NEWSLETTER
IOYNIOY 2022

Η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας του Δήμου Πειραιά σας ενημερώνει
για τις υπηρεσίες που σκοπεύει να προσφέρει στις επιχειρήσεις
που εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της Γαλάζιας Οικονομίας
του Δήμου Πειραιά με σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας
και της ανταγωνιστικότητας του Πειραιά με την ανάδειξη συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των υφιστάμενων επιχειρήσεων και τον εντοπισμό
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

1Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Εκδήλωση για το έργο του Δήμου Πειραιά με τίτλο
«Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη
Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια
Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά» πραγματοποιήθηκε
10/05/2022 διά ζώσης. Στην εναρκτήρια συνάντηση της
Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας, συμμετείχαν ο
Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού
και
Βιώσιμης
Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Άγγελος Κότιος, εκπρόσωποι
των επιμελητηρίων της πόλης και του Πανεπιστημίου
Πειραιά.
Συμμετέχοντες και μέλη από φορείς και επιμελητήρια
του
Δήμου
Πειραιά
ενημερώθηκαν
για
τις
προσφερόμενες υπηρεσίες του έργου, ακαδημαϊκοί και
παραγωγικοί φορείς συζήτησαν για τις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις ανάπτυξης της Γαλάζιας Οικονομίας των
επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

α
α.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΟΠΩΣ ΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ.

Στο πλαίσιο του έργου
της Γαλάζιας
Οικονομίας έχει
αναπτυχθεί εφαρμογή
με στόχο την ενίσχυση
της ασφάλειας επί
επιβατηγών πλοίων
όπως τα
κρουαζιερόπλοια.

Απευθύνεται στους
επισκέπτες επιβάτες
πλοίων κρουαζιέρας
και στο προσωπικό
ασφάλειας των πλοίων.

Το συνολικό σύστημα
αποτελείται από την
εφαρμογή των
χρηστών επιβατών σε
μορφή εφαρμογής για
κινητές συσκευές
( smart phones )

Την εφαρμογή
διαχείρισης που θα
χρησιμοποιεί ο
πλοίαρχος και οι
αξιωματικοί υπεύθυνοι
για την ασφάλεια των
πλοίων.
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β.

ΚΟΜΒΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ELECTRONIC FREIGHT TRANSPORT INFORMATION, EFTI) ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Απώτερος στόχος της ψηφιακής πύλης (portal) είναι να
θέσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση
του κατάλληλου πλαισίου για την εξοικείωση και πλήρη
συμμόρφωση των οικονομικών φορέων της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά με τις πλατφόρμες eFTI μέχρι το
2024, με τον Δήμο Πειραιά να λειτουργεί ως σημείο
διεπαφής μεταξύ των οικονομικών φορέων, των παρόχων
υπηρεσιών και των αρμοδίων αρχών.
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γ.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Στόχος είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος, αξιοποιήσιμου από φορείς που
δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, που θα μπορεί
να συσχετίζει τα διάφορα μεγέθη που καθορίζουν
την κατάσταση των δομικών στοιχείων της κύριας
μηχανής (και όχι μόνο) και θα προβλέπει την
πιθανότητα εμφάνισης βλάβης σε αυτά.

Οι αισθητήρες που θα είναι εγκατεστημένοι στο
πλοία (και κυρίως στους κινητήρες) θα παρέχουν
πληροφορίες αναφορικά με την θερμοκρασία,
την πίεση και τις δονήσεις σε διάφορα σημεία της
κύριας μηχανής.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

δ.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το πλαίσιο του
έργου της
Γαλάζιας
Οικονομίας θα
αναπτυχθεί
εφαρμογή για την
παρουσίαση της
πόλης του
Πειραιά, των
αξιοθέατων, του
πολιτιστικού της
αποθέματος και
των εμπορικών
επιχειρήσεων

Απευθύνεται
στους επισκέπτες
επιβάτες πλοίων
κρουαζιέρας και
τουρίστες (ξένους
και Έλληνες)

Στόχος είναι η
ανάδειξη της
πόλης σε
ελκυστικό
προορισμό.

Σε εμπορικό
επίπεδο, στόχος
είναι η
ενημέρωση για
προϊόντα και
υπηρεσίες που
προσφέρονται
από επιχειρήσεις
της πόλης

Απώτερος στόχος
είναι η αύξηση
της κατά κεφαλή
δαπάνης στην
πόλη από τον
τουρισμό
κρουαζιέρας.
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δεληγιώργη 107
και Τσαμαδού

Τ.Κ. 18534, Πειραιάς
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