Δήμος Παλαιού Φαλήρου και
Ε.Κ.Ο.
Ναυτιλίας
Νέας
Δημοκρατίας:
«Η
Ψηφιακή
Μετάβαση της Ναυτιλίας»
O Δήμος Παλαιού Φαλήρου, συμμετέχοντας ενεργά στον μεγάλο
δημόσιο διάλογο που πραγματοποιείται για την ανάπτυξη και τις
προοπτικές της Ελληνικής Ναυτιλίας, φιλοξένησε στον Πολυχώρο
του Παλαιού Φαλήρου την εκδήλωση της Ειδικής Κομματικής
Οργάνωσης (Ε.Κ.Ο.) της Νέας Δημοκρατίας με θέμα:
« Ψηφιακή Μετάβαση της Ναυτιλίας»
Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν για το θέμα οι Υπουργοί Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός
Κωνσταντίνος
Κατσαφάδος και οι δύο Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου
Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και Μανώλης Κουτουλάκης ενώ στο
πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε και ο Βουλευτής (Β3) Νότιου
Τομέα Διονύσης Χατζηδάκης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρηματίες και εκπρόσωποι
ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίοι ανέπτυξαν τα θέματα νέων
τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών στις λιμενικές
εγκαταστάσεις, στις υποδομές και γενικότερα στην ναυτιλιακή
βιομηχανία, ενημερώνοντας για τις σύγχρονες τάσεις και
τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως στον κλάδο.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος ανοίγοντας με
χαιρετισμό του την εκδήλωση τόνισε μεταξύ άλλων: «Oι
παρεμβάσεις, οι δράσεις και οι καινοτόμες ιδέες, οι οποίες
συμβάλουν στην ζύμωση και εκπόνηση θέσεων και πρωτοβουλιών
καθώς και η προσπάθεια προς περαιτέρω ανάδειξη της Ελληνικής
Ναυτιλίας, περικλείονται στο πλαίσιο ενός κοινού στόχου όλων
μας» και πρόσθεσε:
«Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών αναμφίβολα προάγει τις συνθήκες
διαβίωσης των πληρωμάτων αλλά και την καλύτερη διαχείριση των
πλοίων. Η τάση ψηφιοποίησης της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας
ενισχύεται από τη διαθεσιμότητα εφαρμογών και λογισμικών.
Συμμετέχοντας και παρακολουθώντας τα «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» επί σειρά
ετών, κρατώ καλά στη σκέψη μου, μια φράση με πολύ νόημα από
όλους εσάς, τους εκφραστές της Ναυτιλίας: Η ναυτοσύνη είναι
τεχνική , μα είναι και εμπειρία, είναι ταυτόχρονα και
επιστήμη. Μα για τον Έλληνα είναι απλά θέμα γονιδιακό».
Η επιτυχημένη εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να

έλθει σε επαφή με σημαντικά θέματα και τεκμηριωμένες προτάσεις
για το μέλλον και την εξωστρέφεια της Ελληνικής Ναυτιλίας.
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