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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Αποφασιστική στήριξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
και μετεξέλιξή της σε πραγματική ΑΕ ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Να εκφράσει άμεσα και με σαφήνεια την πολιτική βούλησή της για τη στήριξη της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Α.Ζ.Κ. ΑΕ), καλεί την κυβέρνηση το
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ταυτόχρονα, καλεί τους συναρμόδιους υπουργούς να ομογενοποιήσουν την
πολιτική τους στο θέμα αυτό και να συντονίσουν το έργο τους προς την κατεύθυνση εκείνη,
που εξυπηρετεί την ανάπτυξη και το μέλλον της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας
ευρύτερα.
Όπως επισημαίνει, το όλο εγχείρημα βρίσκεται σήμερα σε οριακή χρονική στιγμή και θα
πρέπει να στηριχθεί αποφασιστικά για να μπορέσει σύντομα να αποδώσει και να αντιστρέψει
το υπάρχον αρνητικό κλίμα.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, άμεσες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων τα εξής:
- Μετεξέλιξη της ΑΖΚ ΑΕ σε πραγματική ΑΕ, η οποία θα έχει την απαραίτητη ευελιξία να
σχεδιάζει και να αποφασίζει, με σαφείς αρμοδιότητες
- Παροχή προς την ΑΖΚ ΑΕ της αναγκαίας τεχνικής στήριξης
- Δημιουργία του πρώτου θύλακά της εντός της οριοθετημένης ζώνης με την
παραχώρηση έκτασης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής ‘Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
- Επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης των κινήτρων εγκατάστασης στη ζώνη
- Πρόνοια για ένταξη έργων υποδομής, αναπτυξιακών δράσεων αλλά και άυλων
ενεργειών στο ΕΣΠΑ (αν αυτό είναι σήμερα δυνατό), καθώς και στα Διαρθρωτικά
Ταμεία της νέας προγραμματικής περιόδου.
- Εξασφάλιση ενεργού ρόλου της Ζώνης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής
περιόδου για την Κεντρική Μακεδονία και σύνδεση της με τη Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης.
Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι οποιαδήποτε συνέχιση του εγχειρήματος θα
πρέπει να περιλαμβάνει σαφές σχέδιο συνεργιών και συνεργασιών με τις υφιστάμενες
δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές οι οποίες υπάρχουν κατ’ αρχήν εντός της οριοθετημένης
ζώνης (ΕΚΕΤΑ, Τεχνολογικό Πάρκο, Θερμοκοιτίδες, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, ΝΟΗΣΙΣ κλπ) καθώς και
άλλες που υπάρχουν εκτός αυτής και μπορούν να συνεισφέρουν.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η καινοτομία αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα όχι μόνο για την
Κεντρική Μακεδονία, αλλά και για τη χώρα. Ως εκ τούτου θεωρεί τη δημιουργία της Ζώνης
Καινοτομίας ως ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή και συμφωνεί με τους στόχους και
το όραμα αυτής.
Επίσης, θεωρεί ότι η μέχρι σήμερα πορεία του εγχειρήματος με τα ασήμαντα έως
ανύπαρκτα αποτελέσματα, κινδυνεύει να δυσφημίσει το όραμα αυτό.
Τα αίτια μιας πολύ κακής πορείας
Θεωρούμε ότι για την μέχρι σήμερα πολύ κακή πορεία οι κυριότερες αιτίες είναι οι εξής:
- Η έλλειψη πολιτικής βούλησης των εκάστοτε κυβερνήσεων και των πολιτικών
προϊσταμένων της ΑΖΚ
- Η θεσμοθέτηση της ΑΖΚ Α.Ε. με ελάχιστα περιθώρια διοικητικής και οργανωτικής
ευελιξίας, καθώς και η απουσία αποφασιστικών αρμοδιοτήτων και πόρων
- Η απουσία, παρά τις φωτεινές εξαιρέσεις, ενός ισχυρού επιχειρηματικού, κυρίως,
περιβάλλοντος στην περιοχή που θα στήριζε ουσιαστικά το εγχείρημα._
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

