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Στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ ο πρωθυπουργός πριν το ραντεβού µε τον Οµπάµα
Mε τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτµεντ, Τζον Κέρι, θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαµαράς, προτού περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου για το ραντεβού µε τον
Μπαράκ Οµπάµα.
Στη συνάντηση µε τον Τζον Κέρι αναµένεται να τεθούν όλα τα διµερή ζητήµατα, αλλά και η
γενικότερη κατάσταση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής,
δεδοµένης της κατάστασης στη Συρία και την Αίγυπτο.
Επί τάπητος αναµένεται να τεθεί και το θέµα της Κύπρου. Υπενθυµίζεται ότι προτού
αναχωρήσει για τις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον πρόεδρο της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί µε τον δήµαρχο της πόλης Μάικλ
Μπλούµπεργκ, τον αρχιεπίσκοπο ∆ηµήτριο, παράγοντες της Οµογένειας αλλά και τον Γενικό
Γραµµατέα του ΟΗΕ Μπαν Γκι-µουν. O πρωθυπουργός θα περάσει το κατώφλι του Λευκού
Οίκου την Πέµπτη. Στην ατζέντα της συνάντησης µε τον Μπαράκ Οµπάµα, η οικονοµία, αλλά
και θέµατα ενέργειας που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
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Ευρώπης.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον Τύπο της Τετάρτης, στη συνάντηση µε τον πρόεδρο των
ΗΠΑ θα παραβρεθούν ο υπουργός Οικονοµικών Τζακ Λιού, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε στην
Αθήνα, η σύµβουλος επί θεµάτων εθνικής ασφάλειας Σούζαν Ράις και η σύµβουλος για
οικονοµικά θέµατα Καρολάιν Άτκινσον.
Θέµα χρόνου η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, λέει γερµανικό ινστιτούτο
Τα σενάρια περί νέου κουρέµατος του ελληνικού χρέους, τα οποία συνεχίζει να διαψεύδει
κατηγορηµατικά η γερµανική κυβέρνηση, επαναφέρει στο προσκήνιο µε δηλώσεις του ο
επικεφαλής του Γερµανικού Ινστιτούτου Οικονοµικών Ερευνών (DIW), Μαρσέλ Φράτσερ.
Μιλώντας στο γερµανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa), ο πρόεδρος του DIW εκτίµησε ότι «είναι
σαφές ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί αργά ή γρήγορα µία νέα αποµείωση χρέους».
Σύµφωνα µε την Deutsche Welle, o κ. Φράτσερ εξέφρασε την άποψη ότι η ελληνική
κυβέρνηση εξακολουθεί να µην είναι σε θέση να εφαρµόσει πολλές από τις σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις που έχει θέσει ως στόχο, παραπέµποντας ενδεικτικά στα πεδία των
ιδιωτικοποιήσεων και της είσπραξης των φόρων.
Κλιµάκιο του Σ∆ΟΕ έφυγε κακήν-κακώς από χωριό της Κρήτης
Περιστατικό που θύµισε την περιπέτεια των ελεγκτών του Σ∆ΟΕ στην Ύδρα έλαβε χώρα στις
Αρχάνες της Κρήτης, µε τον κόσµο, ούτε λίγο ούτε πολύ, να διώχνει το κλιµάκιο που βρέθηκε
στην περιοχή για έλεγχο. H επίσκεψη του κλιµακίου στην πλατεία των Αρχανών έγινε ανήµερα
της γιορτής της Μεταµόρφωσης, µεγάλη γιορτή για την περιοχή, που κάθε χρόνο κατακλύζεται
από κόσµο.
Με αφορµή την κοσµοσυρροή έσπευσε και το Σ∆ΟΕ για έλεγχο, αντιµετώπισε όµως την
αντίδραση του κόσµου, που θεώρησε προκλητική αυτή την «επίσκεψη» την ηµέρα της γιορτής
του χωριού. Σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από µερίδα
πελατών µεγάλης ταβέρνας, µε αποτέλεσµα οι ελεγκτές του Σ∆ΟΕ να αποχωρήσουν.
Υπενθυµίζεται ότι πριν από ένα χρόνο, κλιµάκιο του Σ∆ΟΕ που είχε σπεύσει στην Ύδρα
