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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζώνη Καινοτομίας είναι ένα σύγχρονο εργαλείο επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχε   

μιας περιοχής ή μιας χώρας ολόκληρης. Η Ελλάδα δημιουργεί ήδη τις βάσεις μιας τέτοι    

επίκεντρο τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. 

Με στόχο να μετατραπεί στα επόμενα χρόνια η Θεσσαλονίκη διεθνής κόμβος ανάπτυξη      

επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση, η ελληνική πολιτεία θέσπισε τη Ζώνη Κ  

Θεσσαλονίκης [Ζ.ΚΑΙ.Θ.] με το νόμο 3489/2006. 

Η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης είναι μοναδικό ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ στη ΝΑ Ευρώπη, κρ    

σκοπό τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας εταιριών που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες     

γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές (θύλακες/πυρήνες) της Θεσσαλονίκης. 

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. είναι ο ΦΟΡΕΑΣ σχεδιασμού, διαχείρισης και   

παραπάνω εγχειρήματος. 

 

 

1.Περιβάλλον και τάσεις καινοτομίας διεθνώς 

1.1 Εργαλεία δημιουργίας περιβάλλοντος καινοτομίας Ζώνε   
Τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές περιβάλλον δεν υπάρχει επίσημη αναγνωρισμένη ο    

προσδιορισμός για τις ζώνες καινοτομίας. Ο καθορισμός συγκεκριμένων περιοχών ως «Ζών    

ανάλογα με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε κρατικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

 

Οι ζώνες καινοτομίες σε όλο τον κόσμο είναι γεωγραφικά προσδιορισμένες αστικές περιο    

μικρές - μεσαίες συνήθως επιχειρήσεις, καθώς και τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης πολυεθνι      

ή το εξωτερικό. Αυτές βρίσκουν κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν καθώς 

α) είναι κοντά σε σημαντικά ακαδημαϊκά ή τεχνολογικά κέντρα, 

β) έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλες υποδομές, 

        

        

         

                 

                   

                



 

 

Καινοτομίας είναι ένα δυναμικό εργαλείο για την ανάπτυξη μιας τοπικής κοινωνίας ή μιας ολό     

να στηρίξει το μέλλον της στο μεγάλο, στο παγκόσμιο κεφάλαιο της γνώσης. 

 

Clusters 

Ένας κοινά αποδεκτός όρος είναι αυτός του Porter σύμφωνα με τον οποίο τα cluster    

ανεξάρτητων εταιρειών και ινστιτούτων που είναι: 

• Συνεργαζόμενες και ανταγωνιστικές 

• Γεωγραφικά συγκεντρωμένοι σε μία ή περισσότερες περιφέρειες, αν και τα cluster μπορ     

εμβέλεια 

• Ειδικευμένες σε συγκεκριμένα πεδία, κοινές τεχνολογίες και δεξιότητες 

• Τα cluster είναι ή ανεξάρτητα ή μέσα σε μια μορφή ενιαίας διοίκησης 

 

Πιο συγκεκριμένα τα cluster υψηλής τεχνολογίας ορίζονται ως οι βιομηχανικές περιοχές στι       

ινστιτούτα,   οργανισμοί,   εργατικό  δυναμικό  και χρηματοδοτήσεις. 

Αναπτύσσονται από ιδιωτική πρωτοβουλία ή με την συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο    

από τις τοπικές και κεντρικές κυβερνήσεις1. Σε αυτές τις περιοχές εγκαθίστανται κυρίως ιδιωτι     

προϊόντα βασισμένα στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, καθώς επίσης πανεπιστήμια     

κύριος στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να δημιουργηθούν οικονομικά οφέλ      

βασισμένων στη γνώση επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων έντασης γνώση. 

 

Πόλοι Καινοτομίας 

Ο Πόλος Καινοτομίας αποτελεί έναν μόνιμο πυρήνα ανάλυσης και σχεδιασμού δράσεων πολιτ      

καινοτομία που δρα θετικά στην αξιοποίηση της ερευνητικής και τεχνολογικής γνώση      

απαρτίζεται συνήθως από περιφερειακούς φορείς) δρα σε μακροχρόνιο ορίζοντα, συγκεράζον    

μέτρα και πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, ο πόλος καινοτομίας: 

• δρα συμβουλευτικά προς τις περιφερειακές αρχές και προς τους οργανισμούς που    

        

                

                  

              

  

 



 

  

Τεχνοπόλεις 

Οι τεχνοπόλεις διεθνώς αφορούν τη χωρική συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων υψ     

συγκεντρώσεις συνήθως αναπτύσσονται με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα ή με την    

ιδιωτικού τομέα. Διεθνώς, οι υπεύθυνοι κρατικοί φορείς για την οικονομική ανάπτυξη προω      

συγκεντρώσεις ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που θέλουν να πετύχουν την οικονομική αναδιάρ    

οικονομικής περιοχής. 

 

Μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και μικρές εταιρείες συνυπάρχουν σε τεχνοπόλεις. Η    

δικτύωση των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι παράγοντες που είναι συνήθως      

επενδυτές είναι: 

• άρτια υλικοτεχνική υποδομή, 

• ελκυστικό φυσικό περιβάλλον, 

• γειτνίαση με διεθνές αεροδρόμιο και αυτοκινητόδρομους, 

• άρτιο ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, και 

• πρόσβαση σε καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

•  

Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου Free Trade Zones 

Οι ελεύθερες ζώνες αποτελούν νομικά πρόσωπα που πληρούν ειδικούς όρους (εξαγωγή ετησί      

αξίας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών) και έχουν συγκεκριμένα γεωγραφικά     

άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ελεύθερες ζώνες συνήθως περιλαμβάνουν μέτρ   

• Οι εισαγωγές και οι επανεξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών από τις ελεύθερ    

τελωνειακών δασμών και Φ.Π.Α. 

• Οι εισαγωγές αγαθών, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικές δραστηρι     

εξαιρούνται τελωνειακών δασμών και άλλων εισαγωγικών τελών. Υπόκεινται μόνο      

καταχώρηση στα τελωνειακά μητρώα. 

• Τα αγαθά τα οποία παράγονται εντός των ζωνών και πωλούνται στην εσωτερική    

        

              

             

          

                 



 

 

• Σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων της Ζώνης, οι χρήστες διατηρούν    

δικαιωμάτων και κεφαλαίων, τα οποία έχουν επενδύσει, εντός της ζώνης. 

 

Η Ε.Ε. δεν επιτρέπει την λειτουργία Ζωνών Ελευθέρου Εμπορίου εντός των ορίων της, εν       

Ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου είναι ένα σύνηθες εργαλείο για την τόνωση κυρίως της επιχειρη    

στο φθηνό εργατικό κόστος. 



 

  

1.2. Παγκόσμιες τάσεις ανάπτυξης καινοτομίας 
 

Open innovation 

Στα πλαίσια της καινοτομίας η πρακτική του «Open Innovation))2 προϋποθέτει ότι οι ετα     

να χρησιμοποιούν ιδέες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και να τις συνδ      

ιδέες, να χρησιμοποιούν εσωτερικά και εξωτερικά μονοπάτια στην διαδικασία ανάπ    

αναπτύσσουν την τεχνολογία τους. Τα σύνορα ανάμεσα στην εταιρία και το περιβάλλον τη     

και η καινοτομία μπορεί να τα διαπερνά προς τα μέσα και προς τα έξω. Η κεντρικ      

innovation» είναι ότι σε έναν κόσμο όπου η γνώση είναι ευρέως διαδεδομένη οι εταιρίες δε     

εξ' ολοκλήρου στην δική τους ερευνητική ικανότητα, αλλά θα πρέπει να επενδύουν σ    

Επιπρόσθετα εάν η καινοτομία αναπτύσσεται εσωτερικά, για διάφορους λόγους και δ     

εταιρία, μπορεί θα πρέπει να διαπεράσει τα όρια της εταιρίας με διάφορους τρόπους   

συνεργατική εκμετάλλευση, spin-off, start-up) 

 

 

 

Η υιοθέτηση της πρακτικής «Open Innovation» δε σημαίνει ότι η εταιρία σταματάει την    

όπως επίσης σε καμία περίπτωση δεν μειώνεται ο ανταγωνισμός με άλλες εταιρίες, χρειά     

  

 

 

 

 

Open innovation 

Closed Innovation Open Innovation 

     



 

  

Πολυεθνικές που χρησιμοποιούν external R&D 

Σύμφωνα με δήλωση του Ακίο Τουότα (διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΟΥΟΤΑ) η περικοπή     

του κόστους δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες αλλά η καινοτομία και η πράσινη ποιό     

κορυφή. 

