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                                                                                        Φανιά, 30-6-2014 

 

ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ   

Αδελθοποίηζη ΔΒΔΠ – ΔΒΔΦ 

Σχεδιαζμός δράζεων προς όθελος ηης επιχειρημαηικής κοινόηηηας 

 

 

Με ζηόρν ηνλ θνηλό ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε πξνηάζεωλ θαη έξγωλ ώξηκωλ 

πξνο έληαμε ζην λέν ΔΣΠΑ 2014-2020 γηα ηελ κεηεμέιημε ηωλ Δπηκειεηεξίωλ θαη 

ηωλ ππεξεζηώλ ΓΔΜΗ, ηα Δκπνξνβηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα Φαλίωλ θαη Πεηξαηά 

πξνρώξεζαλ ην κεζεκέξη ηνπ Σαββάηνπ 28 Ινπλίνπ ζηελ ππνγξαθή ζύκθωλνπ 

αδειθνπνίεζεο.  

«Τν ΔΒΔΦ,  είπε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήιωζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Γηάλλεο 

Μαξγαξώλεο, ζην πιαίζην ηεο εμωζηξέθεηαο θαη δηθηύωζεο ηνπ ελώλεη ηηο 

δπλάκεηο ηνπ κε ην ΔΒΔ Πεηξαηά, ελώ ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΠ Βαζίιεο Κνξθίδεο κε 

ηελ ζεηξά ηνπ εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε όηη ε αδειθνπνίεζε ζα ιεηηνπξγήζεη 

πξνο όθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο.  

Τν Δ.Β.Δ.Π. θαη ην Δπηκειεηήξην Φαλίωλ ζα ζρεδηάζνπλ πξνζεθηηθά, ζα 

βειηηώλνπλ ζπλερώο θαη ζα μεθηλήζνπλ άκεζα ηελ πινπνίεζε 12 δξάζεωλ, όπωο: 

 Γεκηνπξγία & Λεηηνπξγία Φξεκαηηζηεξίνπ Δκπνξεπκάηωλ, Αγξνηηθώλ 

πξνϊόληωλ & Ναπηηιηαθώλ Αμηώλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηωλ Γεκνπξαηεξίωλ 

ηνπ Ννκνύ Φαλίωλ. 

 Γεκηνπξγία Σπζηάδαο Δπηρεηξήζεωλ κε έκθαζε ζην Δκπόξην, ην Τνπξηζκό, 

ηε Ναπηηιία & ζπλαθείο ππεξεζίεο (Σπλέξγεηεο - Clusters). 

 Γεκηνπξγία Αλνηθηώλ Κέληξωλ Δκπνξίνπ (Α.Κ.Δ.) ζηνλ Πεηξαηά θαη ηα 

Φαληά θαζώο θαη ζε πεξηθεξεηαθέο αγνξέο ηωλ επξύηεξωλ πεξηνρώλ ηνπο. 
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 Λεηηνπξγία Δληαίνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Δπηρεηξήζεωλ (Δ.Κ.Δ.Δπ.) από 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Β.Δ.Π. θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίωλ κε ηε θηινμελία 

γξαθείωλ εμππεξέηεζεο (Help Desks) ηνπηθώλ Γ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. θαη Ο.Α.Δ.Δ.. 

 Γξαθείν Σύλδεζεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Απαζρόιεζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (Κόκβνο Δ.Β.Δ.Π. - 

Δπηκειεηήξην Φαλίωλ). 

 Γξάζεηο επίιπζεο εκπνξηθώλ δηαθνξώλ ηωλ Φαληώηηθωλ εγγεγξακκέλωλ 

επηρεηξήζεωλ κέζω ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο Πεηξαηώο (ΚΔ.ΓΙ.Π.) θαη 

εμεηδηθεπκέλωλ εκπεηξνγλωκόλωλ. 

 Κνηλό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο ειιεληθώλ πνηνηηθώλ πξνϊόληωλ, αιιά θαη 

Τερληθήο Ιθαλόηεηαο Δπαγγεικαηηώλ θαζώο θαη δηεζλή πηζηνπνίεζε 

ηνπηθώλ Δπηρεηξήζεωλ. 

 Σπκκεηνρή ζην πξόγξακκα δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο κε έκθαζε ζηε 

γαιάδηα αλάπηπμε "blue growth" θαη ηδηαίηεξα ζηε ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο όπωο : 

α) Υδαηνθαιιηέξγεηα (Ιζηόηνπνο αιηείαο) 

β) Παξάθηηνο ηνπξηζκόο 

γ) Θαιάζζηα βηνηερλνινγία 

δ) Ληκεληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λαππεγνεπηζθεπή 

ζη)Δθκεηάιιεπζε ηωλ ζαιάζζηωλ κεηαθνξώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εμαγωγηθνύ θαη δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ. 

 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (Κ.Δ.Π.) θαη ακνηβαία 

ζπλεξγαζία γξαθείωλ απηνδηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ εληόο ηωλ δύν 

Δπηκειεηεξίωλ. 

 Βειηίωζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ιεηηνπξγία ηωλ Δπηκειεηεξίωλ ωο 

ππεξηνπηθά θέληξα ππνδνρήο θαη δηεθπεξαίωζεο Γ.Δ.ΜΗ., αληίζηνηρα ηεο 
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Υπεξεζίαο κηαο Σηάζεο (Υ.Μ.Σ.) κε πηινηηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζηα 

Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ηνπ Πεηξαηά θαη ηωλ Φαλίωλ. 

