PIRAEUS
A SEA OF
OPPORTUNITIES

Piraeus is and will remain the center of the
country’s Blue Economy.
The last decades, in Europe as well as internationally, have signaled important changes that are mainly related to the internationalization of economic activities and changes in the productive
structure of developed economies. Despite the important changes
in global economy, the domestic recession and the changes in the
branches associated with Blue Economy, Piraeus has proven its
resilience. It gathers a large part of the economic and social activities that pertain to the Blue Economy and consequently is the receiver and accelerator of the changes that technological progress
and economic developments bring.

Sea you in Piraeus...

A port-city with a fascinating and ancient
history, vibrant, with sights worth seeing.
A city that grew and gained power, becoming an important
commercial, cultural and industrial center throughout the centuries.
In its welcoming embrace you will find on a daily basis thousands
of people travelling to the Aegean Sea and Crete, and others visiting
Piraeus for food, coffee, entertainment, shopping, walks with a sea
view, visits to the museums or around the neoclassical buildings
that stand as irrefutable evidence of its glamorous past. Wander
around Piraeus with us and discover its unforgettable charming
corners that will make you visit it again and again!

PIRAEUS
A SEA OF
OPPORTUNITIES

Ο Πειραιάς αποτελεί και θα παραμείνει το κέντρο της
Γαλάζιας Οικονομίας της χώρας.
Οι τελευταίες δεκαετίες, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, έχουν
σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές, που συσχετίζονται κυρίως με τη
διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τις μεταβολές
στην παραγωγική διάρθρωση των ανεπτυγμένων οικονομιών. Παρά
τις σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, την εγχώρια
ύφεση και τις αλλαγές στους κλάδους που είναι συνυφασμένοι με τη
Γαλάζια Οικονομία, ο Πειραιάς απέδειξε ότι αντέχει. Συγκεντρώνει
το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων που αφορούν στη Γαλάζια Οικονομία και κατά
συνέπεια, είναι ο υποδοχέας και ο επιταχυντής των αλλαγών που
φέρνει η τεχνολογική πρόοδος και οι οικονομικές εξελίξεις.

Sea you in Piraeus...
Μια πόλη-λιμάνι με συναρπαστική
και πανάρχαιη ιστορία, γεμάτη
ζωή, με αξιοθέατα που αξίζει να
γνωρίσετε.
Μια πόλη που απέκτησε μεγάλη ισχύ
και ανάπτυξη και αποτέλεσε σημαντικό
εμπορικό, πολιτισμικό και βιομηχανικό
κέντρο ανά τους αιώνες. Στη φιλόξενη
αγκαλιά της κλείνει καθημερινά χιλιάδες
ανθρώπους που ταξιδεύουν προς τα
νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, αλλά
και άλλους που επισκέπτονται τον
Πειραιά για φαγητό, καφέ, διασκέδαση,
αγορές, περιπάτους με θέα στη
θάλασσα, επισκέψεις στα μουσεία και
στα νεοκλασικά κτίρια που στέκονται
αδιάψευστοι μάρτυρες του λαμπερού
παρελθόντος του. Περιηγηθείτε μαζί
μας στον Πειραιά και ανακαλύψτε τις
γοητευτικές γωνιές του που θα σας
μείνουν αξέχαστες και θα σας κάνουν να
τον επισκέπτεστε ξανά και ξανά!