Παράδειγμα η συμμαχία πολυεθνικής με Fund, τοπική αυτοδιοίκηση και development     

σημείου συγκέντρωσης εταιριών βιοτεχνολογίας πρωίμου σταδίου (1500 θέσεις εργ      

προϋπόθεση ότι ακολουθούν το μοντέλο open innovation στην ανάπτυξη της έρευνας τους. 

 

Θεματική εξειδίκευση (LMI (Lead Market Initiative)- Focused Thematically Specialise  

Η Θεματική Εξειδίκευση (Lead Market Initiative) είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική που αφορά      

υποστηρίζουν ενέργειες για να χαμηλώσουν τα εμπόδια ώστε να φέρουν νέα προϊόντα η υπη    

Στρατηγική της Αμερικανικής Καινοτομίας4 

Το θέμα της Καινοτομίας τυγχάνει πρωταρχικής σημασίας στην προεδρική θητεία του      

«Στρατηγική της Αμερικανικής Καινοτομίας» πρότεινε «οι οργανισμοί να αυξήσουν τις δυ     

της καινοτομίας χρησιμοποιώντας στρατηγικές όπως καθιέρωση αναμετρήσεων, βραβείω     

επιχορήγησης προσπαθειών για την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχει στην    

και των συνεργειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Το παραπάνω μήνυμα επικοινωνήθηκε προς όλους τους κυβερνητικούς οργανισμούς αναφ    

τρόπους για την εφαρμογή της καινοτομίας εντός των οργανισμών: 

• Έμπνευση και καθοδήγηση από τη Διοίκηση 

• Διάδοση    της καινοτομίας από την κορυφή της διοίκησης σε όλα τα στελέχη των οργανισμώ  

• Κοινοποίηση μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων σ' όλους 

• Βράβευση θετικών αποτελεσμάτων με αναγνώριση, «έπαθλο», χρηματοδότηση. 

 

1.3. Παγκόσμια παραδείγματα ενίσχυσης περιβάλλοντος κ  
Η περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών 

   

              

               

                

             

 

             

          

             

 



 

  

Η κάθε ζώνη θα απαιτηθεί να περιλαμβάνει συμμετοχές από αυτές τις κατηγορίες ετα      

σχεδιασμού και της εκτέλεσης του πλάνου της ζώνης, περιλαμβάνοντας και την οριοθέτησ      

των κύριων σημείων αναφοράς και της αναγνώρισης των πόρων μόχλευσης. Αυτές οι συν     

οργανισμό ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ζώνης, ο οποίος θα αποτελ      

ανάπτυξης της πρωτοβουλίας. 

 

Ο σκοπός των ζωνών είναι η γρήγορη μετάβαση των ιδεών από τα εργαστήρια στην    

ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτ       

παρέχουν ενισχυμένα επιχειρηματικά κίνητρα σε γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχουν ε     

προσβασιμότητάς τους σε ερευνητικά πανεπιστήμια και νοσοκομεία. Με αυτόν τον τρό      

συνεργασία μεταξύ των κρατικών πανεπιστημίων, των υποδομών υψηλής τεχνολογία      

κυβέρνηση. 

 

Η περίπτωση του New Jersey 

Στο New Jersey των ΗΠΑ, η Economic Development Authority (EDA) ίδρυσε ζώνες    

προσελκύσει σ' αυτές επιχειρήσεις συγκεντρωμένες γύρω από τα ερευνητικά ινστιτούτα κ      

Jersey. Μέσα σ' αυτές τις Ζώνες η EDA θα οικοδομήσει Κέντρα Εμπορικής Αξιοποίησ     

τεχνολογίας που θα είναι εγκατεστημένες σε αυτές. Στις εγκαταστάσεις τους θα περι     

ερευνητικά εργαστήρια. Η Πολιτεία του New Jersey θα εγγυηθεί για την πραγματοποίηση έ     

προς όφελος των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν. 

Η έμφαση που δίδεται από την Πολιτεία του New Jersey στα Νοσοκομεία εξηγείται από τ      

αυτή έχουν την έδρα τους οι περισσότερες φαρμακευτικές βιομηχανίες και οι εργοστ    

(Christian Ketels, 2003 : 4). Μ' αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία του New Jersey, θεωρεί ό      

προκαλέσουν την συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, υποδομών υψηλής τεχνολογίας, κρά     

στην περίπτωση του New Jersey παρατηρείται η συγχώνευση πολιτικών Clusters και Urban D  

 

Η περίπτωση της Pennsylvania 

H Πολιτεία της Pennsylvania προωθεί παρόμοια πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας, οι Ζ    

ως ζώνες με καθορισμένα όρια στις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν σε κοινότητες-πε     

              

        

              

              

                

               

                

              

               

                   

                 

              

             



 

  

 

Research Triangle 

Το RTI International είναι ένα από τα παγκοσμίου φήμης ερευνητικά ινστιτούτα με κύριο στ     

ανθρώπινης ζωής μέσω της μετατροπής της γνώσης σε πράξη. 

Η περίπτωση της Ιαπωνίας 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ 1- Τεχνόπολος βασισμένος στη συνεργασία δημοσίου τομέα και επιστήμ      

δημιουργήθηκε το 1958 σαν περιφερειακή - Επιστημονική Πόλη του Τόκυο. Η περιοχή    

βασικά κριτήρια όπως υποδομές, τοποθεσία και ευκολία μεταφορών. Ήταν κύρια χ    

κυβέρνηση. Όλα τα ερευνητικά εργαστήρια και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πανεπ    

Επιστημονική Πόλη. Μόνο κατά τη δεκαετία του '80 ο ιδιωτικός τομέας έδειξε το ενδιαφέ       

δημόσιες επενδύσεις μέχρι το 1990 ήταν 1,1 δις $. Παρόλη την χρηματοδότηση ωστόσ     

ινστιτούτα συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναφορικά με ανάπτυξη επαφών και σ     

εκτός από τις τυπικές σχέσεις κάθετου τύπου με τους διάφορους κυβερνητικούς οργαν     

στοιχείο του συγκεκριμένου τεχνοπόλου είναι ότι δεν είχε αναπτύξει συνεργασίες με π     

βιομηχανία. Σήμερα η Tsukuba είναι κάτι σαν ένα "απομονωμένο νησί" παρόλο που μετά τ       

διοργανώθηκαν συνέδρια τοπικής εμβέλειας και κάποια μορφή διάχυσης πληροφόρη     

Γενικότερα όμως, υπάρχει σχετικά μικρή συνέργια μεταξύ των υφιστάμενων οργανισμών. 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ 2 - Ιδιωτική Πρωτοβουλία - Επιστημονική Πόλη του Kansai 

Σε αυτήν την περίπτωση δικτυώνονται τα μεγάλα κέντρα του Tokyo, Kobe, της Osaka και      

του Τεχνοπόλου είναι το Cultural and Scientific Research District, το οποίο δημιουργήθη       

