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Τη Δευτέρα η εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών
Την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα εκδοθεί από το υπουργείο Εργασίας η
ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή της ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, που
πρόσφατα ψήφισε η Βουλή.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Φεβρωνίας Πατριανάκου (ΝΔ) σε ότι αφορά στις
οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Κεγκέρογλου, είπε
ότι η κατεύθυνση από το υπουργείο θα είναι να προστρέξουν οι ασφαλισμένοι που έχουν
χρέη στα ταμεία να ενταχθούν άμεσα στη ρύθμιση, να υποβάλλουν δηλαδή άμεσα την
αίτηση, καθώς προϋπόθεση είναι να έχουν πληρώσει τρέχουσες οφειλές. «Αν όμως
αφήσουν να κάνουν την αίτηση τον Μάρτιο, τότε μπορεί να έχουν τρέχουσες οφειλές και
άρα να μην μπορέσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση», είπε ο κ. Κεγκέρογλου προσθέτοντας
ότι η υπαγωγή θα μπορεί να γίνει εντός του Νοεμβρίου.
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Reuters: Η ευρωζώνη εξετάζει αν η Ελλάδα χρειάζεται πρόσθετη ανακούφιση
χρέους
Η Ευρωζώνη επανεξετάζει το αν η Ελλάδα χρειάζεται μια πρόσθετη ανακούφιση χρέους,
καθώς οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και οι βελτιωμένες προοπτικές έχουν αλλάξει τα
αριθμητικά δεδομένα, δηλώνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τους οποίους επικαλείται το
Reuters. Ωστόσο οι αξιωματούχοι διευκρινίζουν πως δεν θα ληφθεί απόφαση έως ότου
ολοκληρωθεί η νέα ανάλυση για το εάν η Αθήνα μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της.
«Δεν έχει αποφασιστεί, αλλά δεν έχει αποκλειστεί κιόλας», δήλωσε ένας εκ των
αξιωματούχων στο Reuters.
Νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε στο ίδιο πρακτορείο πως οι συζητήσεις για
τυχόν περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της
τελευταίας αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος από την τρόικα. Αξιωματούχοι της
ελληνικής κυβέρνησης δήλωσαν στο πρακτορείο πως η Αθήνα δεν γνωρίζει να γίνεται
επανεξέταση του θέματος από την Ευρωζώνη και εκτίμησαν πως η χώρα δικαιούται μια
ελάφρυνση του χρέους όπως της έχουν υποσχεθεί.
Χαρδούβελης: Μεταβατική περίοδος εποπτείας μέχρι ένα χρόνο
Η Ελλάδα αναμένει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος περιορισμένης εποπτείας από
την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, διάρκειας έως και 12 μηνών, μετά τη λήξη του ελληνικού
προγράμματος στο τέλος του έτους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η ισχύουσα «μικροδιαχείριση» από τους δανειστές, δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας
Χαρδούβελης.
Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδούβελης, η Ελλάδα συζητά την πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα
δίχτυ ασφαλείας με τη μορφή της πιστωτικής γραμμής όπου θα μπορεί να έχει πρόσβαση
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Η περίοδος αυτή, σύμφωνα με τον υπουργό
Οικονομικών, θα χαρακτηρίζεται από πολύ πιο ελαφριά επιτήρηση σε σχέση με το
παρελθόν. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων.
Μπορεί να μην είναι συνοδηγοί στο αυτοκίνητο, αλλά θα είναι ασφαλείς στο πίσω
κάθισμα» είπε και πρόσθεσε πως θα υπάρχει ένας προφυλακτήρας σε περίπτωση που
συμβεί κάτι κακό.
Απορρόφηση της S&B από την Imerys
Την απορρόφηση της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, από την γαλλική Imerys συμφώνησαν οι
δυο εταιρείες σε ένα deal που αποτιμάται κοντά στα 525 εκατ. ευρώ. Η οικογένεια
Κυριακόπουλου θα λάβει ποσό ύψους 311 εκατ. ευρώ (σε μετρητά) αλλά και μετοχές της
γαλλικής εταιρίας αξίας 214 εκατ., που θα προκύψουν από αύξηση κεφαλαίου. Μετά την
ολοκλήρωση της συμφωνίας η οικογένεια Κυριακόπουλου θα διαθέτει ποσοστό 4,4% της
Imesys και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Η Imerys είναι μια από τις ισχυρότερες βιομηχανίες μετάλλων παγκοσμίως.
Δραστηριοποιείται σε 50 χώρες, με πάνω από 250 βιομηχανικές τοποθεσίες, ενώ
απασχολεί περίπου 16.000 εργαζομένους. Το 2013 κατέγραψε έσοδα 3,69 δισ. ευρώ και
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κέρδη 304 εκατ. ευρώ. Είναι εισηγμένη στο γαλλικό χρηματιστήριο και η μετοχή της
συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη CAC 40.
