


Το Blue Lab αποτελεί το 
πρώτο κέντρο προώθησης και 
υποστήριξης της επιχειρηματικής 
καινοτομίας αποκλειστικά για τη 
Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα. 
Πρόκειται για μια εμβληματική 
πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά 
που σκοπό έχει να αποτελέσει 
εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών σχημάτων, 
ιδεών και προϊόντων με χρήση 
προηγμένης τεχνολογίας, πάντα με 
γνώμονα τη Γαλάζια Oικονομία. 

Αποτελεί έναν μοντέρνο 
και τεχνολογικά προηγμένο 
χώρο που υποδέχεται νέους 
που θέλουν να αναπτύξουν 
τεχνολογικές και επιχειρηματικές 
δεξιότητες, καλλιεργώντας, μέσα 
από μια σειρά υπηρεσιών, το 
πνεύμα της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας.

Στο «γαλάζιο εργαστήριο» του 
Δήμου Πειραιά οι νέοι έχουν την 
δυνατότητα να υποστηριχτούν 
συνολικά για την υλοποίηση 
επιχειρηματικών ιδεών, να 
γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν και 
να πειραματιστούν πάνω σε κύριες 
τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, 
όπως αυτές του 3D printing και των 
μικροηλεκτρονικών συστημάτων 
και να μάθουν για τις σύγχρονες 
τάσεις της γαλάζιας ανάπτυξης 
όπως αυτές διαμορφώνονται 
σήμερα. 

Ταυτόχρονα, και μέσα από μια 
σειρά παράλληλων ενεργειών 
όπως workshops, σεμινάρια, 
παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, 
ημερίδες κ.ά., το κέντρο 
δημιουργεί ένα δυναμικό δίαυλο 
επικοινωνίας μεταξύ αγοράς και 
επιχειρηματικών ομάδων, με 
απώτερο σκοπό την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών 
και τη δημιουργία ευκαιριών 
χρηματοδότησης καθώς και 
συνεργασιών.

Υπηρεσίες blue/lab:

Σεμινάρια 
τεχνολογίας 3D 
(σχεδιασμός & 

παραγωγή)

Σεμινάρια 
ψηφιακής 

τεχνολογίας 
(Αυτοματισμοί, 
εικονική πραγ-
ματικότητα κ.ά)

Διάθεση 
τεχνολογικού 

εξοπλισμού για 
εξοικειωμένους 

χρήστες

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 
(μαθητές, 

σπουδαστές) 

Υποστήριξη νέων 
επιχειρηματικών 
ιδεών (διάγνω-

ση αναγκών, 
συμβουλευτική, 
mentoring κ.ά.)



Το blue/lab. απευθύνεται σε:

./ Ομάδες ή άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν με 
τη χρήση προηγμένων μηχανημάτων 3σδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης 
αλλά και εξελιγμένων αισθητήρων, ενεργοποιητών και μικροηλεκτρομηχανι-
κών συστημάτων
./ Σε εξοικειωμένα με τον ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό άτομα που επιθυ-
μούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό προκειμένου να παραχθούν δοκι-
μαστικά προϊόντα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας
./ Σε σχολεία ή ομάδες σπουδαστών/μαθητών που θέλουν να γνωρίσουν τις 
δυνατότητες του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού
./ Σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σπουδαστές ή και μεμονωμένα άτο-
μα που έχουν κάποια επιχειρηματική ιδέα στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης 
και χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να την εξελίξουν 
επιχειρηματικά

Βήματα Συμμετοχής στο blue/lab.

Online αίτηση 
συμμετοχής
bluelab.gr

Αξιολόγηση αίτησης και ενημέ-
ρωση τελικών συμμετεχόντων 

(διάρκεια ένας μήνας)

Έναρξη υπηρεσιών 
(διάρκεια 3 μήνες)

Κάθε κύκλος υπηρεσιών του 
blue Lab διαρκεί συνολικά 4 
μήνες. Πριν την έναρξη κάθε 
κύκλου το Blue Lab ανακοινώνει 
σχετική πρόσκληση καλώντας 
τους ενδιαφερόμενους να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.  

Οι αιτήσεις θα πρέπει να 
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 
σε θεματικές της Γαλάζιας 
Οικονομίας, όπως:

./ Θαλάσσιες μεταφορές

./ Ναυπηγοεπισκευαστική 
δραστηριότητα
./ Παράκτιος τουρισμός και 
τουρισμός κρουαζιέρας
./ Γαλάζια βιοτεχνολογία
./ Αφαλάτωση
./ Εξόρυξη αδρανών υλικών
./ Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
./ Αιολική ενέργεια και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
./ Εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
πετρελαίου και αερίου



LINKEDIN
Blue Lab Piraeus

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 4112486

WEBSITE
bluelab.gr

EMAIL
info@bluelab.gr

FACEBOOK
@bluelabpiraeus

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μαυρομιχάλη & 

Κάστορος 55, 
Πειραιάς 18545

Η δημιουργία και λειτουργία του Blue Lab για 2 έτη χρηματοδοτείται από πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Πειραιά 

(ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 34/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου)


