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Αγαπητό Μέλος, 
Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια  

του Ε.Β.Ε.Π. (επικοινωνία: τηλ. 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 
 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
27 Ιουλίου 2018 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Το Ε.Β.Ε.Π. στην 83η ΔΕΘ προβάλλει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα του 

Πειραιά με ενισχυμένη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων – μελών του 

 

 Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει τα αρνητικά της υπερφορολόγησης στην ανάπτυξη και 

αναλύει τον φετινό «φορολογαριασμό» των επιχειρήσεων με το κράτος 

 

 Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. σε ξένα Μ.Μ.Ε. για την επόμενη μέρα της 

πραγματικής οικονομίας στην μεταμνημονιακή Ελλάδα 

 

 Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ενημερώνει σχετικά με το 

τι προβλέπεται για τον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

 

 Άνοιξε η πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για νησιωτικές 

επιχειρήσεις 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Σημαντικές πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Π. για την ενίσχυση του ναυτιλιακού 

Cluster, Maritime Hellas 

 

 Σε συνεχή αναπτυξιακή τροχιά η Cosco στον Πειραιά: +31% τα έσοδα, 

+25,8% τα κέρδη στο εξάμηνο 
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Το Ε.Β.Ε.Π. στην 83η ΔΕΘ προβάλλει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα του Πειραιά 

με ενισχυμένη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων – μελών του 

Με στόχο να προβάλει την πειραϊκή ναυτιλιακή 

επιχειρηματικότητα και το πρώτο ναυτιλιακό Cluster 

"Maritime Hellas", εκπροσωπώντας δυναμικά τον κλάδο 

της Ναυτιλίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος, συμμετέχει με δικό του Περίπτερο (Θέση 2 

Stand 6) στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 16 

Σεπτεμβρίου. Και στην φετινή Δ.Ε.Θ., το Ε.Β.Ε.Π., παραχωρεί δωρεάν εκθεσιακό χώρο, 

ενισχύοντας και στηρίζοντας εμπράκτως την δυνατότητα προβολής και εξωστρέφειας σε 

φορείς και επιχειρήσεις-μέλη του σ΄ένα, διεθνώς αναγνωρισμένο, επιχειρηματικό γεγονός. Η 

φετινή διοργάνωση είναι η πλέον διεθνοποιημένη των τελευταίων ετών, με την παρουσία των 

ΗΠΑ, ως Τιμώμενης Χώρας, να δίνει τον τόνο των διεθνών συμμετοχών, φέρνοντας στο 

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 52 αμερικανικές εταιρείες-κολοσσούς, κυρίως του 

τεχνολογικού κλάδου, αλλά και φιλοξενώντας 100 ελληνικές start ups επιχειρήσεις, που θα 

αναδείξουν το πρόσωπο μιας άλλης Ελλάδας. 

Επιστροφή 

 

 

 
Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει τα αρνητικά της υπερφορολόγησης στην ανάπτυξη και 

αναλύει τον φετινό «φορολογαριασμό» των επιχειρήσεων με το κράτος 

«…Σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται ο διεθνής 

ανταγωνισμός, πολλές χώρες προσπαθούν να μειώσουν τους 

φορολογικούς συντελεστές τους, με στόχο να γίνουν 

ελκυστικότερες από επενδυτική σκοπιά. Παραδόξως όμως, η 

μνημονιακή Ελλάδα επέμεινε και επιμένει σε ιδιαίτερα 

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, χωρίς, ωστόσο, να 

εισπράττει τα αντίστοιχα έσοδα, αλλά αντίθετα να δημιουργεί 

υπέρογκες ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένων φόρων. Είναι λοιπόν ανάγκη, μετά και την 

έξοδό μας, να επανεξεταστεί η μεταμνημονιακή φορολογική πολιτική, αφού αποδεδειγμένα η 

υπερφορολόγηση περιορίζει την ανάπτυξη, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και τελικά, οδηγεί στη 

μεγέθυνση της παραοικονομίας...» επισήμανε σχετικά ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. σε ξένα Μ.Μ.Ε. για την επόμενη μέρα της πραγματικής 

οικονομίας στην μεταμνημονιακή Ελλάδα 

 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με την 

ευκαιρία της συνέντευξης του Προέδρου του, κ. Βασίλη Κορκίδη, 

στους δημοσιογράφους Yashushi KUDO και Κίμωνα Μαλιτάκη της 

Ιαπωνικής κρατικής τηλεόρασης "ΝΗΚ (ΝIPPON HOSO KYOKAI)", 

καθώς και στη Βαλεντίνη Αναγνωστοπούλου του Κινεζικού 

Πρακτορείου Ειδήσεων "XINUA NEWS AGENCY", αναφορικά με τις 

προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την πραγματική οικονομία την μεταμνημονιακή περίοδο, 

εστιάζει τη προσοχή του επιχειρηματικού κόσμου σε 10 σημεία αναφοράς. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ενημερώνει σχετικά με το τι 

προβλέπεται για τον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

Σύμφωνα με το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ οι αμοιβές των περίπου 2 εκ. 

εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα κυμαίνονται ως εξής: έως 

250 ευρώ 220.000 ή 11%, από 251-500 ευρώ 290.000 ή 

14,5%, από 501-750 ευρώ 400.000 ή 20%, από 751-1.000 

ευρώ 300.000 ή 15%, από 1.001-1.500 ευρώ 412.000 ή 

21%, 1.501-2.000 ευρώ 168.000 ή 8,5%, από 2.001-5.000 

ευρώ 170.000 ή 9% και άνω των 5.000 ευρώ 25.000 ή 1%. Οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι με 

μισθό έως 600 ευρώ στο τέλος του 2017 ήταν 673.000 ή 34%, το 2014 ήταν 530.000 ή 

31,5% και το 2009 ήταν 239.000 ή 14%. Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια, 

τριπλασιάστηκαν οι χαμηλόμισθοι, αφού οι «καλές δουλειές» αναπληρώθηκαν με θέσεις 

χαμηλών αποδοχών μεταξύ 600 και 800 ευρώ. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

Άνοιξε η πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για νησιωτικές επιχειρήσεις 

 

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου έχουν τη 

δυνατότητα, από τις 27-08-18, να εγγράφονται οι 

επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά, που εντάσσονται στην 

πιλοτική εφαρμογή του μέτρου. Η φιλοσοφία του μεταφορικού ισοδύναμου (ΜΙ) για τις 

επιχειρήσεις στα νησιά είναι να απολαμβάνουν τιμές, μέσω της επιδότησης του κόστους 

μεταφοράς, ίσες με τις επιχειρήσεις στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Σημαντικές πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Π. για την ενίσχυση του ναυτιλιακού Cluster, 

Maritime Hellas 

  

Στo πλαίσιο της συμμετοχής του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, στη Διοικούσα Επιτροπή του "Μaritime 

Hellas", σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το 

Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχοντας ως στόχο να αποκτήσει 

το 1ο Ναυτιλιακό Cluster στη χώρα μας την οντότητα που του 

αρμόζει, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, να σας ανακοινώσουμε ότι, το Επιμελητήριό μας, 

αναλαμβάνει περαιτέρω την πρωτοβουλία να ενισχύσει τη δυνατότητα συμμετοχής σας, σε ένα 

μοναδικό συλλογικό σχήμα εκπροσώπησης της πειραϊκής και όχι μόνο, επιχειρηματικής 

κοινότητας, στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνές ναυτιλιακό γίγνεσθαι. 

Mε δεδομένα, τα πολλαπλά οφέλη που αναμένονται, με τη δική σας ουσιαστική συμβολή, τόσο 

για την επιχείρησή σας, όσο και την τοπική αλλά και την εθνική μας οικονομία, παρακαλούμε 

για την έγκαιρη γνωστοποίηση του ενδιαφέροντός σας προκειμένου να προβούμε στις δέουσες 

διαδικασίες. 

Αρμόδια Υπηρεσία Ε.Β.Ε.Π.: Tμήμα Μελετών Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου  

τηλ.: 210 4170529 

E-mail: studies@pcci.gr 

Επιστροφή 

 

Σε συνεχή αναπτυξιακή τροχιά η Cosco στον Πειραιά: +31% τα έσοδα, +25,8% τα 

κέρδη στο εξάμηνο 

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη της θυγατρικής 

της Cosco στον Πειραιά, της PCT, η οποία διαχειρίζεται τους 

προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ. Σύμφωνα με τις οικονομικές 

καταστάσεις πρώτου εξαμήνου της μητρικής εταιρείας, της 

Cosco Shipping Ports, τα έσοδα της θυγατρικής στην Ελλάδα 

παρουσίασαν αύξηση 31%, σε σχέση με το αντίστοιχο 

περσινό διάστημα, φτάνοντας τα 111,45 εκατ. δολάρια. Αντίστοιχα, τα κέρδη εμφάνισαν 

αύξηση 25,8%, φτάνοντας τα 13,64 εκατ. δολάρια.Τα 2 εκατ. εμπορευματοκιβώτια ξεπέρασε η 

Cosco στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο εξάμηνο (18,4%). Η άνοδος των εσόδων και των 

κερδών αποτελεί απόρροια του εμπορευματικού έργου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η 

διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους δύο προβλήτες της PCT (ΣΕΠ), τον μήνα Ιούνιο, 

αυξήθηκε κατά 18,9% και ανήλθε στις 374 χιλιάδες. To πρώτο εξάμηνο, η διακίνηση 

containers αυξήθηκε κατά 18,4%, με τα διακινούμενα εμπορευματοκιβώτια να φτάνουν τα 

2,07 εκατ. TEUs. Για το 2018, ο κινεζικός ναυτιλιακός κολοσσός έχει θέσει ως στόχο την 

διακίνηση συνολικά 4 εκατ. εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, έναντι 3,7 εκατ. 

το 2017, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 10%. 

Επιστροφή 

 


