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Δελτίο Τύπου

Με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο συναντήθηκε ο Πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γεώργιος Παπαμανώλης – Ντόζας, στο πλαίσιο των
συναντήσεών του με κυβερνητικά στελέχη και φορείς, προκειμένου να προωθηθούν προς επίλυση
προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου και με την ευκαιρία συνεχάρη
τον Υφυπουργό για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ολοκληρωμένη καταχώριση
και διεκπεραίωση αιτήσεων, αρμοδιότητας της Λιμενικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και οι
«Άδειες εκτέλεσης εργασιών σε πλοία».
Στην εξαιρετικά εποικοδομητική και με πνεύμα ταύτισης συζήτηση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
τόνισε ότι πρέπει να είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του Υπουργείου η στήριξη της νησιωτικής
επιχειρηματικότητας και της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Εστιάζοντας στο θέμα της στήριξης της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, ο κ. Παπαμανώλης
επανέφερε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου για την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. των εργασιών επισκευής,
κατασκευής και συντήρησης πλοίων. Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι για το θέμα υπήρξαν από το 2015
έγγραφες και προσωπικές παρεμβάσεις από το Επιμελητήριο με στόχο την μη επιβολή ΦΠΑ στις ως
άνω αναφερόμενες εργασίες, που αποτέλεσμα θα είχε την αύξηση του κόστους και, κυρίως, θα είχε
σαν αποτέλεσμα τη στροφή των πλοιοκτητών σε άλλες χώρες για την κατασκευή των πλοίων τους.
Ο κ. Κατσαφάδος διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει τόσο τη νησιωτική επιχειρηματικότητα όσο και τη
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να μπει σε
ρότα ανάκαμψης και τόνισε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί και νομοθετικές ρυθμίσεις προς αυτή την
κατεύθυνση.
Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., που συνοδευόταν από τον Διευθυντή του Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλη
Γιάγκα και την Ειδική Σύμβουλο, κα Ευδοκία Μαυρομμάτη, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει μία
αδιάλειπτη συνεργασία με το Υπουργείο με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
τα μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων του κλάδου με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
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