κέντρο της τεχνόπολης είναι κοντά στο Τόκυο και η περιοχή στοχεύει να ξεπεράσει τις     

λέγαμε ότι το Kansai13 δεν είναι ακριβώς τεχνοπόλος αλλά ένα αστικό δίκτυο 12 πολυκε    

επιστημονικών περιοχών. Αυτή η ιδιαίτερα περίπλοκη περίπτωση είναι μια ιδιωτική πρωτοβ    

όπως είναι η Sumitomo, η Matsushita (Panasonic) και η Kawasaki είναι οι κύριοι χρηματοδό  

Κάποιες επενδυτικές κινήσεις (ειδικά για τα ερευνητικά ινστιτούτα) χρηματοδοτούνται από       

1/3 της επένδυσης. Η συνεργασία με τα ερευνητικά ινστιτούτα είναι αρκετά υψηλή κα     

ανταλλαγή γνώσης. Η περίπτωση του Kansai θεωρείται πετυχημένη καθώς λειτουργεί με ήδ      

         

 

         

                 

              

                

              

            

                

 



 

  

Οι υποδομές είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας ενώ το σύνολο της ακίνητης περιου     

'Αλλες μεγάλες εταιρείες που φιλοξενούνται στο βιομηχανικό πάρκο είναι η Motorola, η      

ειδικεύονται στην ηλεκτρονική και την ανάπτυξη νέων υλικών. 

Από μια αποτίμηση που έγινε για την Τεχνόπολη του Sendai (Abe 1997), διαφαίνεται ότι σ    

παρατηρείται σχετική απουσία συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, αδύναμες     

επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που μετεγκαταστάθηκαν, και μικρός αριθμός spin - off ετα     

ερευνητικά ινστιτούτα. 

 

Η περίπτωση της Ασίας 

HONG KONG Cyber Port Hong Kong 

Το Cyberport είναι μία περιοχή καινοτομίας στο Hong Kong όπου συνυπάρχουν ερε    

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Την διαχείριση έχει αναλάβει η εταιρία Hong Kong Cyberport Management Company Lim     

την κυβέρνηση του Hong Kong. 

Είναι μια ζώνη καινοτομίας θεματικά προσδιορισμένη και εν ενεργεία, που ήδη φιλοξενεί     

φορολογικά κίνητρα. Το μοντέλο ανάπτυξης της θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις Ελληνι   

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Biopolis Singapore 

Ισχυρά φορολογικά κίνητρα (πλήρη φοροαπαλλαγή). Κατάφερε την προσέλκυση του φαρ    

Smith Kline (επένδυση 37 εκ. €) για την δημιουργία και λειτουργία ερευνητικού κέντρου νευ  

 

DUBAI Internet City, Dubiotech, Knowledge city 

Η κυβέρνηση του DUBAI σε μία προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων έχ    

οργανωμένες σε θεματικές πόλεις και προσφέρει κίνητρα για την εγκατάσταση ξέ     

περιλαμβάνουν πλήρη φοροαπαλλαγή, δυνατότητα επαναπατρισμού κεφαλαίων, φοροαπαλλ     

απλοποιημένη διαδικασία έναρξης, κλπ 

 

    

      

                 

                 

    

 

    

                 

              

           



 

  

Συνολικά το πάρκο εκτίνεται σήμερα σε έκταση 2.000 στρεμμάτων (2 φάσης) και η συ     

τάξης των 80Μ€. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Επιστημονικό Πάρκο Berlin-Adlershof 

Η διαχείριση του επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου στο Adlershof του Βερολίν      

WISTA-MANAGEMENT που ιδρύθηκε για τον σκοπό αυτό και λειτουργεί σαν One-stop     

τους φορείς που λειτουργούν στο πάρκο. 

Η ανάπτυξη του Επιστημονικού Πάρκου στο Βερολίνο βασίζεται στη στενή συνεργασί    

πανεπιστημιακής έρευνας και δημοσίων ερευνητικών ινστιτούτων. Το Πάρκο σήμερα φιλοξε  

• περίπου 375 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με περισσότερους από 3.600 υπαλλήλους. 

• 6 Ινστιτούτα Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Humboldt (Μαθηματικά, Πλη    

Γεωγραφία και Ψυχολογία) με 130 καθηγητές και πάνω από 7.000 φοιτητές. 

• 12 μη πανεπιστημιακά ερευνητικά ινστιτούτα με περίπου 1.500 εργαζόμενους. 

 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ο τεχνοπόλος Cambridge 

Ο τεχνοπόλος Cambridge έχει ως επίκεντρο την ομώνυμη πόλη συνιστά περιφέρεια που π    

αμερικάνικα παραδείγματα της Silicon Valley και Route 128, με μικρές σχετικά τοπικές ε     

στις νέες τεχνολογίες ενώ, φυσικά, καθοριστική είναι η παρουσία του Πανεπιστημίου, καθώ     

φορέων και υποστηρικτικών δομών, γεγονός που κάνει την περίπτωσή του μοναδική στον Β   

Το Πανεπιστήμιο έχει "προωθήσει" και ενθαρρύνει τη δημιουργία μικρών, τοπικών επιχειρ     

έρευνα, σχεδιασμό και ανάπτυξη και προσφορά υψηλής σε ποιότητα και ποσότητα προστιθέ      

τεχνοπόλου ήταν στην πραγματικότητα μια διαδικασία bottom-up. Το Cambridge έχει μεγάλ     

υψηλής τεχνολογίας κυρίως λόγω των spin-offs από το Πανεπιστήμιο. Το 1969 έγ      

επιστημονικού πάρκου κατόπιν σύστασης ειδικής επιτροπής από το Πανεπιστήμιο, σκοπός τ      

των σχέσεων μεταξύ Πανεπιστημίου και βιομηχανίας. 

Οι σημαντικότεροι τομείς ήταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η παραγωγή λογισμι    

ηλεκτρονικά και βιοτεχνολογία. Το Πανεπιστήμιο είχε την άμεση ή έμμεση ευθύν      

επιχειρήσεων  

 

    

    

                

                

       

 

 

 



 

  

ΓΑΛΛΙΑ - Πόλοι Καινοτομίας 

Νομική Μορφή : 71 σχηματισμοί τοπικού χαρακτήρα με την συμμετοχή εταιριών και ερευνη   

Το πρόγραμμα για την δημιουργία των πόλων καινοτομίας στην Γαλλία (συνολικός προϋπο      

στην δημιουργία, υποστήριξη και ενίσχυση της ανάπτυξης συστάδων καινοτομίας (clusters)     

 

ΓΑΛΛΙΑ - Aerospace Valley 

Πρόκειται για cluster επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που αριθμοί περί τα 500 μ    

στην ευρύτερη περιοχή της Toulouse με αντικείμενο της αεροδιαστημική τεχνολογία. Συνο      

θέσεις εργασίας από της οποίες 8.500 αφορούν ερευνητές ενώ στους στόχους εντάσσεται η    

θέσεων εργασίας στα επόμενα 20 χρόνια. Την τελευταία πενταετία έχουν εκπονηθεί 220    

προϋπολογισμού 460 εκ.€. εκ των οποίων 204 εκ.€ προέρχονταν από δημόσια χρηματοδότησ  

 

ΤΟΥΡΚΙΑ - Metu technopolis 

Νομική μορφή: Εταιρεία Διαχείρισης με την μορφή Agency 

Παρέχονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα για μέχρι μια δεκαετία από την ίδρυση της εταιρεία      

Γερμανία Medicon Valley Alliance (cluster) 

Νομική μορφή: Α.Ε. 20% κρατική συμμετοχή μέσω των δήμων και 80% με ιδιωτική τοπ     

μελών. (Περιοχή Basel). 

