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ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Πειραιάς εμφανίζει μια ανεπτυγμένη και με υψηλή
παραγωγικότητα οικονομική δραστηριότητα, με
επίκεντρο τους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας.
Κατέχει παγκόσμιες διασυνδέσεις καθώς αποτελεί μια
από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον
κόσμο.
Η Στρατηγική του Δήμου Πειραιά για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη αποσκοπεί στην υιοθέτηση μιας ενιαίας και
ολοκληρωμένης
προσέγγισης
με
έντονα
συμπληρωματικό και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα,
έναντι της υλοποίησης μεμονωμένων παρεμβάσεων
και δράσεων.
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Προσφέρει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την
ανάπτυξη ενός υγιούς, παραγωγικού και ανθεκτικού
κόμβου της Γαλάζιας Οικονομίας, στοχεύοντας στην
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στους
κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας στον Πειραιά και την
ευρύτερη περιοχή του.
Επιπλέον, αποσκοπεί στην προώθηση των κλάδων που
σχετίζονται με την Γαλάζια Οικονομία, στη βελτίωση της
κοινωνικής συνοχής και στην ανάδειξη τον Πειραιά ως
επενδυτικό και τουριστικό προορισμό.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(ΚΓΚ-ΓΟ)

Αντικείμενο του έργου

Το έργο «Υποστήριξη για τη δημιουργία και
ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας
για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ – ΓΟ) στον
Πειραιά»
αποσκοπεί
στη
σύνδεση
των
επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται
στην
ευρύτερη περιοχή με τους ερευνητικούς φορείς,
αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης για την παραγωγή και
διάχυση της καινοτομίας στην οικονομία.

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική
Γαλάζιας Οικονομίας του Δήμου Πειραιά, όπου
αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη
βελτίωση
της
ελκυστικότητας
και
της
ανταγωνιστικότητας του Πειραιά με την ανάδειξη
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των υφιστάμενων
επιχειρήσεων, τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών και τη δημιουργίας νέων και καινοτόμων
επιχειρήσεων.
Μέσω της εκπόνησης του έργου ενθαρρύνεται η
οργάνωση, η ανάδειξη και η ενίσχυση του
ερευνητικού αποτελέσματος και της καινοτομίας,
που παράγεται από ερευνητικούς φορείς για τους
κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας και παράλληλα η
ευρεία ενημέρωση των επιχειρήσεων και των
φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
παρέμβασης, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα
αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη
βάση δημιουργίας μιας ‘Κοινότητας Γνώσης και
Καινοτομίας', η οποία θα εμπλέκει συνεργατικά
εταίρους από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και
επιχειρηματικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής
Πειραιά.
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Στόχοι του έργου
Ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν στον τομέα της
Γαλάζιας Οικονομίας.
Ενίσχυση της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, με έμφαση στον τομέα της Γαλάζιας
Οικονομίας προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.
Υποστήριξη της ανάπτυξης συνεργειών ανάμεσα στους παραγωγικούς και ερευνητικούς
φορείς.
Υποστήριξη της ανάπτυξης και του ενστερνισμού της κουλτούρας της καινοτομίας και
κοινωνικής και οικονομικής ανταποδοτικότητας.

Eνίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και η
επίδειξη αυτών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Μεταφορά της γνώσης που έχει παραχθεί κυρίως σε εθνικό και δευτερευόντως σε
διεθνές επίπεδο.
Μεταφορά ερευνητικής γνώσης για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/
υπηρεσιών στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.
Eνίσχυση της λειτουργίας μηχανισμών υποστήριξης, οργάνωσης, προβολής και
αξιοποίησης ερευνητικών και καινοτομικών αποτελεσμάτων.

