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Η αγορά φοβάταιτους'Ελληνες 
και δώρα φέροντας. Επίσης 
φοβάται για τους Ιρλανδούς 

και τους Ισπανούς.
Η Ελλάδα πάντα αντιμετωπιζό

ταν σαν κράτος- μέλος της περιφέ
ρειας, όχι μόνον γεω γραφικώ ς. 
Ακόμη και πριν από την κοινωνική 
αναταραχή της περσινής χρονιάς, 
τα ομόλογό της είχαν σημαντικά 
υψηλότερες αποδόσεις από αυτά 
των γερμανικών - υποδηλώνοντας 
υψηλότερο κίνδυνο χρεοστασίου.

Η αγορά είναι νευρική και για 
άλλα κράτη-μέλη της περιφέρειας 
της Ευρωζώνης, κυρίως την Ιρλαν
δία και την Ισπανία, που «επεκτά- 
θηκαν» πέραν του δέοντος στη δι
άρκεια της πιστωτικής κρίσης. Η 
προοπτική μια χώρα της Ευρωζώνης 
να κηρύξει χρεοστάσιο και να εγκα- 
ταλείψειτο ευρώ φαντάζει αδιανόη
τη. Αλλάτα νέατης Παρασκευής από 
την Standard & Poor's πως η Ελλάδα 
και η Ιρλανδία έχουν μπει στο μικρο
σκόπιο για πιθανή υποβάθμιση της 
πιστοληπτικής τους ικανότητας στο 
εγγύς μέλλον, με την Ισπανία να τις 
ακολουθεί χθες, κάνει πολλούς να 
σκέφτονται το αδιανόητο.

Η διαφορά απόδοσης ανάμεσα 
στα ελληνικά ομόλογα και τα γερ
μανικά bunds φθάνει τις 2,32 πο
σοστιαίες μ ονά δες, σ χεδό ν  το 
ΙΟπλάσιο σε σχέση με τα προ διετί
ας επίπεδα. Η διαφορά των ισπανι
κών αποδόσεων αυξήθηκε χθες για 
πρώτη φορά πάνω από τις 90 μονά
δες βάσης. Η προθεσμιακή αγορά 
Intrade θεωρεί πιθανό σε ποσοστό 
30% ένα σημερινό κράτος-μέλος 
της Ευρωζώνης να εγκαταλείψει 
το ευρώ έως τα τέλη του επόμενου 
έτους.

Το ευρώ υποχώρησε περισσότερο 
από 1% έναντι του δολαρίου αμέσως 
μόλις έγινε γνωστή η είδηση για την 
Ισπανία, καιτιςτελευταίες εβδομάδες 
έχει υποχωρήσει κατά 9,8%. Μια 
κρίση με την Ελλάδα στο επίκεντρο 
μπορεί ναείναιτο έσχατο «κραςτεστ» 
του ευρώ (όπως το θέτει ο Ντάνιελ 
Κατζίβ της Credit Suisse). Εάν η Ευ
ρωζώνη μπορούσε να βρει κάποιον 
τρόπο να αντιμετωπίσει πιθανά χρε
οστάσια, αυτό θα επιβεβαίωνε την 
δυνατότητα του ευρώ να αναδειχθεί 
στο επόμενο αποθεματικό νόμισμα 
του κόσμου.Αλλά εάν η Ευρωζώνη 
δεν εξεύρει λύση, και κάποια χώρα 
εξέλθειαπό αυτήν, θα τερματιστεί μια 
τέτοια φιλοδοξία.

Τώρα που υπάρχουν φόβοι πως 
η Ελλάδα (ή κάποια άλλη χώρα της 
περιφέρειας) μπορεί να γίνει ο Δού- 
ρειος Ίππος που θα αλώσειτο ευρώ, 
οποιαδήποτε είδηση από αυτό το 

«μέτωπο» θα μπορούσε να ταρά
ξει πολλές άλλες αγορές. Ο
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Σε πτωτική τροχιά -πάλι- τα χρηματιστήρια

Επιδεινώθηκε, χθες, το κλίμα όσον αφο
ρά τη διάθεση των επενδυτών για  ανά
ληψη ρίσκου, κάτι που είχε ως αποτέ

λεσμα να υποχωρήσουν οι μετοχικοί δείκτες 
και οι τιμές των εμπορευμάτων. Αντίθετα 
ενισχύθηκε η ισοτιμία του γεν  και οι τιμές 
των κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυ
τές πασχίζουν να εκτιμήσουν το εύρος της 
παγκόσμιας ύφεσης.

