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Mediterranean Innovation

STRAtegy
for transnationaL activity of 
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of the Blue Growth



Το πρόγραμμα MISTRAL χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg MED»



και έχει ως στόχο να εδραιώσει μια ισχυρή διακρατική Μεσογειακή συνεργασία 8
χωρών και ποικίλων συμμετεχόντων φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες,
συμπράξεις τύπου clusters, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια), προκειμένου:

 να καταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη καινοτομία βασικοί
κινητήριοι μοχλοί για την «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) στη Μεσόγειο,

 να υποστηριχθεί η δημιουργία clusters ως εξαιρετικών διαμεσολαβητών της
γνώσης για την ενίσχυση της θαλάσσιας οικονομίας,

 να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν κατευθύνσεις βιώσιμης ανάπτυξης,
εναρμονισμένες με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης των περιφερειών
στη Μεσόγειο.



έρευνα και εκπαίδευση

πολιτεία

εργασία και επιχειρήσεις

συμμετέχουν: 8 χώρες/ 24 εταίροι/

«ετερογενής» ομάδα εργασίας

στρατηγικός στόχος: πολλαπλασιασμός 
των δημόσιων/ιδιωτικών επενδύσεων

κοινωνία



οι παρεμβάσεις του προγράμματος 
επιμερίζονται στοχευμένα σε πέντε 

συγκεκριμένες διαφορετικές δραστηριότητες 
αιχμής που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή 

στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth):

αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
[Fishing and Aquaculture]

θαλάσσια βιοτεχνολογία 
[Blue biotechnologies]

παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός 
[Coastal and Maritime Tourism]

θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
[Marine Renewable Energy ]

θαλάσσια επιτήρηση 
[Maritime Surveillance]



Η Γαλάζια Ανάπτυξη αναγνωρίζεται ως 
οικονομική ευκαιρία, πηγή εργασίας και 
μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρώπη

Αποδελτίωση/τομέα/χώρα βάσει κοινών χαρακτηριστικών (πχ κοινωνικο-
οικονομικές διαστάσεις και  χαρακτηριστικά, πολιτικές και στρατηγικές αναφοράς, 
ερευνητικές και τεχνολογικές τάσεις, σχετικά clusters & τεχνολογικές πλατφόρμες, 
φορείς χρηματοδότησης, ερευνητικές ομάδες και δίκτυα, ερευνητικά προγράμματα, 
ομάδες και ενδιαφερόμενα μέρη, εκπαιδευτικά προγράμματα).
Προσδιορισμός των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό 
δυναμικό καινοτομίας (Innovation potentials-IΡs) βάσει κοινών χαρακτηριστικών 
(τεχνολογικών, εμπορική ετοιμότητα, κοινωνική και οικονομική συνάφεια, 
επίδραση σε άλλους τομείς, επίδραση σε άλλες περιφέρειες/ χώρες, σχετικές EU
πολιτικές).  
Προσδιορισμός ελλείψεων και βασικοί παράγοντες ενεργοποίησης για κάθε IP
βάσει κοινών κριτηρίων (πολιτικές, δεξιότητες/ανθρώπινοι πόροι, χρηματοδότηση, 
έρευνα & ανάπτυξη, προώθηση αγαθών, διασυνοριακη συνεργασία).

Η έκθεση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει αναφορά για τα ενδιαφερόμενα μέρη που σκοπεύουν στην 

