
 

 

 

Πειραιάς,  22.2.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Γιάννη Μώραλη και τον 

συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, θα 

είναι ο κ. Κωνσταντίνος Σκιαθίτης.    

Ο Κωνσταντίνος Σκιαθίτης μεγάλωσε στην περιοχή της Μαρίνας Ζέας και 

κατοικεί στην Πειραϊκή. Είναι επιχειρηματίας στον τομέα της Ναυτιλίας 

και του Τουρισμού.  

Το 1989 ξεκίνησε να εργάζεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 

Περάματος. Το 2004 ίδρυσε τη δική του επιχείρηση στον τομέα των 

κατασκευών και επισκευών στο χώρο του yachting, η οποία 

δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδος. 

Το 2010 ίδρυσε εταιρεία τουρισμού με έδρα τον Πειραιά, ενώ 

συνεργάζεται με γραφεία του χώρου στη Μεσόγειο αλλά και σε 

ολόκληρη την Ελλάδα. 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του 

τόνισε: «Ο συνδυασμός «Πειραιάς Νικητής» εμπλουτίζεται ολοένα και 



με περισσότερους νέους υποψήφιους, γεγονός που με χαροποιεί 

ιδιαίτερα, καθώς πιστεύω πως στις δημοτικές εκλογές, πέρα από το έργο 

που έχει υλοποιηθεί και γόνιμες προτάσεις για το μέλλον της πόλης, 

οφείλουμε να συμπεριλάβουμε άφθαρτα και αξιόλογα πρόσωπα που 

έχουν τα εφόδια να  προσφέρουν στην πόλη μας. Ένα από αυτά είναι 

και ο Κωνσταντίνος Σκιαθίτης. Πρόκειται για έναν νέο και 

αυτοδημιούργητο Πειραιώτη επιχειρηματία, με επιτυχημένη πορεία 

στους κλάδους  της Ναυτιλίας, του Τουρισμού και στο Yachting στον 

τομέα κατασκευών και επισκευών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Ο Δήμος Πειραιά έχει ανάγκη από ανθρώπους που έχουν 

πετύχει στη ζωή τους και το μόνο που θέλουν είναι να προσφέρουν 

ανιδιοτελώς στην πόλη τους. Συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθειά μας 

για έναν καλύτερο Πειραιά». 

O κ. Κωνσταντίνος Σκιαθίτης, σε δήλωσή του τόνισε την πλήρη 

υποστήριξη και εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Δημάρχου Πειραιά 

Γιάννη Μώραλη και στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», 

επισημαίνοντας: «Στόχος μου είναι να βοηθήσω στην υλοποίηση της 

πολιτικής ατζέντας του έμπειρου και οξυδερκή Δημάρχου μας και να 

δώσω νέες ιδέες και προτάσεις για το καλύτερο μέλλον της πόλης μας. 

Πήρα την απόφαση να συμμετέχω στα κοινά, για να μπορέσω με κάθε 

δύναμη και εμπειρία που διαθέτω, να συνεισφέρω για το καλό του 

τόπου μας», τόνισε ο κ. Σκιαθίτης, προσθέτοντας: «Η πόλη μου είναι το 

σπίτι μου και θα ήθελα να είμαι κομμάτι και ενεργό μέλος του αγώνα 

που ξεκίνησε ο Γιάννης Μώραλης, σε μία κρίσιμη καμπή των καιρών. 

Αυτή τη χρονιά είναι χαρά μου να βλέπω τον συνδυασμό να διευρύνεται 

εκ νέου, δίνοντας χώρο και ευκαιρία σε ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες, 

με έντιμη και ειλικρινή προσπάθεια και κοινό ομαδικό στόχο. Είναι τιμή 

μου να συμμετέχω σε ένα μοναδικό, μακρόπνοο στρατηγικά 



πρόγραμμα, αυτό με το οποίο ο κύριος Μώραλης στοχεύει να καλύψει 

κάθε πτυχή εξέλιξης του Δήμου μας»! 

 

  

 

  

 

  

 