αποκλείστηκε από εξαγριωµένους κατοίκους στο Αστυνοµικό Τµήµα και χρειάστηκε να σταλεί
κλιµάκιο της Αστυνοµίας από την Αθήνα προκειµένου να «απελευθερωθούν». Πιο πρόσφατο
είναι το περιστατικό µε την επιχείρηση στη Χαλκιδική, η οποία αγνόησε το 48ωρο «λουκέτο»
του Σ∆ΟΕ και λειτούργησε κανονικά.
Κωτίδου: Προειδοποίηση η αποστολή των ειδοποιητηρίων στους οφειλέτες του ΟΑΕΕ
Προειδοποίηση και όχι απειλή από πλευράς του ΟΑΕΕ αποτελεί η αποστολή των
ειδοποιητηρίων στους οφειλέτες του Ταµείου επισηµαίνει η διοικητής του ΟΑΕΕ Γωγώ
Κωτίδου. Όπως αναφέρει η κυρία Κωτίδου µιλώντας στη Voria.gr, ο ΟΑΕΕ υλοποιεί την
απόφαση του υπουργείου Εργασίας, έχοντας µάλιστα το προηγούµενο θετικό αποτέλεσµα της
περυσινής αντίστοιχης πρωτοβουλίας, όταν µετά την αποστολή 90.000 επιστολών σε οφειλέτες
ληξιπρόθεσµων,
είχε
εισπραχθεί
το
38%
των
οφειλουµένων.
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Το Ταµείο, που έχει γίνει παραλήπτης της οµαδικής αντίδρασης των φορέων των ελευθέρων
επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και επιχειρηµατιών και µεταξύ άλλων και του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
έδωσε
την
παρακάτω
απάντηση:
« O OAEE υποχρεούται να βεβαιώσει τις οφειλές εντός εξαµήνου, όπως ακριβώς προβλέπεται
από το νόµο. Οι ενέργειες του Ταµείου φθάνουν µέχρι του σηµείου αυτού, της βεβαίωσης της
οφειλής, για ποσά άνω των 5.000 ευρώ και για τις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι όροι των
ρυθµίσεων. Η ενεργοποίηση αναγκαστικών µέτρων, είναι κάτι που θα γίνεται από το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Η αποστολή των επιστολών συνιστά προειδοποίηση και
όχι απειλή από πλευράς του ΟΑΕΕ», υπογραµµίζει η κ. Κωτίδου.
Ερωτηθείς ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, εκτίµησε ότι η δυνατότητα παράλληλης ρύθµισης ασφαλιστικών εισφορών,
δεν πρόκειται να φέρει κανένα εισπρακτικό αποτέλεσµα.
Εκδόθηκε το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων
Εκδόθηκε χθες το νέο ∆ελτίο τιµών Φαρµάκων, το οποίο περιλαµβάνει την τιµολόγηση τριών
οµάδων φαρµακευτικών σκευασµάτων.
-την ανατιµολόγηση των πρωτοτύπων (on patent φάρµακα αναφοράς χωρίς αντίγραφα), στη
βάση του µέσου όρου των τριών χαµηλότερων τιµών κυκλοφορίας σε 27 Ευρωπαϊκές χώρες.
-την τιµολόγηση περίπου 1.600 νέων κωδικών αντιγράφων (γενοσήµων) φαρµακευτικών
σκευασµάτων, τα οποία εισέρχονται για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, µετά από έγκριση
του ΕΟΦ.
-την τιµολόγηση 100 περίπου νέων, καινοτόµων – πρωτοτύπων φαρµακευτικών σκευασµάτων,
που επίσης εισέρχονται για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά και τα περισσότερα από αυτά
αφορούν σοβαρά ή/και σπάνια νοσήµατα.
Πτώση στις βάσεις για τα τµήµατα υψηλής ζήτησης
Σηµαντική πτώση στις βάσεις εισαγωγής δεκάδων τµηµάτων υψηλής και µεσαίας ζήτησης,
ακόµα και σε µεγάλες πόλεις, δείχνουν οι τελευταίες εκτιµήσεις για τις βάσεις εισαγωγής σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Όπως αναφέρεται στο «Έθνος» της Τετάρτης, οι υποψήφιοι που στοχεύουν σε υψηλόβαθµα
τµήµατα θα πρέπει να αναµένουν πτώση ακόµα και 700 µορίων. Αντίστοιχη θα είναι η πτώση
και σε σχολές µεσαίας ζήτησης και βαθµολογιών µεταξύ 13.000 έως 15.000 µορίων, αφού εκεί
θα οδηγηθούν αρκετοί υποψήφιοι που δεν θα µπουν στη Σχολή της αρεσκείας τους.
Συνελήφθη