αξιοποίηση ή/και επένδυση στη Γαλάζια Οικονομία στην Μεσόγειο



ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (Maritime Spatial Planning-MSP) μπορεί να υποστηρίξει τις συνέργειες μεταξύ των
τομέων και των δυνατοτήτων καινοτομίας (IPs) που μελετήθηκαν αλλά και των άλλων τομέων της Γαλάζιας Ανάπτυξης
(ναυπηγική, υπεράκτιες εξορύξεις, θαλάσσιες μεταφορές, προστατευόμενες περιοχές κλπ), ενθαρρύνοντας τη συνύπαρξη
διαφορετικών χρήσεων και δραστηριοτήτων, ακόμα και μια συν-διαχεριστική προσέγγιση, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής (κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές) και να μπορεί να καταφέρει μείωση των
ενδεχόμενων κινδύνων και βελτιστοποίηση στα οικονομικά οφέλη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: εναρμόνιση των εθνικών και πλήρης εφαρμογή των Ευρωπαϊκών (λείπουν 
ειδικές πολιτικές για Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Θαλάσσια 
Βιοτεχνολογία και Αλιεία Μικρής Κλίμακας ενώ η διασυνοριακή συνεργασία είναι ο 
παράγοντας κλειδί για τη Θαλάσσια Επιτήρηση) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση (ιδιαίτερα στη Θαλάσσια 
Βιοτεχνολογία) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: δημόσια και ιδιωτική για ανάπτυξη των δυνατοτήτων καινοτομίας, 
μεταφορά τους στην αγορά και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους 
ΕΡΕΥΝΑ: διαφορετικές ερευνητικές ανάγκες και συνεχής επανατροφοδότηση με 
γνώση μέσω της έρευνας (κυρίως μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ: ανάγκη για συντονισμένες ενέργειες/ o ρόλος των clusters
στη διασύνδεση των ενδιαφερόμενων μερών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας είναι 
σημαντικός (ιδιαίτερα στις Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη Θαλάσσια 
Επιτήρηση και στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία)

Διαπιστώθηκε ανάγκη για:



 Πρότυπα οικολογικής πιστοποίησης υπεύθυνης αλιείας (βιωσιμότητα τόσο του επαγγέλματος των ψαράδων όσο και των αποθεμάτων των

ψαριών)

 Πρότυπα οικολογικής πιστοποίησης υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας (σύμπραξη εταιρίας Υδατοκαλλιεργειών με αλυσίδα καταστημάτων

λιανικού εμπορίου)

 Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές - Προσέγγιση πολλαπλών χρήσεων στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλονήσσου Βορείων Σποράδων (Άνω

Μαγνήτων Νήσοι)

 BLUTOPIA, ιδιωτική υδατοκαλλιέργεια σε συνδυασμό με θαλάσσιο οικοτουρισμό

 Συμβολή της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας στην ενίσχυση της βιομηχανίας θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

(συνεργασία Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού και ΕΛΚΕΘΕ)

 Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις ναυτικές επιχειρήσεις

 Blue Career Centre (πρόγραμμαMENTOR-εκπαίδευση-προσέλκυση επαγγελματιών σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης)

 Μετασχηματισμός ναυπηγείων σε βιομηχανία θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ναυπηγεία Gdansk - Πολωνία)

 Έξυπνα μικροδίκτυα και ενεργειακές κοινότητες (αποθήκευση ηλιακής ενέργειας –εφαρμογή σε μικρά νησιά-Κύθνος)

 Πολυλειτουργικά λιμάνια (συνεργασία Παν/μιου Αιγαίου με το Λιμεναρχείο Χίου-Ψαρών-Οινουσσών για τη διαχείριση των επιβατών των

πλοίων)

 Συνεργατική πλατφόρμα γαι την έρευνα, ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας των φυκών

δυο θεματικές ομιλίες

Δρ Ιωάννης Κωττάκης, Προϊστάμενος Τμήματος, Δ/νση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών, ΓΓΒ

Συζήτηση προκλήσεων και ευκαιριών για την καθιέρωση και διάδοση των καλών πρακτικών

Δρ Αγνή Σπηλιώτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, ΓΓΕΤ

Η εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) ως προοπτική καθιέρωσης καλών πρακτικών

Καλές Πρακτικές



• 15 αιτήσεις από 7 περιφέρειες της χώρας
• 4 από τους άξονες της Γαλάζιας Ανάπτυξης 

(εκτός από τη Θαλάσσια Επιτήρηση)
• επιλογή 8 επιχειρηματικών ιδεών 
• πρόγραμμα επιτάχυνσης (2 καθοδηγητές, 

τέσσερα 3ωρα διαδυκτιακά σεμινάρια)

Διαγωνισμοί σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Κροατία/
υποστήριξη σε επίπεδο τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και
προώθησης ώστε εξέλιξη ιδεών σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια

Εθνικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων για την Γαλάζια 
Ανάπτυξη που προκήρυξε το ΕΛΚΕΘΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ, 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής 

CoasTline είναι ένα Σύστημα 
Υποστήριξης Αποφάσεων για 
τον στρατηγικό παράκτιο 
σχεδιασμό σε τουριστικές 
περιοχές με ταυτόχρονη 
οικονομική εκτίμηση των 
καταγραφόμενων επιπτώσεων

Σταφνοκάρι (λίστα άϋλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς-
UNESCO) αναβίωση ενός 
παραδοσιακού τρόπου 
ψαρέματος στο Αιτωλικό. 

• Προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου της κάθε ομάδας με κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις με τους μέντορές τους

• 10λεπτη μαγνητοσκοπημένη Παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου 
• 7 ομάδες παρουσίασαν και αποφοίτησαν από το πρόγραμμα επιτάχυνσης
• 2 ομάδες διακρίθηκαν («Μαΐστροι») 
• και αντιπροσώπευσαν τη χώρα μας στον Διεθνή Διαγωνισμό



• 14 επιχειρηματικές Ιδέες έφθασαν στον Διεθνή διαγωνισμό:
• 4 από την Ιταλία, 3 από την Ισπανία, 2 από την Πορτογαλία, 2 από την Κροατία, 2 από την Ελλάδα και 1 από την Κύπρο.
• 3 αφορούσαν τον Παράκτιο Τουρισμό, 2 την Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες, 3 τη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία, 1 την Αλιεία και Θαλάσσια

Βιοτεχνολογία, 1 την Αλιεία και τον Παράκτιο Τουρισμο, 1 τη Θαλάσσια Επιτήρηση και Θαλάσσιο Τουρισμό, 1 τη Θαλάσσια
Επιτήρηση-Αλιεία/Υδατοκαλλιέργειες και Παράκτιο Τουρισμό, 1 τις Υδατοκαλλιέργειες και 1 την ΟλοκληρωμένηΔιαχείριση
Παράκτιας Ζώνης και τον Παράκτιο Τουρισμό

Το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση (107 εγγραφές στην 
διαδικτυακή πλατφόρμα) προερχόταν από 12 διαφορετικές χώρες 
και ανήκε σε εταιρίες (40 άτομα), Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Κέντρα (19 άτομα), Επαγγελματικές Ενώσεις και Οργανισμούς (17 
άτομα), Πολιτεία (12 άτομα) και 19 ακόμα άτομα.

Το Πρόγραμμα που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια:  SubΤrophi (υπεράκτιες καλλιέργειες 
μακροφυκών και οστράκων)
Το βραβείο καινοτομίας με το πιο πειστικό σχέδιο: ECOncrete (κατασκευές από τσιμέντο τοποθετημένες σε θαλάσσιες υποδομές 
που αναγεννούν τη θαλάσσια ζωή )
Το βραβείο με την ρεαλιστικότερη δυναμική καινοτομίας: Oceanario XR (εικονικές υποθαλάσσιες περιηγήσεις) & Recover 
Ingredients (φυσικά συστατικά από απορρίψεις ψαριών για παρασκευή καλλυντικών). 
Το βραβείο του κοινού μοιράστηκαν Natural Art Reef (τεχνητοί ύφαλοι από φυσικά υλικά) & MaDCrow (παρακολούθηση και 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τη βοήθεια των πολιτών). 



«ετερογένεια» της ομάδας εργασίας του MISTRAL (υπουργεία, Περιφέρειες, clusters,
ερευνητικά κέντρα, κέντρα καινοτομίας, οικονομικο-τεχνικά επιμελητήρια), με
διαφορετική εξειδίκευση, διαφορετικές ικανότητες και δυνατότητες σε σχέση με
την καινοτομία: το φαινομενικό αυτό μειονέκτημα που με πρώτη ματιά μοιάζει με
πύργο της Βαβέλ, αποτελεί το εργαλείο για την επιτυχή συνάντηση και συνεργασία
αυτών των πολυποίκιλων ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders)

αύξηση των δυνατοτήτων δικτύωσης των
διαφορετικών φορέων του Μεσογειακού
οικοσυστήματος της Γαλάζιας Ανάπτυξης
(research to business, B2B, cluster to cluster),
στοχευμένα μέσα από τις προτεραιότητες
που τέθηκαν στο BLUE BOOK

Δημιουργία δικτύων - προκαθορισμένες διμερείς συναντήσεις που διοργανώνονται
παράλληλα (brokerage events) με εμπορικές ή θεματικές εκθέσεις και συνέδρια, δια
ζώσης ή/και διαδικτυακά, ως μια δυνατότητα να συνδυασθούν προσφορά και
ζήτηση για τεχνολογία ή/και επιχειρηματικότητα μεταξύ εταιρειών, μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτών, clusters, Πανεπιστημίων και
Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων ΩΣΤΕ να υπάρξει αλληλεπίδραση και να
αναπτυχθεί συνεργασία τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας ή/και από κοινού
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα



ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: για παράδειγμα οργανώθηκε από το
ΕΛΚΕΘΕ μια τέτοια συνάντηση με τους συμμετέχοντες στον
Εθνικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Σχεδίων ώστε να
διερευνηθούν οι συνέργειες που δυνητικά θα μπορούσαν να
οδηγήσουν και σε συνεργασίες

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
• σχεδιάζεται να υποστηριχθούν τα διακριθέντα Επιχειρηματικά Σχέδια του Διεθνούς Διαγωνισμού με παροχή υποστηρικτικών σεμιναρίων

(marketing, επιχειρηματικού σχεδιασμού, συναντήσεις με επενδυτές) και παραγωγή ενός video προώθησης για κάθε ένα από αυτά, τα
οποία θα προβληθούν σε ιδιαίτερη ενότητα στην τελετή λήξης του προγράμματος MISTRAL ενώ θα καλυφθούν και τα έξοδα των ομάδων
για να παραστούν

επίσης το ΕΛΚΕΘΕ μαζί με έναν από τους Ιταλούς εταίρους (ART-ER) θα αναλάβουν τη συνδιοργάνωση 
• μιας σειράς διαδικτυακών μαθημάτων (πρόσβαση σε χρηματοδότηση, Πνευματική ιδιοκτησία, κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

και αδειοδότηση κ.λπ.) για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες των εθνικών διαγωνισμών (περίπου 100) σε συνέργεια με τα εθνικά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια

Σχεδιάζεται να οργανωθούν εθνικά εκπαιδευτικά σεμινάρια (learning camps) με συμμετοχή των επαφών των εταίρων και 
ιδιαίτερα με την εμπλοκή MED clusters, EU clusters και μέλη της Μεσογειακής πολιτικής ηγεσίας. Τα «εργαστήρια» αυτά θα 
έχουν 2 ενότητες, όπου η μια θα αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων και η άλλη τη δικτύωση.

Η εμπειρία των εθνικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων θα μεταφερθεί σε μια διεθνή συνάντηση εργασίας με τη
συμμετοχή των εταίρων του προγράμματος, clusters και Περιφερειών. Εκεί θα επιδιωχθεί η διερεύνηση των συστάσεων
από τη μεριά της Πολιτείας (Υπουργεία και Περιφέρειες) σε σχέση με τα αποτελέσματα των εθνικών εκπαιδευτικών
εργαστηρίων και συναντήσεων εργασίας.

ΩΣΤΕ να δωθεί η ευκαιρία να ανακοινωθούν και προωθηθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες και να εμπλουτισθεί το
οικοσύστημα καινοτομίας της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Μεσόγειο



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του MISTRAL στο ΕΛΚΕΘΕ: 

Δρ. Αντωνία Γιαννακούρου, συντονίστρια του έργου: agiannak@hcmr.gr

Δρ Ευαγγελία Στρογγυλούδη: estro@hcmr.gr

κα Χρύσα Ευστρατίου: ch.efstra@hcmr.gr

Δρ Λάμπρος Πυργιώτης: lapysscholar@gmail.com

Τελικό παραδοτέο: μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοικτή στο κοινό (η οποία φιλοδοξεί να
παραμείνει εν ενεργεία και μετά το τέλος του MISTRAL), για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
γύρω από τα θέματα που αφορούν τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Μεσόγειο.

 Εκεί θα αναφέρεται η κατάσταση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Γαλάζια
Ανάπτυξη και θα προτείνονται από κοινού προτάσεις/προσεγγίσεις σε περιφερειακό ή/ και
τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα προάγουν την εφαρμογή της πολιτικής της Γαλάζιας Ανάπτυξης
αλλά και θα προτείνονται και καινούργιες πολιτικές προσεγγίσεις για την Μεσόγειο.

Η πλατφόρμα λειτούργησε πιλοτικά ως τώρα με δια ζώσης συναντήσεις και εκδηλώσεις
διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος (Blue Growth Forums) παράλληλα με τη
σύγκλιση της συντονιστικής επιτροπής του MISTRAL, αναλαμβάνοντας την Προεδρία και μια
διαφορετική Περιφέρεια/ Υπουργείο, ανά την Μεσόγειο.
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