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Επεκτάθηκε και τον Μάιο η ελληνική μεταποίηση 

Επεκτάθηκε τον Μάιο η ελληνική μεταποίηση, επιβραδύνοντας οριακά σε σχέση με τον 
Απρίλιο. Σύμφωνα με έρευνα της Markit που δόθηκε σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα ο 
Δείκτης Υπεύθυνων Προμηθειών (PMI) ανήλθε το Μάιο σε 51 μονάδες, από 51,1 μονάδες 
τον προηγούμενο μήνα. Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν το Μάιο με έντονο ρυθμό, ενώ και 
η απασχόληση σημείωσε οριακή αύξηση. 

Η Markit αναφέρει πως για τη διατήρηση του τρέχοντος ρυθμού αύξησης της παραγωγής 
είναι απαραίτητη η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της βασικής ζήτησης, καθώς η 
παραγωγή του Μάιου υποστηρίχθηκε σε κάποιο βαθμό από τη μείωση των 
αδιεκπεραίωτων εργασιών, ενώ η μείωση των τιμών χρέωσης χρησιμοποιήθηκε και πάλι 
ευρέως για τη διατήρηση των εργασιών. 

Στο μεταξύ, αρνητική εικόνα δείχνουν στα στοιχεία της Markit για τη ζώνη του ευρώ. Ο 
ΡΜΙ  για τον κλάδο μεταποίησης της ευρωζώνης υποχώρησε το Μάιο στο χαμηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, στις 52,2 μονάδες έναντι 53,4 τον Απρίλιο.  Η 
γερμανική μεταποίηση επεκτάθηκε το Μάιο με το βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων 7 
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μηνών. Ο ΡΜΙ υποχώρησε στις μονάδες 52,3, από 54,1 τον Απρίλιο. Στη Γαλλία ο ΡΜΙ 
υποχώρησε το Μάιο στις 49,6 μονάδες, από 51,2 τον Απρίλιο. 

ΥΠΟΙΚ: Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη έχει απαντηθεί οριστικά 
 
Απάντηση σε βολές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στις δηλώσεις Σόιμπλε περί της ανάγκης 
μεταρρυθμίσεων, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ έδωσε το υπουργείο 
Οικονομικών. Όπως, τόνισε το υπουργείο Οικονομικών «το ερώτημα της συμμετοχής της 
Ελλάδας στην Ευρωζώνη έχει απαντηθεί οριστικά και αμετάκλητα και έχει περάσει μέσα 
από τις αιματηρές οικονομίες και θυσίες του ελληνικού λαού».  
 
«Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, όπως είναι γνωστό και έχει δεχθεί και το 
τελευταίο Eurogroup, είναι καλυμμένες μέχρι τα μέσα του 2015. Για την περίοδο 2015-
2016 οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό από τα 
αποτελέσματα της τραπεζικής δοκιμασίας που θα διενεργήσει η ΕΚΤ σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η Ελλάδα ακολουθεί το δρόμο εκείνων των μεταρρυθμίσεων που είναι σε 
όφελος του ελληνικού λαού, δηλαδή που αυξάνουν το εθνικό προϊόν, ανοίγουν νέες θέσεις 
εργασίας και μειώνουν τις τιμές καταναλωτή, διευκολύνοντας έτσι και την πρόσβασή της 
στις διεθνείς χρηματαγορές χωρίς ανάγκη νέων μνημονίων και μέτρων λιτότητας». 

«Κλειδώνει» έως του Αγίου Πνεύματος ο ανασχηματισμός 

 
Εντός της εβδομάδας ή το αργότερο έως την επομένη του Αγίου Πνεύματος θα 
«κλειδώσει» το νέο κυβερνητικό σχήμα, για τη διαμόρφωση του οποίου συνεχίζονται οι 
επαφές μεταξύ πρωθυπουργού και αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Ο Ευ.Βενιζέλος 
δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να μπει στην κυβέρνηση και εκπρόσωπος της 
«κεντροαριστεράς». Την ίδια ώρα, όπως όλα δείχνουν, ο Γιάννης Στουρνάρας οδεύει προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, ο κ. Στουρνάρας αναμένεται να μετακινηθεί από το 
υπουργείο Οικονομικών για να αναλάβει την Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, δεν φαίνεται 
να τον διαδέχεται ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Σταύρος Παπασταύρου, 
όπως ήταν η αρχική ιδέα, καθώς θεωρείται πολύτιμος για το Μέγαρο Μαξίμου. Οι 
αλλαγές στην οδό Νίκης αναμένεται να επεκταθούν και στο υπουργείο Ανάπτυξης. 
Βέβαιη θεωρείται η μετακίνηση του  Άδωνι Γεωργιάδη από το υπουργείο Υγείας, ενώ 
εκτός κυβέρνησης αναμένεται να βρεθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος 
Τσαυτάρης. 

