
 

Το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά για το 

Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών. 

Με επιστολή του στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κ. Μίχαλο ο πρόεδρος του 

ΕΒΕΠ κ. Βασίλης Κορκίδης αναφέρεται στη δημιουργία – επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου 

Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών αναφέροντας τα εξής: 

* 
Κύριε Πρόεδρε, 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Διοίκησης του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, σχετικά με τη δημιουργία-επαναλειτουργία του 

Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά αναβίωσης, σχεδόν 

ενάμιση αιώνα μετά τα πανηγυρικά εγκαίνια του Χρηματιστηρίου Πειραιά που αποτέλεσαν ένα ιστορικό 

οικονομικό γεγονός για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

Το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Πειραιά ήταν το πρώτο Ελληνικό Χρηματιστήριο που ιδρύθηκε (στις 9 

Φεβρουάριου 1875) καθώς προηγήθηκε κατά ένα έτος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ωστόσο, η ιδέα της 

δημιουργίας του κυοφορήθηκε αρχικά στην Ερμούπολη της Σύρου, που εκείνη την εποχή, ήταν η πρώτη 

εμπορική και ναυτιλιακή πόλη της Ελλάδας, μέχρι που άρχισε να παρακμάζει. Στη δύση του 19ου αιώνα, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε πρόταση του Δημάρχου, Τρύφωνα Μουτζόπουλου, για την ίδρυση 

Χρηματιστηρίου. 0 τότε Δήμαρχος θεωρούσε ότι ήταν ανεπίτρεπτο να παραμένει χωρίς χρηματιστήριο το 

σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο της χώρας, έφθασε μάλιστα να χτίσει χρηματιστηριακό μέγαρο πριν καν 

ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό Χρηματιστήριο. Το 1869, η απόφαση του Δήμου Πειραιά εγκρίθηκε με Βασιλικό 

Διάταγμα και, 6 χρόνια μετά ιδρύθηκε με νόμο το Πειραϊκό Χρηματιστήριο το οποίο στεγάστηκε στο ιστορικό 

«Ρολόϊ» του Πειραιά. 

Σήμερα, το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών Πειραιώς βρίσκεται σε τροχιά αναβίωσης, 

καθώς η σχετική εισήγηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Υπουργείο Οικονομικών, βρίσκει ένθερμο 

σύμμαχο τη Διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Άλλωστε, η κίνηση αυτή 

εντάσσεται σε παλαιότερη πρόταση του Ε.Β.Ε.Π., αφού αποτελούσε ιδέα του αείμνηστου Προέδρου Γεώργιου 

Κασιμάτη. Με μία σειρά συντονισμένων ενεργειών, όπως η προώθηση στην πολιτική και τοπική ηγεσία του 

σχετικού αιτήματος, η ανάθεση στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Ινστιτούτο Υπηρεσιών και Εμπορίου της 

ΕΣΕΕ εκπόνησης απαραίτητων μελετών για την ένταξη του ελαιόλαδου, των αλιευμάτων και του scrap στο 

Χρηματιστήριο, καθώς και η αποστολή τους στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Υπουργό Οικονομίας, τον 

Υπουργό Ανάπτυξης και τον Πρόεδρο του ΧΑ, δηλώνουμε τη δυναμική συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας 



στην επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στην πόλη του Πειραιά και εκφράζουμε την 

πεποίθησή μας, ότι το Χ.Ε.Π. μπορεί να αποτελέσει μία βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση η οποία θα 

επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στους κλάδους των υπό διαπραγμάτευση αγαθών και την εθνική 

οικονομία. 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις δυο μελέτες των οποίων η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., από Καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς και επιστημονικό προσωπικό του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ. 
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