Έρευνα της Κομισιόν για την εξαγορά της ΔΕΣΦΑ
Την έναρξη σε βάθος έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν η προτεινόμενη εξαγορά
της ΔΕΣΦΑ από τη SOCAR είναι συμβατή με τους κανόνες της Ε.Ε. περί συγχωνεύσεων,
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή τονίζει ότι
διατυπώνει επιφυλάξεις πως η συγκεκριμένη πράξη μπορεί να μειώσει τον ανταγωνισμό
στην παροχή φυσικού αερίου στην Ελλάδα και να παρεμποδίζονται οι ανταγωνιστές της
SOCAR να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η πώληση της ΔΕΣΦΑ, η
οποία αποτελεί τμήμα του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της Ελλάδας με στόχο τον
εκσυγχρονισμό και την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, δεν θα αποβεί εις βάρος
του ανταγωνισμού και δεν θα οδηγήσει σε αυξημένες τιμές φυσικού αερίου.
Συμπλοκή ακροαριστερών-χρυσαυγιτών στις εκλογές των εκπαιδευτικών
Έξι άτομα συνελήφθησαν για τα επεισόδια χθες το πρωί έξω από το 11ο Δημοτικό
σχολείο Ευόσμου μεταξύ δασκάλων που ήταν υποψήφιοι με το Εθνικιστικό Μέτωπο, την
παράταξη που πρόσκειται στη Χρυσή Αυγή και εξωσχολικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα εξωσχολικών περίπου 10 ατόμων, που φέρεται να
ανήκουν στον ακροαριστερό χώρο, χτύπησαν 4 άτομα, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της
αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε έξι προσαγωγές, οι οποίες τελικά μετατράπηκαν σε
συλλήψεις.
Για τον Ιανουάριο του 2015 αναβλήθηκε η δίκη Παπαγεωργόπουλου
Αναβλήθηκε για τις 26 Ιανουαρίου 2015 η δίκη του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη
Παπαγεωργόπουλου για τη νομιμοποίηση εσόδων, ύψους σχεδόν 260.000 ευρώ, από
εγκληματικές δραστηριότητες, υπόθεση που συνδέεται με την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ.
ευρώ από τα ταμεία του δήμου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ενώπιον
του οποίου εισήχθη η υπόθεση, ανέβαλε την εκδίκασή της, λόγω βεβαρημένου πινακίου
αλλά και της άρνησης των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής να δικάσουν
3η μέρα σε Κακουργιοδικείο, σεβόμενοι σχετική απόφαση της Ολομέλειας των
Δικηγόρων Συλλόγων. Η νέα δικάσιμος συμπίπτει με την ημέρα που προσδιορίστηκε να
διεξαχθεί η δίκη του πρώην γενικού γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης Μιχάλη
Λεμούσια για την ίδια πράξη (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).
Απεργούν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια
Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, ενάντια στην
ιδιωτικοποίησή τους. Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) έχει
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προκηρύξει 24ωρη πανλιμενική απεργία, ενώ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στις 12
το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς στο υπουργείο Οικονομικών,
στην πλατεία Συντάγματος.
Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στην απεργία
διαμαρτυρόμενοι για τις μεθοδεύσεις της πώλησης αλλά και για τις μεγάλες ελλείψεις σε
προσωπικό. Σημειώνεται, ότι οι εργαζόμενοι των λιμανιών αλλά και φορείς της πόλης του
Πειραιά έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της
ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, μια προσφυγή που θα εκδικαστεί στις 2 Δεκεμβρίου.
Η Ιταλία σε συναγερμό λόγω κακοκαιρίας
Πνίγηκε η Ρώμη εξαιτίας της σφοδρότατης, συνεχιζόμενης βροχόπτωσης ενώ η
κακοκαιρία πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε συναγερμό η πρωτεύουσα,
κλειστά σχολεία, μνημεία, σταθμοί του μετρό ενώ δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Τρόμος σε
αεροπλάνο που χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ προσγειωνόταν στη Ρώμη, χωρίς ευτυχώς
να τραυματιστεί κανείς.
Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για αρκετές
περιφέρειες από τα βορειοανατολικά μέχρι το νότο. Zημιές σε σπίτια και οχήματα
καταγράφονται στην Κατάνια της Σικελίας. Στη Ρώμη, από χθες το βράδυ η
Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για πλημμυρισμένους δρόμους και πεσμένα δέντρα. Η
κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία σε διάφορους άξονες της πρωτεύουσας, ενώ οι δρόμοι
σε κεντρικά σημεία βρίσκονται κάτω από το νερό. Τα σχολεία και οι αρχαιολογικοί χώροι
έκλεισαν και οι αρχές βρίσκονται σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Τέσσερις σταθμοί
του μετρό στη Ρώμη έκλεισαν, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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