Στον αέρα το κάλεσμα Βενιζέλου προς ΔΗΜΑΡ και Ποτάμι 

Δεν φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση το κάλεσμα που απηύθυνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
Ευάγγελος Βενιζέλος προς τη Δημοκρατική Αριστερά και το Ποτάμι, με στόχο την 
ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς, αφού οι πρώτες αντιδράσεις και από τα δύο 
κόμματα ήταν αρνητικές. «Δεν πιστεύω σε ευκαιριακές συμπράξεις και σε άθροισμα των 
ποσοστών κομμάτων που συμπορεύονται. Αν απλώς συμπορευτούμε, το 8% της Ελιάς, το 
6,6% του Ποταμιού και το 1,2% της ΔΗΜΑΡ δεν κάνουν κατ' ανάγκη 15,8%, ίσως είναι 
πολύ λιγότερο» δήλωσε στη Realnews ο Σταύρος Θεοδωράκης.  
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Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΜΑΡ Χρήστος Μαχαίρας σχολίασε, 
μιλώντας στον Real FM: «Χωρίς να θέλω να προκαταλάβω οποιαδήποτε εξέλιξη, μια και 
όλα αυτά τα ζητήματα είναι αντικείμενο του διαλόγου που ξεκίνησε στο κόμμα μας, η 
προσωπική μου θέση είναι ότι τα μεγάλα πολιτικά εμπόδια που χωρίζουν τις δυνάμεις 
που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστερά, δεν μπορούν να αρθούν με προτάσεις που 
ακυρώνουν την οργανωτική και πολιτική αυτοτέλεια της Δημοκρατικής Αριστεράς». 
Πάντως, καθ' οδόν προς το ιδρυτικό συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει να απευθύνει νέο προσκλητήριο συνεργασίας προς το Ποτάμι, τη 
ΔΗΜΑΡ, προς αποστασιοποιημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και την Πρωτοβουλία των 58. 

Ανοίγουν 50.000 νέες θέσεις εργασίας σε φορείς του Δημοσίου 

Νέο πρόγραμμα ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας για την προκήρυξη 50.000 θέσεων 
κοινωφελούς εργασίας σε διάφορους φορείς του Δημοσίου. Το πρόγραμμα αναμένεται να 
αρχίσει να τρέχει μέσα στο καλοκαίρι ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως και το 
αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιήθηκε το 2013 και μέσω του 
οποίου καλύφθηκαν 49.761 ωφελούμενοι, και το νέο απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.  

Η πρόσληψη γίνεται κατά κύριο λόγο για διάστημα πέντε μηνών και οι αμοιβές όσων 
απασχοληθούν είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ τον μήνα 
για ανέργους άνω των 27 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερο από 427 
ευρώ τον μήνα για ανέργους κάτω των 25 ετών.  

Moody’s: Κίνδυνος δημοσιονομικής παρέκκλισης από το αποτέλεσμα των 
ευρωεκλογών στην Ελλάδα 

Αρνητικό σε όρους πιστοληπτικής αξιολόγησης (credit negative) χαρακτήρισε σήμερα 
Δευτέρα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Ελλάδα ο οίκος Moody’s. Ο οίκος 
σημειώνει σε έκθεσή του πως  ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε σχεδόν το 27% των ψήφων, σε σχέση με 
το 30% που έλαβαν τα δύο κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ η Χρυσή Αυγή, 
η οποία αυξάνει τη δημοτικότητά της σταδιακά εν μέσω κρίσης, αναδείχθηκε το τρίτο 
μεγαλύτερο κόμμα με περισσότερο από το 9% των ψήφων.  

«Το βασικό μας σενάριο είναι ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν θα επηρεάσει το 
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της τρέχουσας κυβέρνησης, αν και αυξάνει τον 
κίνδυνο παρέκκλισης», σημειώνει η Moody’s, διατηρώντας αποστάσεις από τον 
ισχυρισμό του ΣΥΡΙΖΑ ότι η ψήφος τις ευρωεκλογές αντανακλά την απόρριψη των 
κυβερνητικών πολιτικών από το εκλογικό σώμα. Πάντως, ο διεθνής οίκος αναφέρει πως 
δεδομένης της εύθραυστης πλειοψηφίας του κυβερνητικού συνασπισμού η Ελλάδα 
αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο «αποσταθεροποιητικών» πρόωρων εκλογών. Ακόμη, 
σημειώνει πως εξαιτίας της ανόδου των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων σε Ελλάδα και 
Γαλλία, αυξάνεται ο "κίνδυνος" οι δύο χώρες να εξετάσουν την χαλάρωση της 
δημοσιονομικής προσαρμογής.  
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Νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

Τον επικαιροποιημένο Κώδικα Δεοντολογίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα 
παρουσιάσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Τράπεζα της Ελλάδος. Μεταξύ άλλων ο 
Κώδικας Δεοντολογίας θα προβλέπει μόνιμη μείωση του επιτοκίου του μη 
εξυπηρετούμενου δανείου ή του περιθωρίου κέρδους της τράπεζας, την αλλαγή του 
τύπου του επιτοκίου χωρίς πέναλτι, την αντικατάσταση του παλαιού δάνειου με νέο, την 
μεταβίβαση του μη εξυπηρετούμενου δάνειου σε άλλη τράπεζα, κ.α..  

