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Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να απευθύνω
χαιρετισμό σε αυτήν την πολύ σημαντική εκδήλωση για την
επιχειρηματική κοινότητα και ειδικότερα για τις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις ανάπτυξης της γαλάζιας καινοτομίας και της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας στον Πειραιά.
Θέλω να συγχαρώ την Δημοτική Αρχή του Πειραιά και
ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη γιατί ήταν από τις πρώτες
πόλεις στην Ελλάδα που διαμόρφωσε στρατηγική για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη και προχώρησε στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την
υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την
ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας και ιδιαίτερα των νέων
επιχειρηματιών για τις ευκαιρίες υποστήριξης και χρηματοδότησης
της γαλάζιας καινοτομίας.
Η σχέση της πόλης του Πειραιά με το λιμάνι και τη θάλασσα
είναι άρρηκτη και διαχρονική. Σήμερα το λιμάνι του Πειραιά έχει
αναπτυχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης και η
ελληνική ναυτιλία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως.
Η Δημοτική Αρχή ορθά διέγνωσε και επένδυσε στη Γαλάζια
Ανάπτυξη και στην στήριξη της επιχειρηματικότητας στην γαλάζια
καινοτομία, σε μια προσπάθεια δημιουργίας νέων δρόμων
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ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της υπερδεκαετούς κρίσης του
επιχειρηματικού κόσμου από τα μνημόνια, κρίση που επιδεινώθηκε
και από τα lockdown του κορωνοϊού.
Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Πειραιά για την
ανάπτυξη της τεχνολογίας και της έρευνας ήταν η Περιφέρεια
Αττικής,
η οποία χρηματοδότησε από ίδιους πόρους ύψους
1.800.000 ευρώ τη λειτουργία του «Κέντρου Επιχειρηματικής
Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab», αλλά και το
«Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας» και το «Κέντρο
Προώθησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων» με πιστώσεις από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
(ΟΧΕ) που υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά. Για το «Blue Lab» θέλω να
αναφέρω ότι βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο Πειραιά για
την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης της λειτουργίας
του κέντρου και για τα επόμενα χρόνια.
Επίσης σημαντική θεωρώ τη συνεισφορά στην αναπτυξιακή
πορεία της περιοχής του Πειραιά των δύο μεγάλων αναπλάσεων
που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής στον Άγιο Διονύσιο και
στο Μικρολίμανο, μέσω των οποίων οι δύο περιοχές
αναβαθμίζονται τόσο λειτουργικά σε επίπεδο πρόσβασης και
υποδομών όσο και αισθητικά, δημιουργώντας δηλαδή περιοχές
ελκυστικές και λειτουργικές για υποδοχή και ανάπτυξη νέων
επιχειρήσεων.
Ταυτόχρονα εξελίσσεται στην περιοχή μας μια μεγάλη
επένδυση στην καινοτομία, η δημιουργία από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της «Πολιτείας Καινοτομίας» στο παλιό
εργοστάσιο «ΧΡΩΠΕΙ», στην οποία θα συνυπάρχουν ερευνητικά
κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστοί και ειδικότερα
επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη με
στόχο τη δημιουργία συνεργειών για την παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών.
Την ίδια στιγμή ο Πειραιάς έχει την τύχη να προεδρεύει στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής από το
Δεκέμβρη του 2021 ο αγαπητός φίλος πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης
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Κορκίδης . Και βέβαια δεν υπονοώ ότι θα ευνοήσει στον Πειραιά σε
βάρος κάποιας άλλης περιοχής της Αττικής αλλά ότι με το θεσμικό
ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας θα
στηρίξει κάθε προσπάθεια του Πειραιά για ενδυνάμωσή του σε
θέματα νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, που θα ενισχύσουν το
θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα και θα διευκολύνουν τη μεταφορά
γνώσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα
είτε αυτός αφορά την ναυπηγοεπισκευή ή τις θαλάσσιες μεταφορές
ή τον παράκτιο τουρισμό ή τα υδατοδρόμια ή τα καταδυτικά
πάρκα ή άλλες δράσεις και δραστηριότητες .
Όσον αφορά το σημαντικό θέμα της χρηματοδότησης ο
αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρης που
ακολουθεί ως κύριος ομιλητής είμαι βέβαιη ότι θα αναφερθεί σε
όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα είναι διαθέσιμα στη νέα
προγραμματική περίοδο 2021-2027. Θέλω μόνο να αναφέρω ότι
όπως έχει ανακοινώσει και ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
στόχος του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 στον άξονα της
επιχειρηματικότητας είναι η υποστήριξη
υφιστάμενων και
νεοφυών επιχειρήσεων με πόρους που ενδέχεται να ξεπερνούν τα
100 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δημιουργεί ένα θετικό
υπόβαθρο ανάπτυξης. Εκείνο που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η
εύκολη
πρόσβαση
των
ενδιαφερομένων
στις
πηγές
χρηματοδότησης, με σαφή κριτήρια που θα διασφαλίζουν την
αποδοτικότητα των επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Όλα όσα ανέφερα παραπάνω δημιουργούν κατά την άποψή
μας ένα θετικό περιβάλλον για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, που φορείς
όπως το ΕΒΕΠ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, το Ναυτικό
Επιμελητήριο και άλλοι πρέπει με τη συνδρομή της πολιτείας να
αξιοποιήσουν για περαιτέρω ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας
στον Πειραιά και να τον καθιερώσουν ως ηγέτιδα δύναμη στον
ευρωπαϊκό τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία
που
παίρνει ο Δήμος Πειραιά, για την ενημέρωση του επιχειρηματικού
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κόσμου από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους πολιτικούς και
πανεπιστημιακούς για τις
δράσεις και τα χρηματοδοτικά
προγράμματα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Γαλάζιας
Οικονομίας, στην πρόσβασή τους σε νέες αγορές και στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Κλείνοντας θέλω να επισημάνω ότι, όπως επανειλημμένα έχει
τονίσει και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, η Περιφέρεια
Αττικής είναι και θα συνεχίσει να είναι αρωγός κάθε προσπάθειας
ενδυνάμωσης και ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Όπως έχουμε πράξει μέχρι σήμερα θα συνεχίσουμε σε συνεργασία
με την Κεντρική διοίκηση , τους Δήμους και τα Επιμελητήρια να
δημιουργούμε
προϋποθέσεις
παροχής
των
απαραίτητων
χρηματοδοτικών εργαλείων σε νέους ανθρώπους με ιδέες και
εφευρετική σκέψη που θέλουν να δημιουργήσουν και να
εξελιχθούν.
Μόνο έτσι θα κερδίσουμε το στοίχημα ενίσχυσης της
εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας.
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες
σας.
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