0 κύριος δείκτης που καταρτίζει ο Οργα
νισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά
πτυξης, για τον μήνα Νοέμβριο, έδειξε σαφή 
επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της βιομη
χανικής παραγωγής των κυριότερων οικο
νομιών στον πλανήτη.

Το δυσοίωνο σκηνικό υπογραμμίστηκε από 
τις δηλώσεις του Ζαν-Κλοντ Τρισέ, του προ
έδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
ο οποίος είπε, σε συνάντηση που είχε με τα 
μέλη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, 
πως η παγκόσμια οικονομία θα «επιβραδυν
θεί σημαντικά κατά το 2009».

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως οι χρηματοοικο
νομικές αγορές δεν έχουν, ακόμη, προεξο
φλήσει πλήρως τις ενέργειες στήριξης που 
έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις και οι κε
ντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο και πω ς το 
«2010 θα είναι έτος ανάκαμψης».

Η Λένα Κομίλεβα, οικονομολόγος στην 
Τυΐΐεή Ρτεόοη, δήλωσε πως το δημοσιονο
μικό πακέτο τόνωσης της οικονομίας των 
800 δισ. δολαρίων, που προετοιμάζει ο νέος 
πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, θα 
αποφέρει μια σύντομη διακοπή του κύκλου 
της επιβράδυνσης της οικονομίας και θα 
περιορίσει τη δριμύτητα της ύφεσης.

TOY DAVE SHELLOCK

Επιδεινώθηκε, χθες, το κλίμα όσον αφορά τη 
διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, 
με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι τιμές των 
μετοχών και των εμπορευμάτων
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Πανευρωπαϊκός Δείκτης:
F T S E iir o f i r s t  3 0 0  *
Η εξέλιξη του δείκτη
σε μονάδες
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Ωστόσο, πρόσθεσε: «Είναι αβέβαιο, όμως, 
αν θα καταφέρει να αποκαταστήσει, μακρο
πρόθεσμα, τη χαμένη εμπιστοσύνη των επεν
δυτών προς την οικονομία και να αναζωο
γονήσει τη ροή των πιστώσεων προς τον 
προβληματικό τομέα των επιχειρήσεων».

Οι διεθνείς κεφαλαιαγορές υποχώρησαν 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου. 
Στο μέσον των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη, 
ο δείκτης αναφοράς 8&Ρ 500 κινούταν κα
θοδικά κατά 1,9%, ενώ στην αντίπερα όχθη 
του Ατλαντικού ο πανευρωπαϊκός δείκτης 
Π ^ Ε  ΕυΓοήΓβί 300 υποχώρησε κατά 1,6%.

Στην Ασία, η βουτιά του 2,8% του 
δείκτη Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ 
πυροδότησε κύμα απωλειών και στις 
υπόλοιπες αγορές της Ηπείρου, ενώ 
η αγορά του Τόκιο παρέμεινε κλει
στή λόγω δημόσιας αργίας.

Στις αγορές συναλλάγματος, 
το δολάριο υποχώρησε σε νέα 
χαμηλά τριμήνου έναντι του γεν, 
καθώς εντάθηκε το κλίμα απο
στροφής ανάληψης ρίσκου. Ω
στόσο, το αμερικανικό νόμισμα 
κέρδισε έδαφος έναντι του ευρώ, 
εν μέσω των προσδοκιών πως η 
ΕΚΤ θα σπεύσει να μειώσει εκ 
νέου τα επιτόκιά της την Πέ
μπτη.