 



 

  

2. Η καινοτομία στην περιοχή της Θεσσαλονίκη   
κατάσταση 
H καινοτομία και η ανάπτυξη τεχνολογίας είναι αποτελέσματα ενός σύνθετου συνόλου α    

φορέων του συστήματος και περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις ή/και τα δίκτυά τους, τα παν     

ιδρύματα. 

2.2 Αποτύπωση ερευνητικής δραστηριότητας Πανεπιστημ   
Ερευνητικών Ινστιτούτων 
 

Η κύρια συνεισφορά των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων σε ένα σύστημα κα     

γνώσης και τεχνογνωσίας, η οποία προέρχεται μέσα από την έρευνα (βασική-εφαρμο     

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριμένα στον Νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν αξιόλογα Α     

και 1 ΑΤΕΙ) και σημαντικοί Κρατικοί Φορείς Έρευνας, οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχε  

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ (http://wwww.auth.gr) 

Το Α.Π.Θ. είναι το μεγαλύτερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας και της Νοτιο     

μεγαλύτερο αριθμό Τμημάτων και γνωστικών επιστημονικών αντικειμένων. Στο ΑΠΘ έχο      

συνολικά 39 τμήματα και 242 εργαστήρια, και 6 επιπλέον ανεξάρτητα τμήματα.    

δραστηριότητα, πολύ καλή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες, διακεκριμέ   

 

Περίπου 1.300 προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο. Κ     

νέα ερευνητικά έργα ενώ η μέση διάρκεια ενός έργου είναι τρία έτη. Οι τομείς στους οποίο    

έργα σήμερα είναι: το περιβάλλον (φυσικό και δομημένο), τα νέα υλικά, η πληροφορική κα      

έρευνα, η βιοτεχνολογία, η ιατρική έρευνα, η αρχαιολογική έρευνα, οι νέες τεχνολογίες και     

στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες, η έρευνα σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού κ.ά  

 

Το Α.Π.Θ. βρίσκεται σε στενή συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμο      

και το εξωτερικό 

 

                

   

 

       

              

                

    

                

               

http://wwww.auth.gr/
http://www.uom.gr/


 

  

δραστηριότητα, είναι μέλος γνωστών διεθνών οργανισμών που αφορούν την ανώτατη παι     

Πανεπιστήμια σε διμερή βάση 

 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος(http://www.ihu.edu.gr) 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) είναι ένα δημόσιο ελληνικό Πανεπιστήμιο μ      

οποίο όλα τα προγράμματα σπουδών διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Το ΔΙΠΑΕ ιδ     

και προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στις ακόλουθες τρεις σχολές:    

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Επιστημών και Τεχνολογίας. 

Με την υποστήριξη της ελληνικής Πολιτείας, εκπαιδευτικών φορέων και επιχειρήσεων     

ΔΙΠΑΕ στοχεύει να γίνει ένας από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς και εστιάζει στο να    

φοιτητές υψηλότατου επιπέδου από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και από όλο τον κόσμο. 

Προσωρινά και μέχρι την χωροθέτηση και κατασκευή της προβλεπόμενης πανεπιστημιούπ     

στο κτίριο της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Μο     

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στεγάζονται στο 10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Μουδανιών. 

 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (http://www.teithe.  

Το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1983 από το νόμο 1404/83 "Δομή και λει    

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων". Μεταξύ των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθ     

Θεσσαλονίκης κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος σπουδαστών. 

Το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 5 σχολές με 21 τμήματα συνολικά, και 4 παραρτήματ     

Ινστιτούτα 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ (http://www.certh.gr/) 

Το ΕΚΕΤΑ, ιδρύθηκε το 2000 και είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικ   

εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργεί    

του είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης, τεχνολογικής έρευνας με στόχο τη     

προηγμένων προϊόντων. Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργούν σήμερα τα ακόλουθα έξι ερευνητικά Ινστι   
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• Νέα μέθοδος παραγωγής υδρογόνου με ανάπτυξη μονολιθικού αντιδραστήρα από τη διάσπασ       

ενέργειας (1 ο βραβείο Global 100 Eco - Tech Award στην EΧΡΟ 2005 στην Aichi της Ιαπω  

• Παραγωγή ντίζελ από βιομάζα 

• Παραγωγή υδρογόνου από την αποσύνθεση του προπανίου σε ηλεκτροχημικό αντιδρασ     

ηλεκτροχημική μέθοδο Παραγωγή υδρογόνου για κυψελίδες καυσίμων 

• Καθαρές τεχνολογίες καύσης λιγνίτη και βελτιστοποίηση της ενεργειακής αξιοποίησης     

ηλεκτρικής ενέργειας 

 

• Μικτή καύση βιομάζας ή/και απορριμμάτων με άνθρακα σε συστήματα καύσεως Περ  

 

• Νέο καταλυτικό υλικό για την ελάττωση των εκπομπών ΝΟχ σε μονάδα καταλυτικής πυρόλυ  

• Καινοτόμες μεθοδολογίες και συσκευές για την μέτρηση του μεγέθους και της σύστασης ναν   

• Υλικά και διεργασία προσρόφησης / διήθησης για τον καθαρισμό του νερού από αιωρού      

αρσενικού. 

• Προηγμένες διεργασίες με μεμβράνες για αφαλάτωση, επεξεργασία νερού και βιομηχανικών    

• Ανάπτυξη μεθόδων για την αξιοποίηση και ανακύκλωση στερεών καυσίμων, βιομάζας, στε     

των βιομηχανικών αποβλήτων. 

• Ανάπτυξη τεχνολογιών αντιρρύπανσης σε εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας στερεών απ     

τον έλεγχο της λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

• Προβολή του ολοκληρωμένου προγράμματος « Enhanced Capture of CO 2- ENCAP » για     

του άνθρακα. 

Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά 

• Ανάπτυξη   προηγμένων   υλικών:   ηλεκτρονικά   κεραμικά/νοήμονα   υλικά, κεραμικές μ    

κεραμικά. 

• Καινοτόμες μεθοδολογίες και συσκευές για την μέτρηση του μεγέθους και της σύστασης ναν   

         

           

 

          

     

      

     

       

         



 

  

Τεχνολογίες Διαδικτύου 

• Νέες μορφές αναπαράστασης και πρόσβασης δεδομένων 

• Εργαλείο ομότιμης επικοινωνίας "Peer-to-Peer" για την ένας-προς-έναν επικοινωνία χρηστώ    

Υγεία 

• Εφαρμογές τηλεϊατρικής για άτομα με ειδικές ανάγκες Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

• Δικτυακή πύλη ηλεκτρονικού επιχειρείν «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» 

• Εργαλείο τρισδιάστατης εικονικής παρουσίασης μίας έκθεσης προϊόντων Μεταφορές 

• Τεχνολογίες αξιολόγησης συμπεριφοράς οδηγού 

• Αξιολόγηση σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης οδηγού 

• Σύστημα    διαχείρισης    εμπορευματικών    λιμένων    -    Διαχείριση    του σταθμού εμπορε    

• Συστήματα υποβοήθησης της διεξαγωγής χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών στην χώρα 

• Συστήματα  υποβοήθησης οργανισμών παροχής επιβατικών υπηρεσιών (π.χ. ΟΟΣΑ, 

ΟΑΣΘ) 

• Εφαρμογές τεχνητής όρασης για την ασφάλεια και τις μεταφορές Αγροβιοτεχνολογία   

• Αξιοποίηση    βιοτεχνολογιών    στην    παραγωγή    και    τον    έλεγχο    σπόρου και πολλαπ   

• Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην παραγωγή και έλεγχο τροφίμων, στην αξιοποίηση παρα    

και έλεγχο νέων υλικών, προϊόντων, διαγνωστικών 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλου ανίχνευσης ασθένειας τρελών αγελάδων (prions) και   

οργανισμών. 

