
“Καντε Καριερα στη Θαλασσα!” Παρουσιαση Επαγγελματων Συνδεδεμενων με την Θαλασσα, Ναυτιλια 
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“Κάντε Καριέρα στη Θάλασσα!” 
Παρουσίαση Επαγγελμάτων Συνδεδεμένων με την Θάλασσα, Ναυτιλία & Τουρισμό 
Από την Ένωση EEMC//MQI 

Η EEMC//MQI Ευρωπαϊκή και Επιστημονική Ένωση ΕΟΧ , σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, διοργανώνει και 
συντονίζει το Διήμερο Συνέδριο με θέμα: «Κάντε Καριέρα στη Θάλασσα – Παρουσίαση Επαγγελμάτων 
Συνδεδεμένων με την Θάλασσα, Ναυτιλία & τον Τουρισμό» στα πλαίσια της “Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας 
2015” , το οποίο θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά χωρητικότητας 
70 ατόμων, από τις 10.00-18.00 την 30 και 31 Μάιου 2015. 

Πρόκειται για μια εκδήλωση όπου εκπρόσωποι διαφόρων επαγγελματικών κλάδων συνδεδεμένων με την 
ναυτιλία και την θάλασσα γενικότερα, θα παρουσιάσουν σε νέους και σε άλλο κοινό που ενδιαφέρεται να 
παρακολουθήσει όλο το event , στοιχεία / πληροφορίες αναφορικά με τον επαγγελματικό κλάδο που υπηρετούν. 

Η EEMC//MQI στα πλαίσια του εθελοντισμού ανέλαβε να υλοποιήσει αυτό το Επιστημονικό και Επαγγελματικό 
συνέδριο. Οι κατηγορίες των θεματικών ενοτήτων θα παρουσιαστούν στην διημερίδα σε 10 panel, και θα 
συμμετέχουν Επαγγελματίες του χώρου και Επιστημονικά Μέλη, όπου θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναλύσουν 
το επάγγελμα που υπηρετούν. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετική βεβαίωση. 

Πρόγραμμα διημερίδας: 
Οι ενότητες θα αναπτυχθούν σε δύο μέρες και στις ώρες που αναφέρονται παρακάτω. 

Σάββατο 30 Μαΐου 015 
® 10:00-11:30 (1η Ενότητα) “Εισαγωγή ¨Θάλασσα και Ναυτιλία¨ και αναφορά στα Επαγγέλματα που συνδέονται 
με τη θάλασσα”, 
® 11:30-12:45 (2η Ενότητα) “Ναυτικά Επαγγέλματα Ναυπηγοί, Συντηρητές, Επισκευαστές Πλοίων και Εμπόριο , 
Πολεμικό Ναυτικό”, 
® 12:45-13:30 (3η Ενότητα) “Επαγγέλματα Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Πλοίων”, 
® 13:30-15:00 (Διάλειμμα) 
® 15:00-16:30 (4η Ενότητα) “Επαγγέλματα Ασφάλισης (πλοίων, εγκαταστάσεων, πληρωμάτων)”, 
® 16:30-18:00 (5η Ενότητα) “Τεχνικά Επαγγέλματα που σχετίζονται με την θάλασσα”. 

Κυριακή 31 Μαΐου 2015 
® 10:00-11:30 (6η Ενότητα) “Επαγγέλματα που σχετίζονται με την Θάλασσα και τον Τουρισμό, 
Κρουαζιέρες, Ενοικιαζόμενα Σκάφη, Μαρίνες”, 
® 11:30-12:45 (7η Ενότητα) “Επαγγέλματα που σχετίζονται με την Ιστιοπλοΐα και τον Αθλητισμό”, 
® 12:45-13:30 (8η Ενότητα) “Επαγγέλματα που σχετίζονται με την Αλιεία”, 
® 13:30-15:00 (Διάλειμμα) 
® 15:00-16:30 (9η Ενότητα) “Επαγγέλματα που σχετίζονται με τις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις» 
® 16:30-18:00 (10η Ενότητα) “Επαγγέλματα που σχετίζονται με το Λιμενικό, Εμπορικό και Ναυτικό 
(Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί κ.λ.π)” 

Στον ευρύτερο χώρο του Συνεδρίου θα υπάρχουν stands καριέρας από την EEMC//MQI όπου οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να συμπληρώσουν βιογραφικά ώστε να προωθηθούν. 