Οι τιμές των κρατικών ομολό
γω ν ενισχύθηκαν, με την από
δοση του δεκαετούς χρεογράφου 
αναφοράς του αμερικανικού 
δημοσίου να υποχωρεί κατά 5 
μονάδες βάσης, στο 2,35%, και 
του διετούς να χάνει 3 μονάδες 

βάσης και να διαμορφώνεται στο 0,73%.
Στην Ευρώπη, η απόδοση του δεκαετούς 

γερμανικού Bund υποχώρησε κατά 4 μονάδες 
βάσης, στο 2,98%.

Τέλος, στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή 
του αργού πετρελαίου υποχώρησε κάτω από 
τα 38 δολάρια το βαρέλι εξαιτίας των δυσοί
ωνων στοιχείων για την απασχόληση στις 
ΗΠΑ. «Το γεγονός αυτό πυροδότησε ανησυ
χ ίες για περαιτέρω μείωση της ζήτησης, ιδί
ως στις ΗΠΑ», δήλωσαν οι αναλυτές της 
Commerzbank. Ο

Έχασε έδαφος η στερλίνα

Η στερλίνα υποχώρησε 
χθες με τους επενδυ
τές να αντλούν κέρδη 

μετά την ισχυρή της κούρσα 
την προηγούμενη εβδομάδα, 
ενώ η Ιρλανδία κατηγόρησε 
τη Βρετανία ότι «προκάλε- 
σε» την πρόσφατη υποχώρη
σή της.

Η στερλίνα δέχθηκε πιέ- 

Στο μέσον των συναλλαγών, στην αγορά 
της Νέας Υόρκης, η στερλίνα υποχωρούσε 
κατά 2% στα 1,4833 δολάρια, ενώ κατέ
γραφε πτώση κατά 3% έναντι του ιαπωνι
κού νομίσματος, στα 132,35 γεν

σεις από τα στοιχεία που α
νακοινώθηκαν το Σαββατο
κύριακο από το Εθνικό Ινστι
τούτο Οικονομικών και Κοι- 
νωνικής'Ερευνας της Βρετα
νίας, που προβλέπουν ότι το 
ΑΕΠ στη Βρετανία μειώθηκε 
κατά 1,5% το δ'τρίμηνο πέρ- 
ι ιε τους ταχύτερους ρυθ-

ΤΟΥ PETER GARNHAM

μούς από το 1980.
Στο μέσον των συναλλα

γών, στην αγορά της Νέας 
Υόρκης, η στερλίνα υποχω
ρούσε κατά 2% στα 1,4833 
δολάρια, ενώ κατέγραφε πτώ
ση κατά 3% έναντι του ιαπω
νικού νομίσματος, στα 132,35 
γεν. Ωστόσο, οι απώλειες της 
στερλίνας έναντι του ευρώ 
ήταν μικρότερες, με το βρετα
νικό νόμισμα να υποχωρεί σε 
0,8995, σε κλίμα ανησυχίας 
ότι επιταχύνεται η επιβράδυν
ση στην ευρωζώνη.

Αναλυτές σχολίασαν ότι 
το αρνητικό κλίμα για  το 
ευρώ επιδεινώθηκε από τις 
ανησυχίες ότι η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα -η οποία 
μέχρι στιγμής δεν έχει μει
ώσει τα επιτόκια τόσο επιθε
τικά όσο άλλες κεντρικές 
τράπεζες- κινδυνεύει να υ
ποτιμήσει τους ρυθμούς συρ
ρίκνω σης της οικονομίας 
στην ευρωζώνη. Αυτό έχε’

εντείνει τις ανησυχίες ότι η 
ΕΚΤ, που ανακοινώνει με
θαύριο την απόφασή της για 
τα επιτόκια, θα τα διατηρήσει 
πολύ υψηλά στην περιοχή, 
μεγεθύνοντας έτσι τις αρνη
τικές επιπτώσεις της χρημα- 
τ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς  κ ρ ίσ η ς . 
Πράγματι, ο Ντομινίκ Στρος 
Καν, ο επικεφαλής του Δ ιε
θνούς Νομισματικού Ταμεί
ου, επέκρινε την ανεπαρκή 
πολιτική τω ν Ευρωπαίων 
αξιωματούχων, υποστηρίζο
ντας ότι η Ευρώπη «υποβαθ
μίζει τις ανάγκες» για τόνω
ση της οικονομίας.

