
StrengtHening Intellectual Property and technology transfer processes 
in greEn sea mobiliTy secTors 

Στη βάση αυτών των εννοιών, έχουμε δώσει έμφαση σε τάσεις του πράσινου θαλάσσιου τομέα που είναι: η μακροοικο-
νομία, οι επιχειρήσεις, η τεχνολογία, η δημογραφία, η κοινωνία, το περιβάλλον και η διαχείριση. Για κάθε έναν από 
αυτούς, εταίροι από κάθε χώρα της Αδριατικής-Ιονίου έχουν αναγνωρίσει συγκεκριμένες τάσεις για όλες τις παραπάνω 
περιοχές. Κατά τη διαδικασία σύγκρισης των συγκεκριμένων μοντέλων, αναγνωρίσαμε κοινές τάσεις για ολόκληρες 
περιοχές, μεταξύ των οποίων: 

 Αυξημένη ζήτηση για χρηματοδότηση: Η διασύνδεση του ιδιωτικού τομέα με εθνικές και διεθνείς πηγές χρηματοδό-
τησης θεωρείται πολύ σημαντική για την ανεύρεση κεφαλαίων. Για τη διασφάλιση βιώσιμων επενδύσεων, οι επενδυ-
τές θα πρέπει να βασίζονται σε ασφαλή οικονομικά σχήματα, τα οποία να εποπτεύονται σε εθνικό επίπεδο. Είναι 
εξίσου σημαντικά και η ανάπτυξη εργαλείων ή αποτελεσματικών οικονομικών σχημάτων για τη χρήση εναλλακτικών 
ενεργειακών πηγών, η αποτελεσματική χρηματοδότηση για τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον ή τα κίνητρα 
απόδοσης φόρου από τις κυβερνήσεις. 

 Πληθυσμιακή ανάπτυξη: Η αστικοποίηση θα ενισχύσει την ζήτηση σε μια σειρά από υπηρεσίες, με την αξιοποίηση 
των θαλάσσιων μεταφορών και άλλες εναλλακτικές στην περιοχή, στις επόμενες μεγαπόλεις πράγμα που θα οδηγή-
σει στην βελτίωση και το μετασχηματισμό της υποδομής. Από την άλλη όμως, η πληθυσμιακή ανάπτυξη θα οδηγήσει 
στην ζήτηση για νερό και τροφή, μειώνοντας τα αποθέματα ασφαλείας τους λόγω κλιματικής αλλαγής και επομένως 
αυξάνοντας την ενεργειακή κατανάλωση. 

 Η αναγκαιότητα της βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, για την αύξηση της 
ασφάλειας στις μετακινήσεις και η εισαγωγή νέων μεθοδολογιών για τη δραστική αναβάθμιση της ναυτιλίας. 

 Η αύξηση των οικολογικών στάνταρ μέσω της χρήσης προχωρημένου σχεδιασμού και τεχνολογιών παραγωγής, η 
ανάπτυξη σύνθετων υλικών για αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικής παραγωγής (αυτόματη ρομποτική) 
που σύμφωνα με το έγγραφο συμβάλλει σε μια φιλική προς το περιβάλλον παραγωγική αλυσίδα και στην προστασία 
των οικολογικών ενεργειακών πηγών. 

 Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Η ψηφιοποίηση, η εισαγωγή έξυπνων πλοίων και έξυπνων 
λιμανιών, υποδομές με το ίδιο προφίλ και αυξημένο όγκο σχετικής πληροφορίας αυξάνουν το βαθμό αυτόνομων 
συστημάτων με επιλογές απομακρυσμένου ελέγχου, ενώ ο υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης των διαδικασιών βελ-
τιώνει την ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση, ενώ μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές. 

 Είναι επιτακτική ανάγκη η διασφάλιση μιας ανώτερης ποιότητας ζωής, η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κιν-
δύνων ως αποτέλεσμα οικονομικών δραστηριοτήτων στον ναυτιλιακό τομέα. Ο τομέας αυτός θα έπρεπε να είναι 
περισσότερο κοινωνικός και περιβαλλοντικά υπεύθυνος. 

