
Ενημερωτικό Blue Lab 

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 
Οικονομία.  

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. 

Οι υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται πάνω σε 2 άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την αξιοποίηση 

προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ ο δεύτερος άξονας την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών 

ιδεών. Οι υπηρεσίες του πρώτου άξονα, περιλαμβάνουν σεμινάρια τρισδιάστατου σχεδιασμού, 

σεμινάρια τρισδιάστατης εκτύπωσης και σεμινάρια αυτοματισμών και εικονικής πραγματικότητας. 

Παράλληλα ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Blue Lab παρέχεται βάσει προγραμματισμού και σε 

εξοικειωμένους χρήστες που θέλουν να πειραματιστούν ή να αναπτύξουν συγκεκριμένα προϊόντα, 

βασισμένα πάντα στη γαλάζια ανάπτυξη. Επιπλέον το Κέντρο παρέχει ειδικά διαμορφωμένες 

ξεναγήσεις σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τις νέες 

τεχνολογίες και να δουν πως αυτές συνδράμουν στη γαλάζια οικονομία και την επιχειρηματικότητα. 

Ο δεύτερος άξονας υπηρεσιών περιλαμβάνει την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών. Οι 
υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σπουδαστές ή και μεμονωμένα 
άτομα που σκοπεύουν να αναλάβουν εγχειρήματα με υψηλή απόδοση επένδυσης στον τομέα της 
γαλάζιας οικονομίας και επιθυμούν να ωριμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες προκειμένου αυτές 
να εξελιχθούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η 
μετάβαση από τον πειραματισμό και την παραγωγή πρωτοτύπων προϊόντων στη δημιουργία 
επιχειρηματικών ευκαιριών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων στη Γαλάζια Οικονομία. 

Οι υπηρεσίες του Blue Lab απευθύνονται 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 μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων 



 Σε εξοικειωμένα με τον ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό άτομα που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό προκειμένου να παραχθούν δοκιμαστικά προϊόντα στον τομέα 
της γαλάζιας οικονομίας 

 Σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σπουδαστές ή και μεμονωμένα άτομα που έχουν κάποια 
επιχειρηματική ιδέα στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης και χρειάζονται υποστήριξη και 
καθοδήγηση προκειμένου να την εξελίξουν επιχειρηματικά 

 Σε σχολεία (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ομάδες σπουδαστών ή μαθητών 
που θέλουν να γνωρίσουν τις δυνατότητες του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού 

 

 