Η στερλίνα υποχώρησε 
μετά τις κατηγορίες που δια
τύπωσε ο Μπράιαν Λένιχαν, 
ο Ιρλανδός υπουργός Οικονο
μικών, σύμφωνα με τις οποίες 
οι βρετανικές Αρχές, στην 
πραγματικότητα, υποτίμησαν 
de facto τη στερλίνα αυξάνο
ντας την προσφορά χρήματος 
στη Βρετανία, ενέργεια η ο-

ποία προκάλεσε «άμεσες δυ
σκολίες» στην ιρλανδική οι
κονομία. Ο αναλυτής Ντέρεκ 
Χάλπενι, δήλωσε ότι ο θυμός 
της ιρλανδικής κυβέρνησης 
θα πρέπει να στραφεί στην 
ΕΚΤ και όχι στις βρετανικές 
Αρχές. Ο κ. Χάλπενι τόνισε 
ότι οι αγορές εξακολουθούν 
να αισιοδοξούν υπερβολικά 
για τις ικανότητες των Αρχών 
στην ευρωζώνη να διαχειρι
στούν την τρέχουσα ύφεση.

Αργά χθες το βράδυ, το 
ευρώ υποχωρούσε κατά 0,67% 
έναντι του δολαρίου, στα 
1,3387 δολάρια, ενώ κατέγρα
φε πτώση κατά 1,9% ένανη 
του γεν, στα 119,09 γεν.

Το γεν ενισχύθηκε κατά 
1% στα 89,24 έναντι του δο
λαρίου, κατέγραψε άνοδο 
κατά 3% στα 61,05 έναντι του 
δολαρίου Αυστραλίας, ενώ 
κινήθηκε υψηλότερα κατά 
1,4% στα 79,95 έναντι του 
ελβετικού φράγκου. Ο
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχέδιο προεκλογικού χαρακτήρα «αδιαφανών προσλήψεων και χρηματοδο
τήσεων ανέργων» κατήγγειλε χθες, η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για την 
Απασχόληση και Κοινωνική Προστασία Ε. Χριστοφιλοπούλου.

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

ΠΑΣΟΚ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1 .0 0 0  ΕΥΡΟ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ

Αρωμα εκλογών με δώρα από 
την κυβέρνηση στους ανέργους

»  «Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται με τον χειρότερο τρόπο το κλίμα της γενικευμένης ανα
σφάλειας που υπάρχει», δήλωσε η Ε. Χριστοφιλοπούλου καλώντας την υπουργό 
Απασχόλησης Φ. Πετραλιά «να πάρει πίσω τις δύο απαράδεκτες ρυθμίσεις»

ΤΟΥ ΓΗ1ΡΓ0Υ ΓΑΤΟΥ

Σ το προεκλογικό παιχνίδι βάζει, εν 
μέσω της οικονομικής κρίσης, η 
κυβέρνηση και τους ανέργους προ- 

σφέροντάς τους προσλήψεις στο Δημόσιο 
μέσω της μετατροπής του επιδόματος ανερ
γίας του ΟΑΕΔ σε επίδομα απασχόλησης 
και εισοδηματικές ενισχύσεις 1.000 ευρώ 
κατ’ άτομο, αδιακρίτως αν είναι επιδοτού
μενοι ή όχι. Το σχέδιο των προεκλογικού 
χαρακτήρα «αδιαφανών προσλήψεων και 
χρηματοδοτήσεων ανέργων» κατήγγειλε 
χθες, με βάση συγκεκριμένες τροπολογίες 
που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι
κών «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και 
Επενδύσεων κ.α.», η πολιτική εκπρόσωπος 
του ΠΑΣΟΚ για την Απασχόληση και Κοι
νωνική Προστασία Ε. Χριστοφιλοπούλου.

