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Μήνυμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη για το Πάσχα 

«Το Χριστιανικό Πάσχα, ή αλλιώς Πασχαλιά, Λαμπρή, ή 

απλώς Ανάσταση, είναι η σπουδαιότερη γιορτή του 

ορθόδοξου χριστιανικού εκκλησιαστικού έτους. Πάσχα 

σημαίνει πέρασμα, σημαίνει μετάβαση, σημαίνει αλλαγή της 

ζωής μας σε μία άλλη ζωή, αυτή της συγχώρεσης, της 

ανθρωπιάς, της αγάπης, της χαράς, της πίστης και της 

σωτηρίας. Το Πάσχα της Ορθοδοξίας, μας βοηθά να 

αισθανθούμε βαθιά στη ψυχή μας τον χριστιανικό λόγο, μας κατευθύνει στο φώς της Ανάστασης 

και μας κάνει να νοιώσουμε την παρουσία του Κυρίου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η αφορμή 

για τη δική μας αλλαγή και Ανάσταση της καλοσύνης, που όλοι οι Χριστιανοί έχουμε μέσα μας, 

για όλους τους συνανθρώπους μας. ΚΑΛΗ ΛΑΜΠΡΗ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»! 

Επιστροφή 

 

Ε.Β.Ε.Π.: «Ο Πειραιάς τιμά τον Αφανή Ήρωα, Έλληνα Ναυτικό» 
Με αφορμή την τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου του 

Αφανούς Ναυτικού, το οποίο φιλοτεχνήθηκε με πρωτοβουλία 

και δαπάνη του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη,  στον προαύλιο χώρο 

του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ακτή Μιαούλη, ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε: «Να σκεφτούμε όλοι, ότι 

θα πρέπει στα σοβαρά να ασχοληθούμε και να πάψουμε να 

πιστεύουμε την ουτοπία, εμείς οι καραβοκύρηδες, ότι έχουμε 

βρει την απάντηση και θα συνεχίσουμε πότε με τους ξένους, 

πότε με τους δικούς μας, πότε με τα φανερά και πότε με τα 

κρυφά. Αν θέλουμε πραγματικά να μεταλαμπαδεύσουμε το DNA 

του ναυτικού στις επόμενες γενιές και να μείνουμε στη πρώτη θέση παγκοσμίως, πρέπει να 

στραφούμε στη νεολαία μας. Μπράβο στον Βαγγέλη Μαρινάκη για τη σκέψη και πρωτοβουλία 

τοποθέτησης μνημείου του «Αφανούς Ναυτικού» στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. 

Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς μας»! 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. υποδέχθηκε την ευρωβουλευτή, Μαρία Σπυράκη και τον υποψήφιο 
ευρωβουλευτή, Νίκο Παπανδρέου 
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Δίνοντας βήμα, αποστέλλοντας ανοιχτή πρόσκληση, σε όλους τους υποψήφιους των 

επερχόμενων τριπλών εκλογών, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Β.Ε.Π. υποδέχθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. τον υποψήφιο 

ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ, κ. Ν. Παπανδρέου και την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κα 

Μ. Σπυράκη. Σχετικά με την υποψηφιότητά του,  ο κ. Ν. Παπανδρέου, ανέφερε: «… Τώρα 

έβγαλα το φρένο, είναι δύσκολη εποχή και όποιος πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει, έχει το 

χρέος να σηκωθεί να προσφέρει. Γιατί στην Ευρώπη; Γιατί, ξέρουμε πολύ καλά ότι, η Ευρώπη 

περνάει το 80% των νόμων, η Ευρώπη μας έχει φέρει την λιτότητα και η Ευρώπη μπορεί να μας 

λύσει το θέμα της λιτότητας…». Από την πλευρά της, η κα Μ. Σπυράκη, η οποία βραβεύθηκε, ως 

«Ευρωβουλευτής της Χρονιάς» στην κατηγορία Βιομηχανία, Έρευνα και Καινοτομία 

υπογράμμισε: «…Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Ν.Δ., κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την ευκαιρία που 

μου δίνει να διεκδικήσω δεύτερη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο. Μαζί με όλους τους Έλληνες που 