Εκπαίδευση 

• Ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης ατόμων με μειωμένη όραση και τυφλών εκ γενετής πο     

τεχνικές εικονικής πραγματικότητας. 

Υπηρεσίας στη Βιομηχανία 

          

  

               

    

             

              

 

 

 



 

  

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε (http://www.nagref.gr/) 

To ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ιδρύθηκε το 1989 ως ο εθνικός φορέας για την Αγροτική Έρευνα & Τ     

λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπ. Γε     

υπεύθυνο για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας στην Ελ    

έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογία για τη γεωργική, δασική, ζωική και αλιευτική παρ     

καλλιεργειών, την κτηνιατρική, τη διαχείριση αλιευτικών πόρων, την εδαφολογία, τις έγγειε     

και συντήρηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την αγροτική οικονομία και κοινων     

δραστηριότητα διεξάγεται από ερευνητικά ινστιτούτα. Στον Νομό Θεσσαλονίκης λειτουργ     

του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε: 

• Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας 

• Ινστιτούτο Σιτηρών 

• Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης 

• Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης 

• Ινστιτούτο Βάμβακος & Βιομηχανικών Φυτών 

• Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Σίνδου 

• Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 

• Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Αναλύσεις δειγμάτων εδαφών, νερού και φυτικών ιστών. 

• Πειραματισμός και αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και λιπασμάτων. 

• Αξιολόγηση ποικιλιών και υβριδίων. 

• Μικροβιολογικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις γαλακτοκομικών προϊόντων, αλεύρων     

και ζωικής προέλευσης. 

• Παραγωγή  και διάθεση  υγιούς πολλαπλασιαστικού  υλικού  ποικιλιών και υβριδίων κυριότη   

       

            

 

              

 

 

           

 

               

        

http://www.nagref.gr/
http://www.inatelecom.org/


 

  

πληροφορικής (OTE AE, INFO QUEST AEBE, HELLASCOM AE, SIEMENS AE, ALTEC  

INTRACOM AE, VODAFONE AE, FORTHNET AE). Οι βασικές δραστηριότητες του ΙΝΑ  

• Έρευνα  και ανάλυση των τεχνολογιών που συνθέτουν την αγορά Τηλεπικοινωνιών πληροφο      

Ευρώπη. 

• Αποτύπωση της υφισταμένης τεχνολογικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής στις χώρες της Ν.Α   

• Διερεύνηση της υφισταμένης ζήτησης υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών/Πληροφορικής και εκτίμ     

• Εντοπισμό των υφισταμένων επενδυτικών ευκαιριών στο κλάδο Τηλεπικοινωνιών / Πληροφ      

Ευρώπης, τόσο στην παροχή υπηρεσιών όσον και στην παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού  

 

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών - ΙΤΣΑΚ (http://ww  

 To  Ινστιτούτο  Τεχνικής  Σεισμολογίας   και   Αντισεισμικών  Κατασκευών  (ΙΤΣΑΚ), Ν.Π     

ΥΠΕΧΩΔΕ, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979, μετά τον ισχυρό σεισμό της 20ης Ιουνίου  

Οι στόχοι του ΙΤΣΑΚ αναφέρονται στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην τεκμηρίωση και στ     

τεχνολογίας στο χώρο της Αντισεισμικής Μηχανικής και της Τεχνικής Σεισμολογίας. 

 

Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία των παρακάτω οργανισμών που σχετίζοντα     

 

URENIO-Eρευνητική Mονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (http://www.u  

Το URENIO είναι πανεπιστημιακό εργαστήριο για την προώθηση της έρευνας και την    

τεχνολογικών υπηρεσιών. Η Μονάδα URENIO ανήκει στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωρ    

Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκ     

ανταγωνιστικά έργα έρευνας που ανήκουν στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&Α της Ευρω     

καινοτόμες δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 

SEERC - South-East European Research Centre (http://www.seerc.org/) 

              

                 

             

 

         

             

              

                

           

              

              

http://www.itsak.gr/
http://www.urenio.org/
http://www.seerc.org/
http://www.tmth.edu.gr/
http://www.afs.edu.gr/


 

  

Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή  

περιλαμβάνει διάφορες υποδομές με πιο σημαντική το Επιδεικτικό Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα     

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αγροτικής Πληροφόρησης Μακεδονίας 

 

2.3 Φορείς Στήριξης Επιχειρηματικότητας 
Στην υπό εξέταση περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιείτα     

επιχειρηματικότητας, οι κυριότεροι των οποίων είναι: 

• Κέντρο  Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ)  Κεντρικής Μακεδονίας 

(http://www.keta-kemak.gr/) 

• Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών Ν. Θεσσαλονίκης (ΚΥΕ) Αναπτυξιακές Εταιρείες: 

• Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε. - ΑΝΕΘ (http://www.aneth.gr/) 

• Αναπτυξιακή  Ανώνυμη   Εταιρεία   Ανατολικής  Θεσσαλονίκης  -  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

(http://www.anatoliki.gr/) Επιμελητήρια: 

• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (http://www.ebeth.gr/) 

• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (http://www.veth.gov.gr/) 

• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (http://www.eeth.gr/) Σύνδεσμοι: 

• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (http://www.sbbe.gr/) 

• Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (http://www.seve.gr/) 

• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (http://www.sepve.org.gr   

• Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - ΔΕΘ (http://www.tif.gr/) 

• Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ (http://www.e-kepa.gr/) 

• Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο - ΔΙΠΕΚ (http://www.dipek.gr/) 

http://www.keta-kemak.gr/
http://www.aneth.gr/
http://www.anatoliki.gr/
http://www.ebeth.gr/
http://www.veth.gov.gr/
http://www.eeth.gr/
http://www.sbbe.gr/
http://www.seve.gr/
http://www.sepve.org.gr/
http://www.tif.gr/
http://www.e-kepa.gr/
http://www.dipek.gr/


 

  

2.4. Φορείς στέγασης και υποστήριξης SMEs & spin-off 
Επίσης, στην πόλη της Θεσσαλονίκης,, δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι φορείς πο     

μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων: 

 

Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε.- Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας (http://www  

Η "Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε." είναι μια μοναδική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ε   

Βορείου Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 2001 με την συμμετοχή επιχειρήσεων Πληροφορικής και Υ     

την Ελλάδα και έχει έτοιμο επιχειρηματικό σχέδιο για την δημιουργία Τεχνόπολης στην π     

στόχο την επίλυση μερικών από τα προβλήματα των εταιρειών του κλάδου, όπως οι στεγ     

ταυτόχρονα και η δημιουργία ενός πλέγματος σύγχρονων υποδομών και επενδυτικών ευκαιρ      

πνεύμονα ανάπτυξης τόσο για την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα όσο και για την χώρ   

 

Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης - ΤΠΘ (http://www.techpath.gr) 

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης αποτελείται από συγκρότημα εγκαταστάσεων,     

εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ, κτήριο Θερμοκοιτίδας όπου σήμερα στεγάζονται 10 επιχειρή     

περιλαμβάνει βιβλιοθήκη και συνεδριακό Κέντρο. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξη     

Θεσσαλονίκης, ΕΔΑΠ/ ΤΠΘ Α.Ε. προωθεί και εμπλουτίζει τις δραστηριότητες του Τεχν     

συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κ  

 

Θερμοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth-i4G (http://www.i4g.gr  

Η Θερμοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth-i4G (http://www.i4g      

επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. η οποία αναπτύχθηκε στο    

"ΕΛΕΥΘΩ" του ΥΠ.ΑΝ ακολουθώντας πιστά τις διεθνείς προδιαγραφές αντίστοιχων προγ     

στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των τριών βασικών παραμέτρων, όπως στέγαση    

αποδοτική παροχή υπηρεσιών στους θερμοκοιτιζόμενους και πρόσβαση σε   

συμμετοχών.Σήμερα, στην i4G είναι εγκατεστημένες δεκατέσσερις (14) επιχειρήσεις. 