Η Κεντρική Τράπεζα είχε δημοσιοποιήσει προσχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας στα τέλη 
Μαρτίου το οποίο και επικαιροποίησε μετά από διαβουλεύσεις που είχε με τις τράπεζες 
και τις ενώσεις καταναλωτών. Οι ενώσεις καταναλωτών ζήτησαν να προβλεφθούν στον 
Κώδικα υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων προς αναστολή νομικών ενεργειών και 
καταδιωκτικών μέτρων. Ακόμη, ζήτησαν να αποσαφηνιστεί το τι θα ισχύσει κατά την 
περίοδο χάριτος, που ο δανειολήπτης δεν θα πληρώνει τις δόσεις (για διάστημα 12 ή 24 
μηνών) και συγκεκριμένα το εάν οι τόκοι της περιόδου αυτής θα κεφαλαιοποιηθούν ή όχι. 

Ρεκόρ συμμετοχών στην έκθεση Ποσειδώνια 
 
Ρεκόρ συμμετοχών με τουλάχιστον 1.850 εταιρείες από 93 χώρες καταγράφει η 
ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια», η οποία θα εγκαινιαστεί το απόγευμα από τον 
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον υπουργό Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.  
 
Σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής κοινότητας η μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει ότι η 
εικόνα της χώρας διεθνώς έχει αλλάξει. Είκοσι ένα εθνικά περίπτερα, με το μεγαλύτερο 
αυτό της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας, θα βρίσκονται στην έκθεση, ενώ για πρώτη 
φορά θα συμμετάσχει η Γεωργία. Με εθνικά περίπτερα επιστρέφουν η Τουρκία και το 
Χoνγκ Κoνγκ. Ιδιαίτερο στοιχείο των φετινών «Ποσειδωνίων» είναι η παρουσία της 
πετρελαϊκής βιομηχανίας καθώς περισσότερες από 30 εταιρείες πετρελαιοπαραγωγές, 
λιπαντικών και ναυτιλιακών καυσίμων, συμμετέχουν και καταλαμβάνουν μια έκταση 
άνω των 200 τετραγωγικών μέτρων. 

Υπεγράφη διετής επιχειρησιακή σύμβαση στην Alpha Bank 

 

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank και η διοίκηση της τράπεζας προχώρησαν στην 
υπογραφή νέας διετούς επιχειρησιακής σύμβασης καθώς και στην υπογραφή νέου 
ενιαίου οργανισμού για όλους τους εργαζομένους στην Alpha Bank.  

Έτσι, η Alpha Bank γίνεται η πρώτη τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της 
ανακεφαλαιοποίησης, που προχωρά στην υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης και 
μάλιστα με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αν λάβει κανείς υπόψη του το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο επετεύχθη η συμφωνία.  

Απανθρακώθηκε 44χρονη σε φλεγόμενο αυτοκίνητο στο Νέο Μαρμαρά 
 
Τραγικό θάνατο, μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, βρήκε 44χρονη γυναίκα από τη Σερβία 
έξω από το Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγος της άτυχης 



5 

 

γυναίκας εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και πήρε φωτιά. Ο 50χρονος οδηγός 
κατάφερε να βγει σώος από το φλεγόμενο όχημα αλλά η 44χρονη σύζυγός του η οποία 
επέβαινε στη θέση του συνοδηγού, απανθρακώθηκε.  
 
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσε στην περιοχή, οι φλόγες 
επεκτάθηκαν στο διπλανό δάσος. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, η 
πυρκαγιά περιορίστηκε και σβήστηκε, αφού αποτέφρωσε δυο στρέμματα αγροτοδασικής 
έκτασης. 
 
Συνάντηση Αναστασιάδη-Έρογλου 
 
Την πρώτη απευθείας συνάντησή τους μετά την επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ 
Τζο Μπάιντεν στην Κύπρο θα έχουν τη Δευτέρα ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς Έρογλου. Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων έχουν ήδη 
συμφωνήσει να συναντώνται δυο φορές το μήνα, ανεξάρτητα από το αν έχει σημειωθεί 
πρόοδος στις συνομιλίες των διαπραγματευτών ή όχι.  
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αναστασιάδης πρόκειται να θέσει και πάλι το ζήτημα της 
επιστροφής της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου. Οι δύο πλευρές, με τη συνδρομή 
των Αμερικανών, είχαν φθάσει κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου, πριν την επίσκεψη Μπάιντεν, αλλά αυτή δεν προχώρησε, γιατί 
η τουρκοκυπριακή πλευρά ζήτησε να μη συμμετέχουν Ελληνοκύπριοι στην ομάδα 
εμπειρογνωμόνων που θα έμπαινε στην κλειστή πόλη. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 

 