 Νομοθετική μεταρρύθμιση: Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι οικονομικές, νομικές και επενδυτικές πολιτικές ώστε 
να προωθηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εγκαθίδρυση υπεύθυνων υπηρεσιών, η αύξηση εθνικών 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και η ρύθμιση των προμηθειών στο πεδίο των περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών, η 
ανάπτυξη ρυθμίσεων και κατευθυντήριων σχεδίων για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ. 

 Κλιματική αλλαγή: Είναι σημαντικό να προωθηθούν οι επενδύσεις ώστε να ελαχιστοποιηθεί το αρνητικό αποτέλεσμα 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπου η προσαρμογή της υποδομής της ακτογραμμής παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ναυσιπλοΐα σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 

 Το έγγραφο προσδιορίζει ότι η ναυτιλία αναμένεται να γίνει το πιο βιώσιμο μοντέλο στην περιοχή λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι τα πρότυπα θα εφαρμοστούν για να εξαλείψουν επιβλαβείς εκπομπές, ρύπανση ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
στην χλωρίδα και την πανίδα. 

 Η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός θα συσχετιστεί επίσης με τη χρήση προωθημένων σχεδίων και τεχνολογιών πα-
ραγωγής, που θα παρέχουν ευέλικτη και αποτελεσματική από άποψης κόστους υποδομή λιμανιών στο ναυτιλιακό 
εξοπλισμό. Μια τέτοια υψηλά αποτελεσματική παραγωγή μπορεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση μιας ολοκληρω-
μένης ασφαλούς, ανταγωνιστικής και φιλικής προς το περιβάλλον αλυσίδας παραγωγής. Σημειώνεται ,ωστόσο, ότι 
η δραματική αύξηση στην ψηφιοποίηση απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων ως υποκατάστατου στην τεκμηρί-
ωση νομικών εγγράφων και λύσεων που σχετίζονται με την ιδιοκτησία δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα και 
ζητήματα δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας. 

 Η πραγματική πρόκληση στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών είναι η αποφυγή ατυχημάτων, η ρύπανση, οι θα-
λάσσιοι κίνδυνοι, οι κυβερνοεπιθέσεις και η τρομοκρατία. 

Εν κατακλείδι, η αναγνώριση των πιο σημαντικών μεγα-τάσεων και πιθανών τάσεων κατέστησε δυνατή την επεξεργασί-
α διαφορετικών σεναρίων για το Οικοσύστημα Καινοτομίας της Αδριατικής-Ιονίου (παραδοτέο 1.1.7) και τη νέα στρατη-
γική (παραδοτέο 1.3.1) για την υποστήριξη της καινοτομίας και των διαδικασιών τεχνολογικής μεταφοράς στον τομέα 
της πράσινης κινητικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.  

 

 

 

Η ταυτοποίηση των πιο σημαντικών τάσεων για την ανάλυση των σεναρίων της Αδριατικής-Ιονίου, είναι ο τίτλος του 

εγγράφου που υλοποιήθηκε από εταίρους του έργου SHIPmEnTT ως μέρος του πακέτου Τ1, που στοχεύει στον σχεδια-
σμό στρατηγικής για το έργο, στην υποστήριξη της καινοτομίας και των διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας στην πε-
ριοχή Αδριατικής-Ιονίου, με αναφορά στην πράσινη κινητικότητα. 

H ιδέα είναι να δοθεί μια περιγραφή στην τρέχουσα κατάσταση της περιοχής και να κατανοηθεί η προοπτική της ανά-

πτυξης με στόχο να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις. 

Μεταξύ άλλων, το έγγραφο περιγράφει τις μεγα-τάσεις με επιρροή στην γαλάζια ανάπτυξη και τις γαλάζιες τεχνολογίες 

σε 8 χώρες της Αδριατικής περιφέρειας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τάσεις και μεγα-τάσεις 
στον τομέα της πράσινης κινητικότητας, βασισμένο σε τέσσερις περιοχές: ενέργεια, logistics, ασφάλεια και περιβαλλο-

ντικά φιλικές τεχνολογίες. 