ένας

60χρονος

για

προσπάθεια

εµπρησµού

στη

Βαρυµπόµπη

Στα χέρια της Αστυνοµίας βρίσκεται ένας 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να
προσπαθεί να βάλει νέα φωτιά στην περιοχή της Βαρυµπόµπης. Ο ίδιος παλαιότερα είχε
κατηγορηθεί για υποθέσεις υλοτοµίας.
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Σύµφωνα µε το Βήµα, λίγο προτού εντοπιστεί, ο 60χρονος είχε κόψει την περίφραξη που
υπήρχε σε εκείνο το σηµείο. Επέβαινε σε Ι.Χ. χωρίς πινακίδες µέσα στο οποίο βρέθηκαν
µπιτόνι βενζίνη και πολλοί αναπτήρες. Στους αστυνοµικούς αρνήθηκε κάθε εµπλοκή και
µίλησε για µια «βραδινή βόλτα». Ωστόσο δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις γιατί έκοψε την
περίφραξη.
Οι αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσουν σε άρση απορρήτου του κινητού του
προκειµένου να διαπιστωθεί πού βρισκόταν το προηγούµενο 24ωρο, αλλά και στις 17 Ιουλίου,
όταν εκδηλώθηκαν οι πρώτες πυρκαγιές στην περιοχή της Βαρυµπόµπης.
ΚΕΕΛΠΝΟ: Οι επικίνδυνες περιοχές για τον ιό του ∆υτικού Νείλου
Το «χάρτη» µε τις επικίνδυνες περιοχές για τη µετάδοση του ιού του ∆υτικού Νείλου έδωσε
στη δηµοσιότητα το ΚΕΕΛΠΝΟ, υπενθυµίζοντας στους πολίτες ότι πρέπει να λαµβάνουν
µέτρα ασφαλείας. Πρόκειται για 17 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.
Στην Αττική οι περιοχές είναι: Σπάτα, Παιανία, Μαρκόπουλο, Παλλήνη, Πικέρµι, Ηράκλειο,
Μαρούσι, Χαλάνδρι, Βριλήσσια και Πεντέλη.
Στη Θεσσαλονίκη είναι: Μενεµένη-Αµπελόκηποι, Εύοσµος-Κορδελιό, Ωραιόκαστρο και 1ο
δηµοτικό διαµέρισµα του ∆ήµου Θεσσαλονικέων.
Στη Θράκη, εξετάζονται ο ∆ήµος Ξάνθης, Τοπείρου και Αβδήρων.
Σεισµός 5,3 βαθµών νοτιοανατολικά της Λαµίας - Αισθητός και στην Αττική
Ισχυρός σεισµός σηµειώθηκε στις 12:06 το µεσηµέρι της Τετάρτης και έγινε ιδιαίτερα
αισθητός, λόγω και της διάρκειάς του, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
Το Ευρωµεσογειακό Σεισµολογικό Κέντρο έδωσε 5,3 βαθµούς µε επίκεντρο την Αµφίκλεια
στη Στερεά Ελλάδα και εστιακό βάθος 10χλµ.
Έκρηξη βόµβας µε οκτώ νεκρούς στο Πακιστάν
Έκρηξη βόµβας στο Καράτσι προκάλεσε το θάνατο 8 ανθρώπων και τον τραυµατισµό άλλων
26, όπως ανακοίνωσε η αστυνοµία στην µεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν. Η έκρηξη
σηµειώθηκε έπειτα από την ολοκλήρωσε ενός αγώνα ποδοσφαίρου που πραγµατοποιήθηκε σε
ένα από τα φτωχά προάστια της πόλης.
«Η βόµβα είχε τοποθετηθεί σε µοτοσικλέτα που ήταν σταθµευµένη έξω από το γήπεδο,
σκοτώνοντας οκτώ άτοµα, µεταξύ των οποίων πολλοί έφηβοι», δήλωσε αξιωµατούχος της
αστυνοµίας.
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Οι 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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