 Υινπνίεζε πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη πηζηνπνίεζεο 

αλέξγωλ. 

 Υπνβνιή πξνηάζεωλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020. 

Οι Πρόεδροι ηων ΔΒΔ 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Π., θ. Β. Κνξθίδεο, ζηελ νκηιία ηνπ είπε κεηαμύ άιιωλ : «Γελ 

έρω ιόγηα λα ζαο εθθξάζω ηε ραξά κνπ, πνπ βξίζθνκαη γηα άιιε κηα θνξά, ζηνλ 

ηόπν θαηαγωγήο κνπ,  αλάκεζα ζε εθιεθηνύο ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο. Σήκεξα, 

όκωο, νκνινγώ, πωο ληώζω επίζεο θαη κεγάιε ζπγθίλεζε, γηαηί επηζθξαγίδνπκε κε 

ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίωλ, θ. Γ. Μαξγαξώλε, κηα αγαζηή ζπλεξγαζία 

εηώλ. Οη ηζρπξνί, άξξεθηνη δεζκνί θηιίαο πνπ καο ζπλδένπλ έρνπλ βαζηέο ξίδεο κέζα 

ζηελ ηζηνξία. Άιιωζηε, ηα θνηλά ζεκεία ηωλ δπν πόιεωλ είλαη πνιιά. Τν βαζηθόηεξν 

όκωο, είλαη όηη ιόγω ηωλ θαίξηωλ γεωγξαθηθώλ ηνπο ζέζεωλ αλέπηπμαλ 

δπλακηθόηαηεο επηρεηξεκαηηθέο θνηλόηεηεο, θαζώο ηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηωλ 

Φαλίωλ ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε εκπνξηθή θίλεζε, ζπκβάιινληαο 

θαζνξηζηηθά ζηελ ηόλωζε ηεο Δζληθήο καο Οηθνλνκίαο. Σε απηό ην πιαίζην,  

ππνγξάθνπκε ηελ ελ ιόγω Σπκθωλία αδειθνπνίεζεο, έρνληαο ωο θνηλό ζηόρν ηελ 

αλαβάζκηζε ηωλ ππεξεζηώλ ηωλ δπν Δπηκειεηεξίωλ ζηελ πεηξαϊθή θαη ραληώηηθε 

επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα». 

 

Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίωλ, θ. Γ. Μαξγαξώλεο, 

κεηαμύ άιιωλ, είπε ζην ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ : «Τν Δπηκειεηήξην Φαλίωλ ζηo 

πιαίζην εμωζηξέθεηαο θαη δηθηύωζήο ηνπ, ελώλεη ζήκεξα ηηο δπλάκεηο ηνπ κε ην 

Δ.Β.Δ. Πεηξαηά. Η λεζηωηηθόηεηα, ε ύπαξμε δύν κεγάιωλ ιηκαληώλ, ε κεγάιε θαη 

δπλαηή επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα Κξεηώλ, αιιά πάλω απ’ όια, νη δεζκνί θηιίαο, 
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ζπλεξγαζίαο θαη ν ηόπνο θαηαγωγήο ηνπ Πξνέδξνπ, θνπ Β. Κνξθίδε, είλαη νη ιόγνη, 

πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ αδειθνπνίεζε ηωλ Δπηκειεηεξίωλ, ζθξαγίδνληαο κε απηό 

ηνλ ηξόπν, κηα επίζεκε πνξεία αλάπηπμεο ζρέζεωλ ηωλ δύν πόιεωλ, κέζω ηνπ 

«επηρεηξείλ». Οη άμνλεο πάλω ζηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγαζηνύκε, είκαη ζίγνπξνο όηη, 

ζα πξνζδώζνπλ νθέιε ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη κεγάιε βειηίωζε ζηηο δνκέο ηωλ 

Δπηκειεηεξίωλ καο». 

 

Με ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηωλ ζηειερώλ ηωλ δύν Δπηκειεηεξίωλ θαη ηελ 

απνθηεζείζα εκπεηξία θαη ηερλνγλωζία, από ηνλ πξώην ρξόλν εθαξκνγήο ηωλ 

ππεξεζηώλ Γ.Δ.ΜΗ., ην Δ.Β.Δ.Π. θαη ην Δπηκειεηήξην Φαλίωλ έρνπλ πιένλ ηε 

δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, κε ηηο απαηηνύκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ωο 

ππεξηνπηθνί θνξείο παξαιαβήο, εμππεξέηεζεο θαη δηεπζέηεζεο όιωλ ηωλ 

θαηαηηζέκελωλ, πξνο θαηαρώξεζε επηρεηξεκαηηθώλ πξάμεωλ θαη εγγξάθωλ, 

παξέρνληαο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. αλάινγεο κε απηέο ηεο Υπεξεζίαο Μίαο Σηάζεο, 

ιεηηνπξγώληαο ωο κνρινί αλαθνύθηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αλαδεηθλύνληαο 

ην Γ.Δ.ΜΗ. ζε θνξπθαίν ζεζκό θαηαπνιέκεζεο ηωλ γξαθεηνθξαηηθώλ 

δπζιεηηνπξγηώλ. 

 


