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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

«ΔΥΝΑΜΙΚΗ H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΙΣ «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2017» ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνονται από τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με φορείς και 

συλλόγους της πόλης, οι «Ημέρες Θάλασσας 2017», που ξεκινούν στις 24 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν 

στις 28 Μαΐου 2017, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 50 εκδηλώσεις με επίκεντρο τη θάλασσα, 

τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, οι οποίες απευθύνονται 

σε δημότες και επισκέπτες της πόλης, όλων των ηλικιών. 

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, συμμετέχει ενεργά και αυτή τη χρονιά στον 

ετήσιο πλέον θεσμό για την πόλη του Πειραιά, που έχει ως στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων και 

της δυναμικής της. Πιο συγκεκριμένα, διοργανώνει για φέτος δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 

εκδηλώσεις: 

1. Ανοικτή εκδήλωση, με θέμα την παρουσίαση Πρόσφατης Μελέτης του Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία 

με το ΙΝ.ΕΜ.Υ της Ε.Σ.Ε.Ε., με τίτλο «Χαρτογράφηση των Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά», (Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, 18.00-

20.00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π., 2ος όροφος). Στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και 

η ηλεκτρονική πλατφόρμα του πρώτου ελληνικού ναυτιλιακού Cluster "Maritime Hellas" και  

2. «Έκθεση Φωτογραφιών και Τεκμηρίων της ιστορίας του Πειραϊκού Εμπορίου» από το 

ιστορικό αρχείο του Ε.Β.Ε.Π. και του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, η οποία θα είναι ανοικτή για 

το κοινό: 

- Δευτέρα 22, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, 9.00-15.00 

- Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, 9.00-21.00 

- Σάββατο 27 Μαΐου 2017, 9.00-15.00 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ανέφερε: «οι Ημέρες Θάλασσας έχουν 

προσλάβει μόνιμο χαρακτήρα, επειδή είναι μία απέραντη γιορτή στην οποία κάθε Μάιο ανυπομονούν 

να συμμετάσχουν, τόσο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης, όσο και οι φορείς της, βλέποντάς την 

ως διέξοδο και στα πολλαπλά προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Άλλωστε, η πόλη είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Από την παράκτια λιμενοβιομηχανική ζώνη του Κερατσινίου ως 

τον Άγιο Διονύσιο, από τη Δραπετσώνα ως τις όχθες του Κηφισού, από το λιμάνι ως τα παλιά 

μηχανουργεία, από τις λαϊκές συνοικίες ως τα ιστορικά μνημεία, η αιώνια θαλάσσια πρωτεύουσα της 

Ελλάδας μαρτυρά εκκινήσεις και τερματισμούς, με σημείο αναφοράς τη θάλασσα. Το σημαντικότερο, 

όμως, είναι ότι οι εν λόγω εκδηλώσεις ενισχύουν την εξωστρέφεια της πόλης που, σε συνδυασμό με  τη 

δημιουργία της νέας  της ταυτότητας (city branding) και με  μία σειρά άλλων ενεργειών, πιστεύω ότι 

μπορούν να καταστήσουν τον Πειραιά διεθνές ναυτιλιακό, επιχειρηματικό κέντρο. Τέλος, εύχομαι 

ολόψυχα κάθε επιτυχία και στη φετινή διοργάνωση, με τη διαβεβαίωση πως το Ε.Β.Ε.Π. θα τη στηρίζει 

για όσο καιρό η πόλη και το λιμάνι καρπώνονται τα οφέλη της».       

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση της εκδήλωσης, «Παρουσίαση Μελέτης Χαρτογράφησης 

Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων».  

http://www.pcci.gr/evepimages/IM_F12947.THALASSAS2017.pdf
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