Πληροφορίες στο www.eemcmqi.blogspot.gr  και στα τηλέφωνα 210-5761631 & 6948240488 Υπεύθυνοι: 
Καρναχωρίτης Βασίλειος & Βυθούλκα Διονυσία 
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 Το economia Business Tank… πάει Πειραιά!  
Εκδήλωση για Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 

 
Το economia Business Tank και το περιοδικό «Οικονομική Επιθεώρηση» του ομίλου economia 
συνεχίζοντας πιστά τη δημιουργία εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού αναφορικά 
με θέματα οικονομίας, ναυτιλίας και επιχειρηματικότητας πραγματοποιεί και φέτος εκδήλωση -
ανοιχτή στο κοινό- με θέμα «Πειραιάς, Θάλασσα και Ναυτιλία: Αναζητώντας όραμα για το 
μέλλον». 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη μεγάλη γιορτή για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Θάλασσας» που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά, την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 13:00, στο 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ( Λουδοβίκου 1, αίθουσα Σπύρος Μπρούσκαρης, 
1ος όροφος). 

Οι ομιλητές, καταξιωμένοι επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς, πρόκειται να συνθέσουν το 
τρίπτυχο παζλ Πειραιάς, Θάλασσα και Ναυτιλία και να μοιραστούν το όραμά τους για το μέλλον.  

Χαιρετoύν: 
Γιάννης Μώραλης*,   Δήμαρχος Πειραιά, 
Βασίλης Κορκίδης,  Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά  
 
Ομιλητές: 
Δανάη Μπεζαντάκου,  Διευθύντρια Navigator Shipping Consultants LTD      

Φάνη Σακελλαριάδου,  Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών  
Πανεπιστημίου Πειραιά  

Γιώργος Ξηραδάκης,  Γενικός Γραμματέας Ένωσης Τραπεζικών  και  Χρηματοοικονομικών 
Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας  

 
Συντονιστής:  
Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Διευθυντής Ομίλου Economia     

 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ένωσης Τραπεζικών  και  
Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας και με την υποστήριξη 
του ελculure. 
 
Είσοδος Ελεύθερη 
 
Πατήστε εδώ για την πρόσκληση 
 
*έχει προσκληθεί   
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To Startup Weekend για πρώτη φορά στoν Πειραιά 
 
 Έχεις μια επιχειρηματική ιδέα; Θες να βρεθείς σε ένα περιβάλλον με ανθρώπους που 
έχουν τους ίδιους στόχους με εσένα; Στις 29, 30 και 31 Μαΐου  στο Εμπορικό & 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ,  άνθρωποι που κουβαλούν καλές ιδέες 
 συνεργάζονται, δημιουργούν, καινοτομούν στον κλάδο της θαλάσσιας οικονομίας 
στο πλαίσιο του πρώτου Startup Weekend Piraeus - Blue Growth, Shipping and 
Logistics 
 
Το Start-up Weekend University αποτελεί μέρος του θεσμού του Startup Weekend, 
ενός παγκοσμίου κινήματος που προωθεί την επιχειρηματικότητα και ενθαρρύνει την 
πραγματοποίηση καινοτόμων ιδεών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινότητα νέων 
επιχειρηματιών, που έχει οργανώσει πάνω από 800 συναντήσεις σε 100 χώρες τα δυο 
τελευταία χρόνια. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, οι οποίοι θα σχηματίσουν ομάδες και θα 
προσπαθήσουν μέσα σε δύο ημέρες να συνεργαστούν και να αναπτύξουν το δικό τους 
επιχειρηματικό πλάνο. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα έχουν την 
ευκαιρία να συναντήσουν επιτυχημένους επαγγελματίες από το χώρο των 
επιχειρήσεων και των startups και να τους συμβουλευτούν σε σχέση με το project 
τους.  
 
Δωρεάν συμμετοχή για τα μέλη του ΕΒΕΠ - με χρήση του κωδικού δωρεάν 
συμμετοχής "PIRAEUSCHAMBER" 
 
Για εγγραφές και το αναλυτικό πρόγραμμα:  http://piraeus.up.co 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙA: piraeus@startupweekend.org 
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