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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Την άμεση ενεργοποίηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στο θέμα της ενεργοποίησης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, επανήλθε η
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση για την Καινοτομία.
Πιο συγκεκριμένα, με ψήφισμά της η ΔΕ υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του Επιμελητήριου
για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, υπενθυμίζει ότι επί χρόνια ζητά την ενεργοποίησή
της και τονίζει ότι πλέον ο φορέας δεν έχει κανέναν λόγο να είναι ανενεργός.
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση για την καινοτομία, επανέρχεται στο
θέμα της ενεργοποίησης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Το
ενδιαφέρον του Επιμελητηρίου είχε εκδηλωθεί εξ αρχής, με την ουσιαστική συμμετοχή του
στις προεργασίες του τότε υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, για τη θεσμική κατοχύρωση
ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού σχήματος. Στη συνέχεια, βέβαια, η σχετική πρόταση
νόμου κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.
Από την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου, το 2006 και μέχρι σήμερα το ΤΕΕ επαναφέρει διαρκώς
και με υψηλή σειρά προτεραιότητας μεταξύ των αναπτυξιακών προτάσεών του, την ανάγκη
ουσιαστικής ίδρυσης του φορέα. Επί χρόνια ζητά τη δραστηριοποίηση της Ζώνης
Καινοτομίας ως μείζονος πιλοτικού αναπτυξιακού σχεδίου για όλη την Επικράτεια, με
ανάληψη πρωτοβουλιών σε ανώτατο επίπεδο, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Στο φετινό υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργού το ΤΕΕ ζήτησε και πάλι την άμεση
ενεργοποίηση της Ζώνης και πρότεινε
τη δημιουργία του πρώτου θύλακα με τη
χρησιμοποίηση της υπάρχουσας υποδομής του Ε.ΘΙ.Α.Γ.Ε. και της προεργασίας που έχει
γίνει για το cluster στον Αγροτοδιατροφικό τομέα (BioAgroFood Cluster). Μέχρι τώρα, τα νέα
για τη Ζώνη Καινοτομίας αφορούν αλλαγές στη Διοίκηση, αντεγκλήσεις, καταγγελίες ή στην
καλύτερη περίπτωση υπογραφή μνημονίων για δημοσιογραφική κατανάλωση.
Ο φορέας έχει πλέον και master plan και δεν έχει κανένα λόγο να είναι ανενεργός, πλην της
αβελτηρίας των υπευθύνων ή της γνωστής μάστιγας των 30 και πλέον ετών που απαιτούνται
για την ωρίμανση των έργων της Θεσσαλονίκης. Βλέπε ΜΕΤΡΟ ή ακόμα χειρότερα
Υποθαλάσσια».

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου
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