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Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

  

 

Δράσεις, παρεμβάσεις και συνεργασίες Ε.Β.Ε.Π.  
 

Οι δράσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, οι παρεμβάσεις που 

σχετίζονται με τους χειρισμούς του κυβερνητικού επιτελείου για την επίλυση θεμάτων των 

Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με αφορμή και την ολοκλήρωση χθες της διαβούλευσης του ν/σ, η 

δυναμική των Ποσειδωνίων 2022, αλλά και η έναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Κύπρο, σε 

συνδυασμό με τα εγκαίνια του γραφείου του Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου, ήταν μεταξύ των θεμάτων που 

απασχόλησαν το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Ειδικότερα, το Επιμελητήριο, ύστερα και από σχετική εισήγηση του Προέδρου, Βασίλη Κορκίδη, 

απέστειλε στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας, κ.κ. Χρ. 

Σταϊκούρα, Αδ. Γεωργιάδη, Γ. Γεραπετρίτη και Χρ. Σκέρτσο, επιστολή-παρέμβαση, που 

επισυνάπτεται, με την οποία το Επιμελητήριο κατέθεσε τρεις προτάσεις καθώς και τρεις 

παρατηρήσεις του επί του νομοσχεδίου στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Στη συνεδρίαση, τονίστηκε 

χαρακτηριστικά ότι στόχος της παρέμβασης είναι να μην θιγούν τα επιχειρηματικά και επενδυτικά 

συμφέροντα επιχειρήσεων – μελών του Ε.Β.Ε.Π., που διαθέτουν ιδιοκτησίες στην ευρύτερη περιοχή 

των Ναυπηγείων, ώστε να τύχουν οι επενδύσεις τους στα ανωτέρω ακίνητα, αναλογικά των 

ευνοϊκών ρυθμίσεων του Νομοσχεδίου, αλλά και να διασφαλιστεί στον επενδυτή η άμεση και 

απρόσκοπτη, στο εξής, λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που αποτελεί μείζον ζήτημα για 

την Εθνική Οικονομία και τη ναυτιλία μας. 

Αναφορικά με τη δυναμική της φετινής τέλεσης των Ποσειδωνίων 2022 τονίστηκε ότι, η επιτυχής 

διοργάνωση της έκθεσης αποτέλεσε μια ανοικτή πλατφόρμα γνώσης, αλληλεπίδρασης, αλλά και 

δικτύωσης για τον επιχειρηματικό κόσμο, σε ξηρά και θάλασσα, ο οποίος δραστηριοποιείται σε όλους 

εκείνους τους τομείς εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας που εμπεριέχει η παγκόσμια ναυτιλία. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εξήρε τη σημαντική συνδρομή των Ποσειδωνίων στην ανάπτυξη 

των ελληνικών επιχειρήσεων υποστήριξης της ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι, στα Ποσειδώνια, 

αναδεικνύεται το αισιόδοξο, δημιουργικό και εξωστρεφές πνεύμα της χώρας μας και αναδεικνύεται 

το μεγάλο λιμάνι της χώρας, ως ένα σύγχρονο επιχειρηματικό, τουριστικό, ναυτιλιακό και εμπορικό 

κέντρο διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας. 

Εξάλλου, με αφορμή τον πρώτο κατάπλου του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου Daleela στον Πειραιά, με τον οποίο 

και εγκαινιάζεται η, μετά από 21 χρόνια, επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας- 

Κύπρου, στο Ε.Β.Ε.Π., έλαβε χώρα ειδική εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας «άνοιξαν» στον 

Πειραιά τα γραφεία του Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου με τον απαραίτητο αγιασμό, σε χώρο που παραχώρησε 

το Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο της πρόσφατα επικαιροποιηθείσας αδελφοποίησης των δύο Επιμελητηρίων. 

Στην εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν πολλά από τα μέλη και των δύο Επιμελητηρίων, ο 
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πρόεδρος του Ε.Β.Ε. Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης και ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου, 

Αυγουστίνος Παπαθωμάς, υπέγραψαν το συμφωνητικό παραχώρησης γραφείων στο 

Επιμελητήριο Αμμοχώστου στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., στον Πειραιά. 

Τέλος, ο Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β’ του ΥΠ.ΕΞ. Δ/ντής, κ. Αντώνιος Κατεπόδης και η κα Αγγελική 

Ματσούκα, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης 

Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, ενημέρωσαν και απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών του Δ.Σ. του 

Επιμελητηρίου για εξαγωγικά και τελωνειακά ζητήματα μείζονος σημασίας. 
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