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ο χώρος διαθέτει εύκολη πρόσβαση για ΑΜΕΑ
& πληροί όλες τις προδιαγραφές υγιεινομικών κανονισμών (COVID Free)

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το κτίριο βρίσκεται εντός των ορίων
του Δήμου Πειραιά, πλησίον του
κεντρικού
κτιρίου
του
Πανεπιστημίου Πειραιά. Τμήμα του
κτιρίου επί των οδών Δεληγιώργη
107 και Τσαμαδού.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διατίθενται πλήρως εξοπλισμένες
θέσεις εργασίας 15 ατόμων /
χρηστών
σε
ωφέλιμο
χώρο
μεγαλύτερο των 90 τετραγωνικών
μέτρων για την υποστήριξη της
Κοινότητας.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Επίσης
για
την
κάλυψη
των
απαιτήσεων των διακριτών χώρων
για συναντήσεις με επιφάνεια άνω
των 150 τμ, διατίθενται αίθουσα
συνεδρίων.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ) ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΙΣ 9:00 ΠΜ ΕΩΣ 6:00 ΜΜ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
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Εφαρμογή για την ενίσχυση της ασφάλειας και
της επιχειρησιακής επίγνωσης επί των
επιβατηγών πλοίων όπως τα κρουαζιερόπλοια

Η προς ανάπτυξη εφαρμογή θα έχει στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και επιχειρησιακής
επίγνωσης επί επιβατηγών πλοίων όπως τα κρουαζιερόπλοια.
Το συνολικό σύστημα θα αποτελείται από την εφαρμογή των χρηστών-επιβατών σε μορφή
εφαρμογής για κινητές συσκευές (smart phones) και το Κεντρικό Σύστημα Υποστήριξης Λήψης
Αποφάσεων για επιχειρησιακή επίγνωση που θα χρησιμοποιεί το προσωπικό ασφαλείας των
πλοίων.

Προληπτική

συντήρηση μέσω
πιθανών βλαβών

πρόβλεψης

Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος, άμεσα 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.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΤΟΝΟΜΙΑΣ
Κόμβος Ψηφιακής
Καινοτομίας για τις
ηλεκτρονικές πλατφόρμες
εμπορευματικών μεταφορών
(electronic Freight
Transport Information,
eFTI) στον Πειραιά.
Στόχος
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.

eMall
Ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής
προώθησης
των
επιχειρήσεων
Γαλάζιας Οικονομίας στον Πειραιά.

και
της

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΤΟΝΟΜΙΑΣ
Ευφυή μοντέλα ψηφιακής
διοίκησης παραγωγής και
διάθεσης προϊόντων

Aνάπτυξη ενός ευφυούς μοντέλου ηλεκτρονικού
επιχειρείν, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στις
εταιρείες του Δήμου Πειραιά να αναπτύξουν ένα
πρωτοποριακό επιχειρηματικό μοντέλο, που να
καινοτομεί και να αλλάζει τους κανόνες της αγοράς.
Ειδικότερα,
η
διευκόλυνση
της
διαδικασίας
ανάπτυξης μοντέλων που συμβάλλουν στη λήψη
βέλτιστων αποφάσεων γίνεται δυνατή με τη χρήση
κλασικών τεχνικών της μηχανικής λογισμικού οι
οποίες παράγουν φιλικά, διαδραστικά και ευέλικτα
παραμετροποιημένα περιβάλλοντα προσομοίωσης
(user friendly, interactive, parametric).

On-demand πλατφόρμα
Massive Open Online
Courses (MOOC), με υλικό
για το σύνολο των
δυναμικών κλάδων
Γαλάζιας Οικονομίας του
Πειραιά
Η
πλατφόρμα
θα
παρέχει
υλικό
διδασκαλίας,
συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό και λειτουργιά
διαδραστικών φόρουμ συζήτησης τα οποία βοηθούν
στην οικοδόμηση μίας κοινότητας για εργαζόμενους
των διάφορων κλάδων Γαλάζιας Οικονομίας, για
φοιτητές, καθώς και για το ευρύτερο μαθησιακό
οικοσύστημα.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(ΚΓΚ-ΓΟ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 107 ΚΑΙ ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 185 34
ΤΗΛ: 210414 2490
email: info@kics.gr
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