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Πειραιάς, 28 Φεβρουαρίου 2023 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

 

Επίσκεψη του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας  

στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

 

Ένα νέο κεφάλαιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνοκινεζικών  εμπορικών σχέσεων άνοιξε με την 

επίσκεψη του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, αξιότιμο κ. Xiao 

Junzheng, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, τον οποίο συνόδευσαν η 

Σύμβουλος ΟΕΥ, κα Li Ying, και ο Γραμματέας ΟΕΥ, κ. Li Gang. Ο Πρέσβης ενημερώθηκε από τον 

πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Βασίλη Κορκίδη, τον οποίο πλαισίωναν οι κ.κ. Κ. Αχλαδίτης και Ν. 

Μαυρίκος, Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Ε.Β.Ε.Π., 

αντίστοιχα, ο κ. Σπ. Ξάνθης, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. και εκπρόσωπος του Ελληνοκινεζικού 

Επιμελητηρίου και ο κ. Γ. Ξηραδάκης,  ναυτιλιακός Σύμβουλος του Ε.Β.Ε.Π. και Πρόεδρος της 

Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας (XRTC), για τη 

δυναμική και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η επιχειρηματική κοινότητα για την ανάπτυξη των 

εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κινεζική αγορά με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και τη 

δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών με Κινεζικές επιχειρήσεις, για την, μέσω του Πειραιά, προώθηση των 

προϊόντων τους, στις Ευρωπαϊκές αγορές. Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. ζήτησε από τον Πρέσβη την 

παρέμβασή του, ώστε η Cosco να αξιοποιήσει περισσότερο τις δυνατότητες των υφιστάμενων 

«παραναυτιλιακών» ελληνικών επιχειρήσεων και απηύθυνε πρόσκληση στις κινεζικές επιχειρήσεις 

να επενδύσουν σε συνεργασία με τις ελληνικές σε τομείς της ελληνικής οικονομίας έχοντας τον Πειραιά 

ως βάση τους.  Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επιτυχή επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά το 

οποίο και κατέστησε «πύλη εισόδου» των Κινεζικών προϊόντων, και όχι μόνο, στην Ευρώπη. Αυτήν 

την «πύλη», είπε ο κ. Κορκίδης, το Πειραϊκό επιχειρείν «περιμένει να ανοίξει αμφίδρομα», ώστε οι 

ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες στην Κινεζική αγορά. Με αφορμή 

την αναφορά στην αναζωογόνηση των ναυπηγικών μονάδων του Κόλπου της Ελευσίνας, ο πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου, κ. Κορκίδης, αναφέρθηκε στα αισθήματα εκτίμησης που διατηρεί η κινεζική επιχειρηματική 

κοινότητα απέναντι στην ναυτιλία των Ελλήνων, αλλά και στις γιγάντιες επενδύσεις Ελλήνων Εφοπλιστών 

που κτίζουν εμπορικά πλοία στις Κινεζικές γιάρδες. Είναι μια ευκαιρία, είπε, να αναπτυχθεί και σε αυτό το 

επίπεδο, συνεργασία μεταξύ των Κινεζικών ναυπηγείων και ελληνικών επιχειρήσεων, που 

κατασκευάζουν υλικά όλων των τύπων και αναλώσιμα για τα πλοία, αλλά και επιχειρήσεων που 

ειδικεύονται στις κατασκευές πλοίων, την τεχνογνωσία των οποίων και εξήρε. Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης, που έγινε με πρωτοβουλία του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, διαπιστώθηκε 

συναντίληψη για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας σε μία «win win» σχέση, με τον Πρέσβη να 

ανταποκρίνεται θετικά λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η «ανάπτυξη θα έρθει μαζί». Ο κ. Xiao Junzheng 

τόνισε την σημασία ανάπτυξης της μεγαλύτερης καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών, ενώ 

έκανε λόγο για δίαυλο διαλόγου με στόχο την επίλυση δέσμης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τις εμπορικές σχέσεις με επίκεντρο το λιμάνι 

του Πειραιά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της COSCO.  
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Ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, αξιότιμος κ. Xiao Junzheng, τέλος, θα είναι 

ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση, στις 7 Μαρτίου 2023, με θέμα: «Διεθνοποίηση του Ναυτιλιακού 

Κέντρου Πειραιά – Η ζωτική κινητήρια δύναμη στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού» η οποία 

θα πραγματοποιηθεί στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς. Πρόκειται για την πρώτη από σειρά εκδηλώσεων 

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με στόχο την ανάδειξη του Πειραιά ως Διεθνές εμπορικό, οικονομικό, 

βιομηχανικό και ναυτιλιακό κέντρο. 
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