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Πειραιάς, 23 Απριλίου 2019 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 

 

ΤΟ ΕΒΕΠ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ 

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ 

 

 
 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) επισκέφθηκε η 

ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφια, κυρία Μαρία Σπυράκη, η οποία 

συζήτησε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μια σειρά από σημαντικά θέματα που αφορούν 

στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του Πειραιά. Μέλη του ΔΣ. του 

Ε.Β.Ε.Π. εξέθεσαν στην κυρία Μαρία Σπυράκη τις αγκυλώσεις του ελληνικού επιχειρείν σε 

κρίσιμους κλάδους της οικονομίας όπως την ναυτιλία, την βιομηχανία και το εμπόριο, 

τονίζοντας ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους 

συναδέλφους τους που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

γραφειοκρατία, η φορολόγηση αλλά και η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της συζήτησης με την κυρία Μαρία Σπυράκη να επισημαίνει: «Μέσα από αντιθέσεις 

και συμβιβασμούς υπάρχει ένας δρόμος ευκαιριών. Πρέπει και οφείλουμε να δώσουμε τη 

δυνατότητα στην Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από την ψηφιοποίηση της αγοράς και της 

κοινωνίας και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον». Παράλληλα η κυρία 

Μαρία Σπυράκη τόνισε ότι ο Πειραιάς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

του Τουρισμού ενώ σημαντική πρέπει να είναι η συμβολή του Πειραιά στην Έρευνα και την 

Καινοτομία. Ειδικό βάρος έδωσε στην προοπτική του Πειραιά ως κέντρου προώθησης 

πολιτικών για τη «γαλάζια ανάπτυξη», ενώ επεσήμανε την ανάγκη για τη μετάβαση στην 
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κυκλική οικονομία, η οποία, πέραν από το σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που θα έχει, 

μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για δουλείες και ανάπτυξη. 
 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, αφού καλωσόρισε στο 

Επιμελητήριο την κυρία Μαρία Σπυράκη, την ενημέρωσε για μια σειρά από προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα μέλη του Επιμελητηρίου όπως η αδυναμία που έχουν στην πρόσβαση 

χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παράλληλα επισήμανε ότι «πλέον ήρθε η 

ώρα, μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, οι ελληνικές επιχειρήσεις να ανακτήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα 

προγράμματα ΕΣΠΑ, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ο Πειραιάς μπορεί και πρέπει 

να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 απονεμήθηκε στην κυρία Μαρία Σπυράκη το βραβείο της 

«Ευρωβουλευτού της Χρονιάς» στην κατηγορία Βιομηχανία, Έρευνα και Καινοτομία. Η Μαρία 

Σπυράκη ήταν η μοναδική Ελληνίδα υποψήφια μεταξύ των 45 ευρωβουλευτών που περάσαν 

στην τελευταία φάση του διαγωνισμού. Οι ευρωβουλευτές της χρονιάς επιλέγονται από το 

σύνολο των 751 ευρωβουλευτών, με βάση τις προτάσεις που κάνουν φορείς, οργανώσεις 

πολιτών και ενώσεις που εκπροσωπούν πανευρωπαϊκά τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Συνολικά βραβεύτηκαν 15 ευρωβουλευτές σε 15 διαφορετικές κατηγορίες που 

αντιστοιχούν στις επιτροπές του ΕΚ. Η Μαρία Σπυράκη διακρίθηκε σε μια με ανοιχτή 

διαδικασία, με βάση τη νομοθετική δραστηριότητά της αλλά και την παρουσία της στα 

ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα. 

Στις Εκλογές της 25
ης

 Μαΐου 2014, η Μαρία Σπυράκη εξελέγη Ευρωβουλευτής της ΝΔ (ΕΛΚ) 

και μάλιστα πρώτη με 241.005 σταυρούς προτίμησης. Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. εκτιμά το έργο της, 

τη συγχαίρει και της εύχεται καλή επιτυχία! 
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