 

       

            

            

                 

     

 

 

 

 

http://www.technopolis.gr/
http://www.techpath.gr/
http://www.i4g.gr/
http://www.i4g.gr/
http://www.thermokoitida.gr/


 

  

2.5. Προβλέψεις μελέτης προοπτικής διερεύνησης για την  
Μακεδονία 
Στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας τα παρακάτω στοιχεία θεματικής εξειδίκευσης έχο     

μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. 

 

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία28 

Στο πλαίσιο του περιφερειακού Προγράμματος Καινοτόμων Δράσεων «Αριστεία σ    

υλοποιήθηκε έρευνα και μελέτη Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης στην Κεντρική Μα     

έως 2004, σε μια προσπάθεια να προβλεφθεί η εξέλιξη του Περιφερειακού Συστήματος    

Μακεδονία με χρονικό ορίζοντα το 2018 

 

Με βάση τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας η έμφαση στη διερεύνηση των προοπτικώ     

Μακεδονίας δόθηκε σε τρεις οικονομικούς τομείς, δύο τεχνολογικούς τομείς και τρία οριζόν     

στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Η προαναφερθείσα μελέτη κατέληξε σε μεγάλες θεματικές ενότητες, αλλά ενώ δίνονται     

θεματική εξειδίκευση. 

Επίσης, το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Κεντρικής Μ   

πρόσφατα (2006) έρευνα για την εισαγωγή τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογιών σε   

επιλεγμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομία       

επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» που υλοποίησε το     

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Κεντρική 



 

  

Διεύθυνση και το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα INTERREG IIIA/ Ελλά   

έρευνα στους σημαντικότερους κλάδους των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα     

των αναγκών τους σε επίπεδο δομών στήριξης και υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τε  

 

Τέλος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανικών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) συγκρότησε Ομάδα Εργ      

δυνατότητες που προσφέρει η καινοτομία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επ     

Ιούνιο του 2006 αντίστοιχο οδηγό με τον τίτλο «Καινοτομία: Ο δρόμος για την επιτυχία». 



 

  

3. Ζώνη Καινοτομίας ως καταλύτης ανάπτυξης  
οικονομίας 
 

Ο «κύκλος ανάπτυξης» βασισμένος στη νέα γνώση και την καινοτομία στην Ευρώπη και διε  

• Γιατί η επιχειρηματική κοινότητα έχει διατυπώσει την ανάγκη να ενσωματωθεί η κα    

βιομηχανία με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιβίωση της. 

• Γιατί εδώ, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει κρίσιμα μάζα ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότη       

δημιουργία καινοτόμων spin-off επιχειρήσεων και β) στην προσέλκυση Τμημάτων Έρευνας     

μεγάλων επιχειρήσεων 

• Γιατί, από τη γεωγραφική της θέση και τη γεωπολιτική της σημασία, η Θεσσαλονίκη μπο        

σημαντικός και ο πιο αναγνωρίσιμος κόμβος καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διε  

Μοναδικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής 

USP Unique Selling Points της Θεσσαλονίκης (μητροπολιτική περιοχή) 

• Γεωγραφική θέση (Βαλκάνια - ΝΑ Ευρώπη - Μέση Ανατολή) (λιμάνι - μέση της Εγνατία  

• Σταυροδρόμι πολιτισμών (Η μοναδική ζωντανή πόλη με ταυτόχρονη έντονη παρουσία Εβρα    

και Ρωμαϊκού στοιχείου). 

• Βεβαιωμένα αποθέματα ορυκτών στην ευρύτερη περιοχή τα οποία είναι ανεκμετάλλε    

μόλυβδος κλπ) και θεωρούνται ικανού μεγέθους για την δημιουργία cluster. 

• Πανεπιστημιακοί φορείς μοναδικοί για την Ελληνική επικράτεια (Στρατιωτική Ιατρική, Κτην   

• Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού     

1904 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του επαρχιακού πληθυσμού της Ελλάδας και των Βα      

100 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. 

• CEDEFOP, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης βρίσκε      

1995. 

• Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το πρώτο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο στο     

σπουδών διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

                   

          

          

 

          

            

        

              

        



 

  

• Έλλειψη υποδομών διεθνών προδιαγραφών στις μεταφορές (λιμάνι, σύνδεση TGV με   

απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τη διοικητική πρωτεύουσα της Ευρώπης και άλλες μεγά   

• Έλλειψη αναγνωρισμένου «brand name» σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη και σε τομείς-κλάδο      

αλλά και εξαγωγική δραστηριότητα (τρόφιμα, δομικά υλικά, κλωστοϋφαντουργία κ.α.). 

• Έλλειψη ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς με έντονη εισαγωγική δραστηριότητα [μετα   

τεχνολογία (παράδειγμα Ισραήλ)]. 

• Έλλειψη προηγούμενης συνεννόησης φορέων που εν δυνάμει  εμπλέκονται με καινοτομία κα    

πρωτοβουλιών πολύ μικρής κλίμακας χωρίς κρίσιμη μάζα. 

Η Ζ.ΚΑΙ.Θ, είναι το μοναδικό τέτοιου τύπου εγχείρημα στην Ελλάδα και ίσως στη Νοτιοανα   

Όραμα της Ζ.ΚΑΙ.Θ. είναι να γίνει η Θεσσαλονίκη μία μικρή «Ελβετία καινοτόμου επι    

Ευρώπη που βασίζεται στη νέα γνώση και στην εξ αυτής ορμώμενη νέα οικονομία 

 

Αποστολή της Ζ.ΚΑΙ.Θ. είναι να αποτελέσει τον ηγέτη στην ανάπτυξη της καινοτόμου επιχ     

σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών που ενισχύουν την μετατροπή τ     

καινοτομία και της καινοτομίας σε εμπορεύσιμο προϊόν. Επίσης, να αποτελέσει καταλύτη      

καινοτομίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα πανεπιστημιακά /ερευνητικά ιδρύματα μ       

μητροπολιτική Θεσσαλονίκη το κέντρο καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Δυνητικοί ένοικοι της Ζ.ΚΑΙ.Θ. 

• Επιχειρήσεις 

i. Κατηγορίες ( μέγεθος - αντικείμενο- γεωγραφική προέλευση) 

ii. Είδος  (τμήμα R&D πολυεθνικής - spin-offs - ...) 

iii. Προϋποθέσεις - κριτήρια καινοτομίας 

• Ερευνητικές δομές - υποστηρικτικοί φορείς 

• Εταιρίες spin-off 

• Εταιρίες τμήματα R&D μεταποιητικών επιχειρήσεων (manufacturing) 

    

 

    

    

              

                 

    

      



 

  

• Ανταγωνιστική φορολόγηση επιχειρήσεων για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους 

• Προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών (με παράλληλη ενίσχυση του μισθολογικού τους     

εμπορική αξιοποίηση της νέας γνώσης και άρα ενίσχυση της δυνατότητας μετατροπής ν       

επιχειρήσεις. 

• Πρόσβαση μικρών επιχειρήσεων σε υπηρεσίες business development λόγω συνεργιών 

• Ποιότητα περιβάλλοντος εργασίας (Κατάλληλους, οικονομικούς και ευέλικτους χώρο     

Πρόσβαση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) 

 

Για την ακαδημαϊκή Κοινότητα 

•  Η Ζ.ΚΑΙ.Θ. προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα το κατάλληλο περιβάλλον για την    

ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομία, η εμπορική αξιοποίηση της οποίας με την σε      

προϊόντα/ υπηρεσίες με τα οποία εντέλει δημιουργείται η νέα οικονομία. 

