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Νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της «γαλάζιας
ανάπτυξης» με την ίδρυση του «Πειραιώς Marinescape».
Την ίδρυση του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας BlueGrowth για την
Γαλάζια Ανάπτυξη, στον Πειραιά, ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης
Περιβάλλοντος, Νάσος Αναγνωστόπουλος, στη διεθνή διάσκεψη για την «αλιεία και
την Γαλάζια Ανάπτυξη» που πραγματοποιείται στον Δήμο της Sariyer στην
Κωνσταντινούπολη, ως καλή πρακτική της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης
Ειδίκευσης» της Αττικής.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για το πλάνο της Περιφέρειας ως προς
την υλοποίηση και ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, ο κ. Αναγνωστόπουλος
επισήμανε, ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής για την «έξυπνη εξειδίκευση» και
ειδικότερα στο σκέλος της για την «γαλάζια ανάπτυξη», μέχρι στιγμής, ένα από τα
σημαντικότερα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών του Πειραιά, είναι το «θαυμάσιο
ανθρώπινο οικοσύστημα που δημιουργείται γύρω από την γαλάζια οικονομία» στην
περιοχή.
Το σύστημα επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και εκτός αυτής, καθώς
έχει ήδη αναπτυχθεί «στενή συνεργασία με το λιμάνι του Ρότερνταμ- ο θαλάσσιος
επιταχυντής PortXL, η CPMR και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ». Ονομάζεται
«Πειραιώς Marinescape» και συναποτελείται από την κεντρική, την περιφερειακή
και την τοπική διοίκηση, τις λιμενικές αρχές, το εμπορικό επιμελητήριο, τη
ναυτιλιακή βιομηχανία, τις τοπικές επιχειρήσεις και ομάδες, την τοπική κοινότητα, το
οικοσύστημα εκκίνησης, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τους χορηγούς
και τα ιδρύματα χρηματοδότησης, τους συμβούλους και τα ΜΜΕ.
«Εργαζόμαστε όλοι μαζί, χρησιμοποιώντας τα επιστημονικά εργαλεία “Quadruple
Helix” για να επιταχύνουμε τη μεταφορά των αποτελεσμάτων έρευνας και
καινοτομίας στην τοπική Γαλάζια Ανάπτυξη και “Triple Bottom Line” για να
επιτύχουμε θετικές επιπτώσεις και στο τρίπτυχο “Επιχειρήσεις-ΆνθρωποςΠλανήτης”».
Όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος -και ανακοίνωσε και στους συνέδρους- «η
Περιφέρεια Αττικής αισθάνεται ότι πρέπει να φιλοξενήσει» το Marinecape του
Πειραιά. Για τον σκοπό αυτό, «αποφασίσαμε να οικοδομήσουμε έναν κεντρικό
σταθμό καινοτομίας BlueGrowth στον Πειραιά». Θα λειτουργεί ως επιτελικό όργανο
καθώς θα «φέρει την τεχνολογία αιχμής, ένα εκτεταμένο δίκτυο επενδυτών και
επιχειρηματικούς πόρους για επιχειρηματίες και ΜΜΕ (μικρoμεσαίες επιχειρήσεις)
στην περιοχή».
Ανέφερε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την επίτευξη αυτού του έργου και ότι έχει
ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς το έργο
εξυπηρετεί τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας.
Ο σκοπός του Blue HUB για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας, διευκρίνισε, είναι η
υποστήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην περιοχή της Αττικής και η δημιουργία
προηγμένων θαλάσσιων δεξιοτήτων. Κύριοι στόχοι είναι η δημιουργία «μπλε»
θέσεων εργασίας και η συμβολή στη δημιουργία ενός συνόλου θαλάσσιων κέντρων
για την «μπλε» οικονομία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό,
συμπλήρωσε θα συγκροτηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας από τους νησιωτικούς Δήμους
της Περιφέρειας: Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα, Πόρο, Σαλαμίνα, Σπέτσες, ΤροιζηνίαΜέθανα, Ύδρα. Σκοπός του δικτύου θα είναι η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με
άλλες νησιωτικές περιοχές, καθώς και περιοχές για την ολοκληρωμένη αγροτική και
αστική ανάπτυξη και την προετοιμασία, την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής
στρατηγικής και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών
χρηματοδοτήσεων.
Οι κυριότερες κατηγορίες δράσεων που πλαισιώνουν την εφαρμογή της Γαλάζιας
οικονομίας η οποία είναι ένα από τα πεδία της Έξυπνης Ειδίκευσης της Αττικής,

αφορούν σε: Περιβαλλοντική τεχνολογία, Υδατική βιοτεχνολογία, Ευφυή και
βιώσιμη ναυτιλία, έξυπνες μεταφορές, πράσινη ναυτιλία, Ναυπηγική, Λιμενικές
Κατασκευές, Διατροφή, Θαλάσσιος Τουρισμός/Αναψυχή, Διαστημικές τεχνολογίες,
μικρο/νανο-ηλεκτρονικά.
Αναφορικά με τη σκοπιμότητα της διάσκεψης ο κ. Αναγνωστόπουλος σημείωσε, ότι
στόχος ήταν να εξετάσει τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τη διαχείριση της
αλιείας, να αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τα παραπάνω ζητήματα, που αφορούν σε όλες
τις χώρες με «πρόσωπο στη θάλασσα» η οποία «μας προσφέρει τον πλούτο της και
την ευθύνη που μας επιφορτίζει για να την προστατεύουμε».
Στην Περιφέρεια Αττικής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
«εργαζόμαστε σκληρά στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής, η οποία πλέον κινείται
προς μια περισσότερο κυκλική οικονομία και την μετατροπή της Περιφέρειάς μας
προς ένα αποκεντρωμένο μοντέλο βιώσιμης, περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθής
διαχείρισης των αποβλήτων».
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