θέλουν την πατρίδα ισχυρή στην Ευρώπη δίνουμε τη μεγάλη μάχη για την Ευρωβουλή.Οι 

εθνικές κάλπες θα φέρουν άμεσα την κυβέρνηση που μας αξίζει…».  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Σε διαβούλευση ο νέος Νόμος για το Γ.Ε.ΜΗ.  
Λιγότερη γραφειοκρατία, κατάργηση ελέγχων, διασύνδεση 

με το taxisnet, αλλά και αυστηρότερες διατάξεις για τους 

υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο, σηματοδοτεί το σχέδιο 

νόμου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, που έθεσε σε 

δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. Κι αυτό, διότι καταργούνται οι υφιστάμενοι 

έλεγχοι πληρότητας και νομιμότητας που πραγματοποιούν οι 

Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, καθώς η αρμοδιότητα περνάει στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. 

(Υ.Γ.Ε.ΜΗ.). Με το νέο πλαίσιο, πλέον οι ισολογισμοί των εταιριών, οι οικονομικές καταστάσεις, 

οι αλλαγές στα διοικητικά συμβούλια κ.ο.κ. δεν θα εγκρίνονται από συγκεκριμένες διευθύνσεις, 

αλλά μόνο από το Γ.Ε.ΜΗ. 

-Βασικές καινοτομίες του Ν/Σ Γ.Ε.ΜΗ. 

Επιστροφή 

 

4ο Ενεργειακό Συμπόσιο της HAEE: Εν αναμονή όλων των εξελίξεων σε Ελλάδα και 
Ευρώπη στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας 

Η ενεργειακή μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού -

και εν τέλει- μηδενικού άνθρακα είναι μια από τις 

μεγαλύτερες και δυσκολότερες αποστολές που 

ανατέθηκαν ποτέ σε μια κοινωνία. Ως εκ τούτου, η 

απόφαση της Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει στην όλη 

προσπάθεια αποσύνδεσης της οικονομικής της 

ανάπτυξης από τις εκπομπές CO2, αποτελεί μια πρόκληση τεραστίων διαστάσεων με ποικίλες 

προεκτάσεις σε ενεργειακό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ΗΑΕΕ (Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία) διοργανώνει στις 6-8 

Μαΐου, το 4ο Ετήσιο Ενεργειακό Συμπόσιο στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Στόχος 
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του Συμποσίου το οποίο έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Ε.Β.Ε.Π. είναι να αναδείξει όλες τις 

διαστάσεις της ενεργειακής μετάβασης, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις πολιτικές και τα νέα 

ρυθμιστικά πλαίσια, που διέπουν τον κλάδο, καθώς και τις θέσεις των επιχειρήσεων που τον 

αποτελούν.  

-Δελτίο Τύπου 

Επιστροφή 

 

 

Ναυτιλιακά νέα 

Eκδηλώσεις Ε.Β.Ε.Π. στις «Ημέρες Θάλασσας 2019» 

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο 

Δήμος Πειραιά διοργανώνει 

και φέτος, από 3 έως και 12 

Μαΐου 2019, τις «ΗΜΕΡΕΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2019», ένα 

γεγονός μοναδικό που 

αναδεικνύει, με ξεχωριστό 

τρόπο, τις πολύπλευρες 

δυνατότητες που διαθέτει η 

πόλη του Πειραιά. Με 

επίκεντρο τη Θάλασσα, τη 

Ναυτιλία, τον Πολιτισμό και, 

ευρύτερα το γίγνεσθαι του 

Πειραιά, οι «Ημέρες Θάλασσας 2019», συγκεντρώνουν πληθώρα φορέων, οι οποίοι 

συμμετέχουν με ποικίλες δράσεις. Μεταξύ αυτών είναι και το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς, το οποίο, όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος δίνει δυναμικά το «παρόν» 

στον εν λόγω θεσμό, συνδυάζοντας, μέσα από ημερίδες, εκθέσεις, ξεναγήσεις και άλλα 

γεγονότα, την προβολή θεμάτων αφιερωμένων στην πόλη του Πειραιά, με καίριο θέμα τη 

Θάλασσα και την Ναυτιλία. 

-Πλάνο δράσεων Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστροφή 
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