Με βάση τα παραπάνω, προσδιορίστηκε η στρατηγική-κλειδί για την ταυτοποίηση των πιο ενδιαφέροντων και υποσχό-
μενων καινοτόμων δρόμων, που θα προταθούν σε ΜμΕ του τομέα της πράσινης θαλάσσιας κινητικότητας. 

Κατανοήσαμε από τη στρατηγική αυτή ότι είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το νόημα των μεγα-τάσεων και οι τρόποι 

με τους οποίους διαφέρουν από τις τάσεις. Αυτό διότι οι μεγα-τάσεις είναι μακροσκοπικές αλλαγές που επιδρούν σε 
φαινόμενα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά ή τεχνολογικά, και που διαμορφώνουν κοινές δραστηριό-
τητες, διαδικασίες και προσλήψεις στις περιοχές που ενεργούν. Αντίθετα, οι τάσεις εδράζουν και προέρχονται από τις 

μεγα-τάσεις, και ορίζονται ως πιο συγκεκριμένες αλλαγές που ευθέως επηρεάζουν τις δράσεις τοπικών δημόσιων αρ-
χών και διέπουν την παρέμβασή τους. 

3η Συνάντηση Έργου 28 και 29 Ιανουαρίου, 2019, Πάντοβα, Ιταλία 

Οι εταίροι του έργου SHIPmEnTT συγκεντρώθηκαν στην 
Πάντοβα στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2019 για τις διοικητι-
κές και τεχνικές συναντήσεις των σχετικών επιτροπών. 
Εστίασαν στην μεσοπρόθεσμη στρατηγική: ενίσχυση των 
επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη και ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας των τοπικών ΜμΕ. Τον στόχο αυτό 
θα τον επιδιώξουν μέσω υπηρεσιών διαχείρισης πνευματι-
κής ιδιοκτησίας και πρόσβασης στη χρηματοδότηση που 
θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των προσόντων που διαθέ-
τουν οι φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων και της επιχει-
ρηματικής δυναμικής των ΜμΕ που θα ενθαρρυνθούν για 
συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα. Οι εταίροι συμμετεί-
χαν επίσης, σε εκπαιδευτική επίσκεψη με εκπρόσωπο της 
UNISMART, μιας start-up επιχείρησης από το Πανεπιστή-
μιο της Πάντοβα που εξειδικεύεται στον τομέα των πατε-
ντών. Οι ομιλητές παρουσίασαν τη UNISMART, εστιάζο-
ντας στην ικανότητα της εταιρείας να αντιστοιχεί τις ανά-
γκες των ερευνητών και των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών, και στην ελάφρυνση της γραφειοκρα-
τίας που ενέχουν οι διαδικασίες έκδοσης πατεντών. 

Εκδηλώσεις 

Προσεχείς δράσεις 

 Online και offline εκπαιδεύσεις  

 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

 Πιλοτικές δράσεις 

SHIPmEnTT Project Shipmentt SHIPmEnTT Project 

Περιοχή Αδριατικής – Ιονίου: τα Αναπτυξιακά Σενάρια 

Ποιοι είναι οι στόχοι του SHIPmEnTT 

Το έργο SHIPmEnTT επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα προ-
βλήματα της χαμηλής πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της 
ελλιπούς αξιοποίησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας, της έλλειψης συνεργειών μεταξύ ΜμΕ – ερευνητι-
κών οργανισμών – ενδιάμεσων φορέων και διαμορφωτών 
πολιτικής, γεφυρώνοντας την προσφορά και τη ζήτηση 
της καινοτομίας, παρέχοντας έξυπνη συμβουλευτική και 
αυξάνοντας την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης. 
Δικαιούχοι του έργου είναι ενδιάμεσοι φορείς, επιχειρή-
σεις και ερευνητικά κέντρα. 