 

Για την Θεσσαλονίκη συνολικά 

• Υπάρχει μία κοινή πεποίθηση ότι στα επόμενα χρόνια η καινοτομία θα δημιουργήσει αύξ      

Ευρώπη, επομένως η ύπαρξη της Ζώνης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη θα συμβάλει σημαν      

εργασίας της νέας οικονομίας. 

• Προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών με τεχνογνωσία στην εμπορική αξιοποίηση της νέα       

την πόλη. 

• Διεθνής αναγνωρισιμότητα της Θεσσαλονίκης λόγω της εισόδου της στον Ευρωπαϊκό χάρτη    

σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κόμβο καινοτομίας, που θα ηγείται σε ολόκληρη τη    

αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιώ       

την οικονομική ανάπτυξη. 

• Η στατιστική λέει ότι οι ΜΜΕ και οι strat-up επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες οικονο    

θέσεις εργασίας από ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις. 



 

  

3.1. Στόχοι του εγχειρήματος ανάπτυξης Ζ.ΚΑΙ.Θ. 
 

Η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης αποτελεί μία πρωτοβουλία δημιουργίας περιβάλλοντος     

οποία θεσπίστηκε με τον νόμο 3489 / 2006. Με βάση τους στόχους που περιγράφονται      

γνωρίσματα της Ζ.ΚΑΙ.Θ. είναι : 

• μοναδικό εγχείρημα στην ΝΑ Ευρώπη, με σκοπό τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας επιχειρήσ      

τεχνολογίες και την καινοτομία σε γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

• πεδίο διαρκούς και συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών παραγωγή     

υποδομών και επιχειρήσεων, για την παραγωγή καινοτομίας, 

 

«Εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ζώνη με την επ    

Θεσσαλονίκης» (Ζ.ΚΑΙ.Θ.). Ως Ζ.ΚΑΙ.Θ. ορίζεται η περιοχή εντός της οποίας εγκαθίστα     

επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων δημιουργείται ένα πε     

συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας,      

ελληνική οικονομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους με την ενσωμάτωση τ      

υπηρεσίες, από υφιστάμενες ή ιδρυόμενες καινοτόμους επιχειρήσεις.» 

• έχει γεωγραφικό προσδιορισμό με συγκεκριμένα όρια και συγκεκριμένα σημεία εισόδου και  

 

«Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας κ    

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕΕ. ΧΩ.Δ.Ε.) και Μακεδονίας - Θ      

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «/Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε  

• Αυτή η περιοχή γίνεται προνομιούχα μέσω της καθιέρωσης ενός ειδικού νομοθετικού πλαι      

αναπτύσσει η ΑΖΚ) που εφαρμόζεται μόνο για τις επιχειρήσεις μέσα στη Ζώνη. 

 

Ο γενικότερος στόχος του εγχειρήματος της Ζ.ΚΑΙ.Θ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστι    

Θεσσαλονίκης σε Ευρωπαϊκό με την είσοδο της στον Ευρωπαϊκό Χάρτη 

Καινοτομίας με βάση αναγνωρισιμότητα σε έναν ή περισσότερους τομείς αιχμής. 

                

                  

                  

               

                

     

 

       

                

          

           



 

  

• Προώθηση συνεργιών που ενισχύουν τη δυνατότητα καινοτομίας, τη δημιουργία νέων προϊό      

οικονομία. 

• Ενίσχυση της περιοχής με εξειδικευμένες τεχνολογικές υποδομές που βοηθούν στην ανάπτυξ    

υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες και τεχνογνωσία που σήμερα δεν υπάρχουν στην περιοχή. 

• Ενίσχυση της ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής να αξιοποιεί     

(commercialization). 

• Προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών από το εξωτερικό (ειδικά με τεχνογνωσία στο bu     

διπλό ρόλο Ερευνητής - επιχειρηματίας). 

• Σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα καινοτομίας και συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών  

• Α.Ζ.Κ. Α.Ε. σημείο αναφοράς για τα θέματα καινοτομίας στην περιοχή (monitoring)     

συνεργασία φορέων της Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος ευνοϊκού για την   

• Είσοδος της Θεσσαλονίκης στον Ευρωπαϊκό χάρτη καινοτομίας, σε συγκεκριμένο θ    

(Μετεξέλιξη της Ζώνης σε Thematic Cities). 



 

  



 

  

3.2. Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (Α.Ζ.Κ. Α.Ε.) - Σ  
διαχείριση, ανάπτυξη και υλοποίηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ. 
 

Μαζί με την Ζ.ΚΑΙ.Θ. ιδρύθηκε και η εταιρεία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ»      

σχεδιασμό, διαχείριση, ανάπτυξη και υλοποίηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ. σε συνεργασία με τα συνα     

της. (νόμος 3489 / 2006). 

(Ν.3489/2006 άρθρο 3) «Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Κ      

Θεσσαλονίκη. Η Εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και      

διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Η Εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο το     

κάθε φορά, και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατά      

του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, των διατάξεων του κ.ν. 2Ί90/Ί920 (ΦΕΚ 37Α ) .       

οργάνωση και η λειτουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θ     

ρυθμίζονται με το καταστατικό της.» 

Κατά την ίδρυση της ΑΖΚ Α.Ε. το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε εξολοκλήρου από τα αρμό     

η συμμετοχή και ιδιωτών στο σχήμα της ΑΖΚ Α.Ε. σε πιο ώριμη φάση είναι αναγκαία      

ανταγωνιστικότητα του εγχειρήματος. 

 

3.2.1. Πλαίσιο λειτουργίας της ΑΖΚ Α.Ε. στα διαφορετικά επίπεδα 

Ο ιδρυτικός νόμος 3489/2006 της εταιρίας οριοθετεί σε μεγάλο βαθμό και το πλαίσιο λειτου     

οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την διευθέτηση των σημαντικότερων ζητημ     

(χωροταξικό, κριτήρια κ.ά.) 

Πιο συγκεκριμένα διακρίνονται 4 επίπεδα λειτουργίας: (i) Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείτ     

το οποίο και αποφασίζει σχετικά. (ii) Η εταιρία εισηγείται την απόφαση του ΔΣ στο αρμό      

σχετική έγκριση του Υπουργείου και με δική του ευθύνη εκδίδεται ΚΥΑ ή ΥΑ που νομιμοπο       

εταιρία καλείται να εφαρμόσει τις παραπάνω ΥΑ και ενεργεί για το σκοπό αυτό. (iv) Η Γε     

όπου οι Μέτοχοι της εταιρίας κάνουν τον έλεγχο προόδου του έργου της εταιρίας 

 

3.2.2. Πραγματοποιηθέν έργο της ΑΖΚ Α.Ε. (Αυγ 2007 - Μαρ2010) για την ανάπτυξη τη   

                

                 

  

    

             

   

     

        

        

       



 

 

4.Στρατηγικό Μοντέλο ανάπτυξης 
 

4.1. Εύρεση κατοχύρωση και προετοιμασία χώρου 
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η Ζ.ΚΑΙ.Θ. οργανώνεται σε θύλακες Υποδοχής Καιν    

είναι ειδικά διαμορφωμένες και οργανωμένες περιοχές εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ., με την οποία έ     

λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων,     

οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ. 

Πρωταρχικός στόχος για την ύπαρξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. είναι η κατοχύρωση τμήματος γης     

Θεσσαλονίκης και η κατάλληλη προετοιμασία του (έργα πολεοδόμησης29 και ΠΑΡΑΡΤ      

καινοτόμων δραστηριοτήτων νέας οικονομίας. 

 

4.2. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας (κίνητρα - κριτήρια) 
Τα κίνητρα που παρέχονται στις εταιρίες που εγκαθίστανται στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. είναι το σημ     

προσέλκυσή τους. Η διαφοροποίηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ. από άλλες ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙ.ΠΑ. της χώρας      

καινοτομίας ο οποίος εξασφαλίζεται με την ύπαρξη κριτηρίων καινοτομίας33. Η ΑΖΚ     

σχεδίου ΚΥΑ κριτηρίων για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας εγκατάστασης επιχειρήσε      

Ζ.ΚΑΙ.Θ. όπως προβλέπεται στον Νόμο 3489/2006. 

