ωθού ν τα ελλείμματα των δύο αυτών ετών.
Ektós από τη γενική πορεία των στατιστικών στοιχείων 
και την επιτευχθείσα πρόοδο, οι συζητήσει θα επικε
ντρωθούν στο έλλειμμα του 2007 και στην οριστικο
ποίησή του.
Οι διαφορέε που έχουν ανακύψει μεταξύ των δύο 
αρχών, εκτιμάται ότι συζητήθηκαν σε χθεσινή συ
νάντηση -αν και εθιμοτυπική -του γ. γραμματέα 
Tns ΕΣΥΕ Μ. Κοντοπυράκη με τον νέο γ. διευθυντή 
Tns Eurostat Βάλτερ Ραντερμάχερ, o onoíos έδωσε 
μια πρώτη εικόνα για tis προθέσεΐ5 του κοινοτικού 
οργάνου.

Επίδομα 500^0 στο ΕΚΑΒ
Ετήσιο επίδομα 500 ευρώ otous διασώστε5 - πληρώμα
τα ασθενοφόρων, που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, θα διατε
θεί έπειτα από κοινή απόφαση του υπουργού Υγείαε 
και Κοινωνικήε Αλληλεγγύη$, Δημήτρη Αβραμόπου- 
λου, και του υφυπουργού OiKovopías και Οικονομι
κών, Νίκου Λέγκα.Το επίδομα θα καταβάλλεται εφάπο 
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτο 
με χρηματικό ένταλμα.
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