To SHIPmEnTT θα συγκεντρώσει όλους τους σχετικούς 
δρώντες και θα δημιουργήσει εργαλεία για ενδιάμεσους 
φορείς και ερευνητικά κέντρα που θα βοηθήσουν τις ΜμΕ 
σε δράσεις καινοτομίας και εξεύρεση χρηματοδότησης. Οι 
επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τις σχεδιασμένες πιλοτι-
κές δράσεις για την καινοτομία και την διαχείριση διανοη-
τικής ιδιοκτησίας, που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές. 
 

Δραστηριότητες 

 12-13 Απριλίου 2018, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου SHIPmEnTT 
‘Ενισχύοντας την Διανοητική Ιδιοκτησία και τις διαδικασίες 
τεχνολογικής μεταφοράς σε τομείς της πράσινης θαλάσ-
σιας κινητικότητας’, Πρόγραμμα ADRION. Το έργο στοχεύ-
ει στην προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό τομέα στην 
περιοχή της Αδρατικής-Ιονίου, σύμφωνα με τη στρατηγική 
Γαλάζιας Ανάπτυξης και την αρχή της Πράσινης Ναυτιλίας.  

 2η Συνάντηση  Έργου SHIPmEnTT 

8 - 9 Οκτωβρίου 2018, Μάριμπορ, Σλοβενία 

Το έργο έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ικανότητας 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των ναυτιλιακών ΜμΕ 
στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, για την ανάπτυξη 
δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητι-
κών, ακαδημαϊκών και φορέων υποστήριξης επιχειρήσε-
ων, για την υποστήριξη της διασύνδεσης, των clusters και 
των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στον τομέα της γαλάζιας 
τεχνολογίας και της πράσινης κινητικότητας.  

Τι είναι το έργο SHIPmEnTT 

To SHIPmEnTT αποσκοπεί στη βελτίωση της καινοτομίας 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατι-
κής - Ιονίου (ADRION), μέσω ειδικά σχεδιασμένων διαδικα-
σιών μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και υποστηρικτικών 

δράσεων διαχείρισης της καινοτομίας που θα επιφέρουν 
οφέλη σε επιχειρήσεις του ναυτιλιακού τομέα. Το έργο 
εστιάζει σε δραστηριότητες Γαλάζιας Ανάπτυξης και πράσι-

νης θαλάσσιας κινητικότητας με έμφαση στους εξής τομείς:  

• Ενέργεια  • Logistics • Ασφάλεια • Τεχνολογίες φιλικές 

προς το περιβάλλον 

 

Γιατί χρειάζεται το έργο SHIPmEnTT 

Κύριες προκλήσεις στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου: 

 Προώθηση των επενδύσεων σε Έρευνα και Καινοτομία 

(Ε&Κ) από επιχειρήσεις: η διατήρηση και η ενίσχυση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων προϊ-

όντων στην περιοχή και η οικοδόμηση μιας βιομηχανίας 
με βιώσιμο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 Ανάπτυξη καινοτομίας: η βελτίωση του οικοσυστήματος 

καινοτομίας των γαλάζιων τεχνολογιών στην περιοχή 
της Αδριατικής-Ιονίου και η ενίσχυση των δεξιοτήτων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σχετικά με την 

αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και καινοτομία  

 Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ: Ενθάρρυνση των ΜμΕ, ώστε να 

επιτύχουν ρηξικέλευθη καινοτομία  

 Πρόσβαση σε χρηματοδότηση: ανάδειξη νέων δρόμων 

για ανάπτυξη και βιωσιμότητα μέσω της υποστήριξης 

τοπικών και περιφερειακών ΜμΕ για πρόσβαση σε πηγές 
χρηματοδότησης 

 Ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη: αξιοποίηση των 

συνεργιών ανάμεσα σε ΜμΕ στην περιοχή της Αδριατικής
- Ιονίου 

https://www.linkedin.com/showcase/shipmentt-project/
https://twitter.com/ShipmenttP
https://www.facebook.com/Shipmentt-574308479691890

