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Ημέρες Θάλασσας 2018

Θέμα: Υποβολή Πρότασης στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2018» κατά την περίοδο 2-6/2018

Αρχικά σας συγχαίρουμε για την εκ νέου διοργάνωση της τόσο επιτυχημένης
Ενότητας εκδηλώσεων «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2018».
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά με την νέα του Διοίκηση στοχεύει στην ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας και την αναζωογόνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής που τα
τελευταία χρόνια δοκιμάζεται κι αυτή από την οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα.
Μια σειρά δράσεων προγραμματίζεται από την νέα Διοίκηση και τον Πρόεδρό της Ιωάννη
Βουτσινά, τις οποίες θα θέλαμε να σας εκθέσουμε σε κοινή συνάντηση που θα
προγραμματιστεί στο εγγύς μέλλον.
Στην προσπάθειά μας αυτή και σε συνέχεια της πρότασής σας για υποβολή προτάσεων, θα
θέλαμε να σας προτείνουμε την ένταξη της ακόλουθης δράσης, η οποία αναλυτικά παρατίθεται
σύμφωνα με το υπόδειγμα που αποστείλατε:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Όνομα Φορέα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:
Τομέας Δράσης:
Υπεύθυνος
Επικοινωνίας Φορέα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:
Τίτλος Δράσης:
Σύντομη
Δράσης:

Περιγραφή

Προτεινόμενο Σημείο
Δράσης:
Ερωτήσεις προς Δήμο
/ ανάγκες:

Μπορεί να αναλάβει
εξ’ ολοκλήρου την
οργάνωση
της
Δράσης?
(διαθέσιμο
προσωπικό)
Δυνατότητες
επικοινωνίας δράσης
από τον φορέα:
Λογότυπο Φορέα:
Σχόλια:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Νικόλαος Δαμηλάτης
Επιχειρηματικότητα
Νικόλαος Δαμηλάτης
eepir@otenet.gr
Τηλ. 2104121503 Κιν. 6973016865
«Επαγγελματικές Προοπτικές στον Τομέα της Ναυτιλίας και των
Παραναυτιλιακών Υπηρεσιών»
Το ΕΕΠ στα πλαίσια της ανάλυσης του Ναυτιλιακού Τομέα και των
επαγγελμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν, προτείνει την
ενημερωτική δράση που αφορά την ανάλυση των ευκαιριών
απασχόλησης και επαγγελματικής ενασχόλησης για νέους και νέες που
θέλουν να ενημερωθούν για τον κλάδο της Ναυτιλίας συνολικά.
Ο κλάδος της ναυτιλίας (ναυτιλία και παραναυτιλιακός τομέας) είναι
ιδιαίτερα σημαντικός για την χώρα, συνεισφέροντας άμεσα και έμμεσα
περίπου 10% του εθνικού ΑΕΠ.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν όλες οι
επαγγελματικές κατηγορίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την
ναυτιλία και θα παρουσιαστούν συμπεράσματα Μελετών για την
συμβολή κάθε ναυτιλιακού υπο-κλάδου στο εθνικό ΑΕΠ.
Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλα τα
επαγγέλματα που συνθέτουν το clusterτης ναυτιλίας, μέσα από
τοποθετήσεις στελεχών και φορέων της Ναυτιλίας.
Επίσης, θα παρουσιαστεί η σχέση προσόντων και επαγγελματικής
πιστοποίησης που αφορά τον ναυτιλιακό Τομέα και τα επαγγέλματα που
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.
Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα αφού πραγματοποιείται στον
Πειραιά, ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στον ναυτιλιακό
Τομέα και η πλειοψηφία των επιχειρήσεών του βασίζεται άμεσα ή
έμμεσα στον ευρύτερο κλάδο της Ναυτιλίας
Στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πειραιά
Υποστήριξη ως προς την αποστολή προσκλήσεων και την εκτύπωση των
σχετικών επιστολών οι οποίες θα απευθυνθούν σε επιστημονικούς και
επαγγελματικούς φορείς (ΓΣΣΕ, ΓΣΕΒΕ, Ναυτικό Επιμελητήριο, ΝΑΤ,
ΥΕΝ, ΕΕΕ, ΕΕΦΜΠ, Επιμελητήρια, Φοιτητικές ενώσεις, πολιτικά
κόμματα, επαγγελματικούς φορείς, κλπ)
ΝΑΙ

Στα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της δράσης

Στην διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και κάθε άλλη συνεργασία

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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