Τα επενδυτικά σχέδια που προκρίνονται από την διαδικασία αξιολόγησης με τα παραπάν     

αρχική μάζα επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ζ.ΚΑΙ.Θ. και βασικό τους συστατικό έ     

τους με την καινοτομία και την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Το προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. χρησιμοποιεί την παροχή ανταγωνισ     

σειρά ενισχύσεων και φοροαπαλλαγών και εφαρμόζονται, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, απο     

προσέλκυσης επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικά τα σχεδιαζόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν δυνατότητες όπως : 

• ενίσχυσης του κόστους επενδυτικού σχεδίου, χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, απασχό   

• φοροαπαλλαγής επενδυτικού σχεδίου 

       

                

  

 

              

          

             

                

   

               

          



 

  

 

4.3. Δημιουργία εξειδικευμένων τεχνολογικών υποδομών 
Η ΑΖΚ Α.Ε. σύμφωνα και με τον ιδρυτικό της Νόμο 3489/2006, αρ. 4 παρ. ιδ «Η ενθάρρ     

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων για τη δημιουργία νέων γνώσεων και τη διάδοση    

φορείς και επιχειρήσεις» έχει κύριο στρατηγικό στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων τ    

εξειδικευμένες τεχνολογικές υποδομές νοούνται βιώσιμες μονάδες που παρέχουν υπη    

(σχεδιασμός, βελτιστοποίηση, process control, πιστοποίηση ποιότητας υλικών κλπ) σε τοπι     

συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου. Οι εξειδικευμένες τεχνολογικές υποδομές αποτελούν    

πλεονέκτημα της Ζ.ΚΑΙ.Θ., σε σχέση με άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες στέγασης   

(τεχνολογικά πάρκα κλπ) 

 

4.4. Δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομίας 
4.1.4.1. Υποστήριξη της ικανότητας commercialization ερευνητικών αποτελεσμάτων ΑΕ    

κέντρων 

Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχει ισχυρή παρουσία ερευνητικού δυναμικού (ΑΠ    

Μακεδονίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΕΘΙΑΓΕ) που παράγει την πρώτη ύλη (αποτελέσματα έρε      

να δημιουργήσει νέα καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες μέσα στο περιβάλλον καινοτομίας της Ζ  

 

Οι δύο βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες / εμπόδια για την εμπορική αξιοποίηση των ερευ    

παράγονται από τα τοπικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα μέσω της δημιουργίας εταιρ    

είναι: α)η απουσία τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων στελεχών για υπηρεσίες business de     

ανεύρεσης χρηματοδότησης ειδικότερα σε αρχικά στάδια. 

Με αυτά τα δεδομένα, η Α.Ζ.Κ. σκοπεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της Ζ.ΚΑΙ.Θ     

τεχνογνωσία καθιερωμένων οίκων επιχειρηματικής ανάπτυξης (business development) το    

μέσω των κινήτρων, το κόστος αυτών των υπηρεσιών,. 

Προς τις επιχειρηματικές προσπάθειες ερευνητικών οργανισμών (spin-off, start-up) που θα    

οι οίκοι αυτοί θα προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες business development όπως: 1) νομ     

πνευματικής ιδιοκτησίας, 2) διαπραγμάτευση και σύναψη συμβολαίων εκχώρησης δικαιωμ     

                

        

                 

                

                

              

                

      

               



 

 

Σε πιο ώριμη φάση ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. εκτιμάται ότι η Α.Ζ.Κ. Α.Ε. θα μπορεί να    

development στις επιχειρήσεις «ενοίκους» της Ζώνης μέσω δικτύωσης επιχειρηματικούς ο      

σε ακόμη πιο ώριμη φάση κάποιοι οίκοι επιλέξουν την παρουσία τους με γραφεία στη Ζώνη      

κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά στην διευκόλυνση της πρόσβασης των εταιριών spin-off start-up σε χρημ    

προτείνεται η δημιουργία ενός on-line funding guide και αυτό διότι στο εξωτερικό υπάρχει     

εξειδικευμένων ανά τομέα υψηλής τεχνολογίας, στους οποίους θα είχε νόημα να αποταθο    

της περιοχής με καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια. Η δράση αυτή δευτερογενώς βοηθά και τ      

της δίνει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς φορείς στ       

τρόπο να τους επικοινωνήσει το όλο εγχείρημα. 

H διεθνής πρακτική δείχνει ότι η χρηματοδότηση της καινοτομίας δεν μπορεί να έχει το     

υπάρχει έλλειψη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων. Αντίθετα θα μπορούσε να έχει νόημα σ      

παράδειγμα με το νέο Ταμείο Ειδικής Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις. 

 

4.1.4.2. Υποστήριξη της σύμπραξης τοπικής επιχειρηματικής με την ερευνητική κοινότητα γ    

προϊόντων μέσω δράσεων clustering 

Σε διεθνές επίπεδο, η σύμπραξη καταξιωμένων επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων της     

ερευνητικό δυναμικό με τελικό σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προσδίδει     

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις ενισχύοντας την ικανότητά τους για παραγ    

Είναι φανερό ότι για να επιτευχθεί η βιομηχανική καινοτομία απαιτείται η συνεργασία διαφ    

τεχνολογικών ειδικοτήτων στη βάση ανάπτυξης μίας νέας εφαρμογής /προϊόντος που μπορεί     

Αναγκαία συνθήκη για το σχηματισμό ενός "cluster" σε εξειδικευμένο κλάδο δραστηριότη       

τις παρακάτω συνιστώσες: 

Α) έντονη τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο 

Β) σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα σε μία θεματική περιοχή 

Γ) ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής θέσης Ικανή συνθήκη είναι η συμφωνία για ουσια     

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμ    

υπηρεσιών. 

 

               

              

              

 

       
                  

               

                 

                

               



 

  

απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθιστούν σταδιακά    

διεθνώς (reference point) ως θεματική πόλη. 

 

Στην περίπτωση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης είναι αναγκαίο, πέρα από την π    

δραστηριοτήτων, που είναι και ο κύριος στόχος, να γίνουν έντονες προσπάθειες προσέλκ    

υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεων (high-tech manufacturing). 

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΖΚ Α.Ε. έχει προβεί στην υλοποίηση σειράς δράσεων35 προώθησ      

ανθρώπινους πόρους χωρίς χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και τις συνεχίζει με σταθερό ρυθμό.      

νόημα να εντατικοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ όταν η Ζώνη έχει να      

ενδιαφερόμενους επενδυτές (χωροθέτηση θυλάκων, κίνητρα). Στην παρούσα φάση που η     

(άρα για τους φορείς του εξωτερικού δεν υφίσταται) οι δράσεις προώθησης δε θα πρέπει ν    

πόρους 

• Σύμφωνα με το στρατηγικό μοντέλο της Ζ.ΚΑΙ.Θ. σε πιο ώριμη φάση ανάπτυξης, όταν θ      

και νομοθέτηση των κινήτρων η ΑΖΚ Α.Ε. προχωρεί σε δέσμη δράσεων με σκοπό την    

ή/και τμήματος παραγωγής υψηλής τεχνολογίας. Οι δράσεις αυτές θα σχεδιαστού      

χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και θα στοχεύουν: 

• Σε ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με αντίστοιχες Ζώνες / cluster του εξωτερικού 

• Στη δικτύωσης και δημιουργίας ταυτότητας για την ΖΚΑΙΘ (branding) 

• Στην ανάπτυξη υπηρεσιών one stop shop για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ζ.Κ  
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