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Σειρά συναντήσεων του Δημάρχου Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διήμερης

επίσκεψης για τη σύναψη του M.o.U. με το Dt&S

O Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη

την Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4 Ιουνίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε για την υπογραφή του

μνημονίου  συνεργασίας  σε  καλές  ψηφιακές  πρακτικές  με  το  το  Διεθνές  Κέντρο  Ψηφιακού

Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων Dt&S το οποίο και ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020

από τη Cisco σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό την αιγίδα του Γραφείου του Πρωθυπουργού

στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κατά το διήμερο αυτό πραγματοποίησε εκτός της συμμετοχής στη ξενάγηση

και  στη  σύναψη του MoU την Παρασκευή 4  Ιουνίου  το πρωί  στο καινοτόμο  Διεθνές  Κέντρο

Ψηφιακού  Μετασχηματισμού  και  Ψηφιακών  Δεξιοτήτων  Dt&S,  όπου  τον  υποδέχθηκαν  και

ξενάγησαν ο Γενικός Διευθυντής της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα κ. Αντώνης

Τσιμπούκης  μαζί  με  υψηλόβαθμα  στελέχη,  συναντήσεις  συνεργασίας  με  το  Δήμαρχο

Θεσσαλονίκης  κ.  Κωνσταντίνο  Ζέρβα,  τον  Πρόεδρο  της  ΔΕΘ  κ.  Αναστάσιο  Τζίκα,  την

Προϊσταμένη  της  ΕΥΔ  INTERREG  κα  Αγγελική  Μπουζιάνη  καθώς  και  με  το  ΔΣ  του

Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου με το οποίο ήδη υπάρχει στενή συνεργασία. Τέλος ο Δήμαρχος

Πρέβεζας συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές για την τουριστική προβολή του Δήμου στο TV100

και στη ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
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Στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Πρέβεζας με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης συζητήθηκαν θέματα

τουριστικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων και ιδιαίτερα για συμμετοχή του

Δήμου Πρέβεζας στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια από το

1922 όπου οι Έλληνες της Μικράς Ασίας εκτοπίστηκαν ως εσωτερικοί πρόσφυγες προς διάφορα

μέρη  της  Ελλάδας.  Επίσης  ο  κ.  Γεωργάκος  συνομίλησε  με  τον  κ.  Ζέρβα  για  θέματα

προγραμματικών εργαλείων και της αξιοποίησης αυτών για την καθημερινότητα των πολιτών και

τον προσκάλεσε σε δεύτερη φάση μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας στη ψηφιακή μετάβαση -

που είχε  ξεκινήσει  από την πρώτη συνάντησή τους -  με τη συνεργασία με το Διεθνές  Κέντρο

Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων Dt&S να είναι ομιλητής στο «1st Digital

Beach Summit», το οποίο θα διεξαχθεί στις 3 &4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Παραλία Μονολιθίου

Πρέβεζας,  με  πρωτοβουλία  του  Δήμου  Πρέβεζας  και  το  οποίο  Συνέδριο  αποτελεί  δημόσια

πλατφόρμα διαλόγου με επίκεντρο τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στη  συνέχεια  ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  στη  συνάντηση  με  τον  Πρόεδρο  της  Διεθνούς  Έκθεσης

Θεσσαλονίκης  κ.  Αναστάσιο Τζίκα συνεργάστηκε  για τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας  στη

ΔΕΘ τον επόμενο Σεπτέμβριο τόσο με παρουσία σε ειδικό κεντρικό περίπτερο όσο και σε ειδικές

θεματικές  στο  επίσημο  πρόγραμμα  της  ΔΕΘ.  Στη  συνέχεια  αναφορικά  με  τη  συνάντηση

συνεργασίας με την Προϊσταμένη της ΕΥΔ INTERREG, συζητήθηκαν όλα τα θέματα ως προς την

ολοκλήρωση  των  προγραμμάτων  που  τρέχουν  αλλά  και  τις  δυναμικές  αξιοποίησης  των  νέων

εργαλείων που αναμένονται.  Τέλος με  το ΔΣ του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου ο Δήμαρχος

Πρέβεζας ανέπτυξε το πεδίο τόσο για την ενδυνάμωση της τουριστικής αμφίδρομης συνεργασίας

αλλά και της ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων διαμέσου του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου για

εξαγωγές από παραγωγούς του Δήμου Πρέβεζας προς τη Σερβία.
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