Ο Η πρώτη τροπολογία (452/19-12-2008) 
προβλέπει την επέκταση και στο Δημόσιο 
της δυνατότητας πρόσληψης ή τοποθέτησης 
επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ ανέργων με 
πλήρη ή μερική απασχόληση για όσο χρόνο 
διαρκεί η επιδότηση. Η αμοιβή όσων προ- 
σληφθούν θα βαρύνει τον ΟΑΕΔ κατά το 
ύψος του επιδόματος ανεργίας και το Δημό
σιο κατά το υπόλοιπο μέρος πλέον των α

σφαλιστικών εισφορών. Το 
μέτρο θα κοστίσει στο Δημόσιο 
500 εκατ. ευρώ και σύμφωνα 
με εκτιμήσειςτης Ε. Χριστοφι
λοπούλου «θα αφορά περίπου 
60.000 άνεργους που θα κατα
στούν όμηροι για μελλοντική 
μονιμοποίηση είτε με μοριοδό- 
τηση είτε με τη μέθοδο των α
γροφυλάκων».

Ο Η δεύτερη τροπολογία 
δίδει τη δυνατότητα στο Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ «να χορηγεί εφάπαξ 
οικονομική ενίσχυση ύψους 
μέχρι 1.000 ευρώ ανά δικαιού

χο σε επιδοτούμενους ή μη άνεργους που 
δοκιμάζονται ιδιαίτερα από οικονομική ή 
άλλη αιτία». Τα κριτήρια για τη χορήγηση 
της συγκεκριμένης εισοδηματικής ενίσχυ
σης μεταξύ των ανέργων (355.000 ήταν το 
τρίτο τρίμηνο του ‘08) θα καθοριστούν ύστε
ρα από απόφαση των υπουργών Εσωτερι
κών, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
τονίζεται στο σχετικό άρθρο. «Πρόκειται για 
ένα αδιαφανές μοίρασμα χρημάτων χωρίς 
κανένα έλεγχο και κανέναν αντικειμενικό 
κριτήριο», σχολίασε η Ε. Χριστοφιλοπούλου

καλώντας την κυβέρνηση, αντί να κάνει 
πολιτική με χρήματα των κοινωνικών εταί
ρων (που χρηματοδοτούν κατά 80% τον 
ΟΑΕΔ) και να μοιράζει «μπαξίσια» 1.000 
ευρώ «να καταθέσει σε διάλογο ένα πλήρες 
και τεκμηριωμένο σχέδιο για την έκτακτη

Ο  Συνάντηση Κ. Καραμανλή - 

Φ. Πετραλιά χθες στο Μαξίμου

«Πακέτο» δράσεων και προγραμμάτων 
-προϋπολογισμού πάνω από 2 δισ. ευρώ 
το 2009- για τη θωράκιση των θέσεων 
εργασίας απέναντι στην κρίση και τη 
δημιουργία νέων θέσεων, ανακοινώνει 
μέσα στην εβδομάδα η υπουργός Απα
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
Φ. Πάλλη Πετραλιά.
Το «πακέτο» παρουσίασε χθες η υπουρ
γός στον πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή 
παίρνοντας το «πράσινο» φως για να 
προχωρήσει στην εφαρμογή των δράσε- 
ων(παλαιών και νέων) μέσω του ΟΑΕΔ 
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
για την Απασχόληση (ΕΣΠΑ). Στα προ
γράμματα αυτά περιλαμβάνονται:
Ο  Η επιδότηση νέων θέσεων 
εργασίας σε επιχειρήσεις κυρίως

ανακούφιση των ανέργων».

