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ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ:  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Αποτελεί κοινή πεποίθηση του επιχειρηµατικού κόσµου της Θεσσαλονίκης, ότι η 
θεσµοθέτηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας αποτελεί τη σηµαντικότερη 
αναπτυξιακή πρωτοβουλία των τελευταίων ετών στη Βόρεια Ελλάδα 

Με στόχο τη διατύπωση κοινών θέσεων µεταξύ των επαγγελµατικών φορέων της Πόλης 
µας σχετικά µε τις βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης, 
το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και ο Σύνδεσµος 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος απέστειλαν κοινό υπόµνηµα προς τους 
αρµόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια και Μακεδονίας – Θράκης κ. 
Μαργαρίτη Τζίµα, καθώς και προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας κ. Ιάκωβο Βασάλο. 

 

Το πλήρες κείµενο του Κοινού Υποµνήµατος έχει ως εξής: 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, µια Ζώνη Καινοτοµίας έχει ουσιαστική υπόσταση µόνο 
όταν αναφέρεται σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή.  Η περιοχή αυτή πρέπει να 
είναι σαφώς καθορισµένη και όχι να ορίζεται γενικώς εντός των ορίων του Νοµού 
Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, κάτι τέτοιο προβλέπεται και από το άρθρο 1 του ιδρυτικού 
Νόµου της Ζώνης Καινοτοµίας.   

 Πρωταρχικής σηµασίας ζήτηµα για να αποτελέσει η Ζώνη Καινοτοµίας ένα ουσιαστικό 
αναπτυξιακό εργαλείο, και µέσω αυτής να προσδώσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
ένα ειδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα και µια ταυτότητα, είναι ο άµεσος ορισµός 
συγκεκριµένων «θυλάκων υποδοχής καινοτόµων δραστηριοτήτων».  Συνεπώς, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ζώνης Καινοτοµίας θα πρέπει να επικεντρώσει τη πολιτική 
και τις ενέργειες του στον καθορισµό των «θυλάκων υποδοχής καινοτόµων 
δραστηριοτήτων», όπως άλλωστε προβλέπεται και από το σχετικό Νόµο. Όσο επίπονη 
και αν είναι η διαδικασία αυτή, η επιτυχία του όλου εγχειρήµατος κρίνεται από την 
προαναφερθείσα διάσταση.  

 Οι σχετικές προµελέτες υποδεικνύουν ότι τέτοιοι θύλακες, θα µπορούσε, εν.δυνάµει, να 
είναι: 

- Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης  

- Οι οικοπεδικές εκτάσεις του ∆ηµοσίου  

 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – ΠΑΣΕΓΕΣ  

 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας – ΣΕ∆ΕΣ  
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- Οι ιδιωτικές εκτάσεις  

 ΑΓΣΘ  

 Οικουµενικού Πατριαρχείου 

 Άλλες εκτάσεις 

 Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που διαφαίνεται ότι προτίθεται, στην παρούσα 
φάση, να αναπτύξει η εταιρία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας ΑΕ» είναι 
συµπληρωµατικές, και σε κάθε περίπτωση, έπονται του πρωταρχικού στόχου, που 
είναι ο ορισµός των «θυλάκων».   

 Η επιτυχία του όλου εγχειρήµατος κρίνεται από την επιτυχέστερη προσέλκυση 
επενδύσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εντός της Ζώνης Καινοτοµίας. 

 Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει παράλληλα µε τα παραπάνω να 
καθορισθούν: 

 Τα ειδικά κίνητρα υποδοχής καινοτόµων δραστηριοτήτων για κάθε «θύλακα».  

 Οι ειδικές προϋποθέσεις εγκατάστασης δραστηριοτήτων εντός των «θυλάκων».  
Για το θέµα αυτό προτείνουµε να ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές και κριτήρια τα 
οποία θα δίνουν έµφαση στην καινοτοµία και την εφαρµοσµένη έρευνα. 

 Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, η Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει: 

 Τη δικτύωση ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, µέσω της διαχείρισης 
προγραµµάτων χρηµατοδότησης, κυρίως στον τοµέα των υποδοµών, άϋλων και 
υλικών, κυρίως για την ανάπτυξη των «θυλάκων». 

 Την υποστήριξη της δηµιουργίας νέων ινστιτούτων και επιχειρήσεων έντασης 
γνώσης που θα εγκαθίστανται εντός των «θυλάκων». 

 Την ανάπτυξη ικανοτήτων, εργαλείων και δράσεων προβολής – προώθησης – 
marketing της Ζώνης Καινοτοµίας αφενός, για τη διάδοση της καινοτοµίας και 
αφετέρου για την προσέλκυση καινοτόµων επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων 
κ.λ.π. στους «θύλακες υποδοχής καινοτόµων δραστηριοτήτων». 

 Την υλοποίηση έργων υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή και εντός των «θυλάκων» 
για τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής στην περιοχή. 

 Για την αποφυγή οποιωνδήποτε παρερµηνειών θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η 
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης δε θα πρέπει να εκτραπεί από τη βασική της 
αποστολή και να λειτουργήσει ως: 

1. Εταιρία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ή µια ένωση φορέων του ιδιωτικού και 
δηµόσιου τοµέα µε σκοπό την ενίσχυση των τεχνολογικών και καινοτοµικών 
επιδόσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας. Κάτι 
τέτοιο συνιστά, σύµφωνα µε τον ορισµό της Ε.Ε., έναν «Πόλο Καινοτοµίας». 

2. Φορέας διαχείρισης κονδυλίων, εφόσον αυτά δεν αφορούν τις κύριες 
δραστηριότητες και την εν γένει αποστολή της Ζώνης Καινοτοµίας. 
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3. Εταιρία υλοποίησης άϋλων δράσεων παντός τύπου, µε τη δικαιολόγηση ότι 
αφορούν τη Ζώνη και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εντός των 
γεωγραφικών ορίων της. 

4. Ένα κλασσικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε 
συγκεκριµένες δράσεις, χρονοδιάγραµµα και ηµεροµηνία λήξης. 

5. Φορέας Ενίσχυσης µεµονωµένων τοµέων και κλάδων της τοπικής οικονοµίας. 

 

∆ηµήτριος Μπακατσέλος 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Θ. 

Γεώργιος Μυλωνάς 

Πρόεδρος Σ.Β.Β.Ε. 

 

 

 

Βασίλης Θωµαϊδης 

Πρόεδρος Σ.Ε.Β.Ε. 

Αναστάσιος Τζήκας 

Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Β.Ε. 
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