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ »  «Η κυβέρνηση εκμεταλ
λεύεται με τον χειρότερο τρόπο το κλίμα της 
γενικευμένης ανασφάλειας που υπάρχει», 
κατέληξε η Ε. Χριστοφιλοπούλου καλώντας

του ιδιωτικού τομέα.
Ο Η επιχορήγηση των ανέργων για τη 
δημιουργία ατομικών ή και συνεταιρι
κών επιχειρήσεων με άλλους άνεργους. 
Ο Η μετατροπή του επιδόματος ανεργί
ας σε επιδότηση εργασίας.
Ο  Η «κάλυψη» του κόστους 
της προσυνταξιοδότησης για όσους 
μακροχρόνια άνεργους βρίσκονται πλη
σίον της σύνταξης.
© Η ενίσχυση των προγραμμάτων από
κτησης εργασιακής εμπειρίας για τους 
νέους και τις νέες που πλήττονται πε
ρισσότερο από την ανεργία είτε μέσω 
προγραμμάτων Stage είτε μέσω τοποθε- 
τήσεών τους σε επιχειρήσεις με 
βάση το πρόγραμμα «μια αρχή μια 
ευκαιρία».
Ο  Η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων 
για τη στήριξη της απασχόλησης στις μι- 
κρομεσαίες εγχειρήσεις και σε κλά
δους που εκ, ται ότι θα πληγούν πε-

την υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας «να πάρει πίσω τις δύο απαρά
δεκτες ρυθμίσεις». «Η χώρα έχει ανάγκη 
από ένα σοβαρό σχέδιο για την τόνωση της 
οικονομίας και της απασχόλησης και όχι 
από μηχανισμούς κομματικών προσλήψεων 
που αποσκοπούν σε εφήμερα πελατειακά 
οφέλη», κατέληξε. Αναφερόμενη στην ενί
σχυση των 1.000 ευρώ και στις άλλες σχεδι
αζόμενες κινήσεις του πρωθυπουργού, η 
Λούκα Κατσέλη δήλωσε στον ALPHA ότι 
«πρόκειται για κινήσεις επικοινωνιακού 
χαρακτήρα με παροχές κάτω από το τραπέ
ζι». «Αυτό που δεν φαίνεται στον ορίζοντα 
και έχει ανάγκη ο τόπος και η οικονομία 
είναι ένα σταθερό χέρι, ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση... 
Οι κινήσεις που γίνονται από την κυβέρνη
ση θα οδηγήσουν σε όξυνση των προβλημά
των της οικονομίας», είπε η Λ. Κατσέλη.

Αγνοια για τα δύο συγκεκριμένα μέτρα, 
δήλωναν χθες, οι εκπρόσωποι των κοινω
νικών εταίρων ενώ κύκλοι της ΓΣΕΕ υπο
γράμμιζαν ότι «μολονότι έχουν υποβληθεί 
στην κυβέρνηση συγκεκριμένες προτάσεις 
για την ενίσχυση των ανέργων και των 
χαμηλόμισθων, καμία απάντηση και κανέ
να σχέδιο παρέμβασης δεν έχει ανακοινω
θεί».

ρισσότερο από την κρίση (όπως στον 
τουρισμό και στις κατασκευές).
Ο Η επιδότηση της κατάρτισης και της 
απασχόλησης στα αποκαλούμενα «πρά
σινα επαγγέλματα».
«Πάντοτε ο γνώμονας είναι να 
διασφαλίζουμε τα εργασιακά κεκτημέ- 
να... Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση 
με δράσεις οι οποίες έχουν ήδη ξεκινή
σει ενώ παρακολουθούμε με κυλιόμε
νες έρευνες του Παρατηρητηρίου της 
Απασχόλησης τα θέματα της εργασίας 
και της ανεργίας», δήλωσε μετά τη συ
νάντηση με τον Κ. Καραμανλή η υ
πουργός.
«Το υπουργείο έχει φέτος αυξημένο 
προϋπολογισμό και οι εθνικοί και ευ
ρωπαϊκοί πόροι θα κατευθυνθούν στις 
πιο ευπαθείς ομάδες για στήριξη κα
θώς και για τη θωράκιση των θέσεων 
εργασίας και τη δημιουργία νέων», 
κατέληξε η Φ. Πετραλιά.

Ρουσφετολο- 
γΐκές προσλήψεις 

στο Δημόσιο για του

λάχιστον 60.000 

άτομα μέσω 

της μετατροπής του 

επιδόματος ανεργίας 

σε επίδομα 

απασχόλησης

Πάνω από 2 δια ευρώ για την ανεργία το 2009


