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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

Το παρόν Μνηµόνιο τίθεται σε ισχύ από σήµερα 14 Ιουλίου 2011 και αφορά στη 

συµφωνία συνεργασίας αφενός της  

 

Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, Καθηγητή Ελευθέριο Ιακώβου καλούµενη εφεξής 

προς χάριν συντοµίας ως ΑΖΚ,   

 

και αφετέρου του  

 

Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, ∆ρ. 

Κωνσταντίνο Αθανασιάδη, 

 

µε στόχο το συντονισµό για την ανάπτυξη επιλεγµένων ενεργειών, που αναλύονται 

στη συνέχεια, στα πλαίσια του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασµού της ΑΖΚ.  Μέσω 

του Μνηµονίου, αναγνωρίζεται η θετική πρόθεση του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Μετρολογίας να διευρύνει τη συνεργασία του µε τους δέκα (10) φορείς έρευνας και 

καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας που συνυπέγραψαν Μνηµόνιο Συνεργασίας την 8η 

Σεπτεµβρίου 2010 και την 15η Απριλίου 2011,  κάτω από την «οµπρέλα» της ΑΖΚ, 

συµβάλλοντας  στους τοµείς ευθύνης και τεχνογνωσίας του, µε στόχο την αύξηση 

των συνεργιών και της προστιθέµενης αξίας και την ανάπτυξη κοινών δράσεων. Όλες 

οι ενέργειες συντείνουν προς την υλοποίηση του στόχου να καταστεί η Θεσσαλονίκη 

και η Κεντρική Μακεδονία ένας διεθνώς αναγνωρισµένος κόµβος καινοτοµίας στη ΝΑ 

Ευρώπη µε άξονα την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας που βασίζεται στη γνώση που 

παράγεται από τους συντελεστές της. 

 

Άρθρο 1:  ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η ΑΖΚ αποτελεί ένα καινοτόµο και σύνθετο εγχείρηµα που στοχεύει στην 

προσέλκυση καινοτόµων επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στην 

κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας δυναµικής στην έρευνα και καινοτοµική 
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επιχειρηµατικότητα στη Θεσσαλονίκη και στην οργάνωση ενός περιβάλλοντος 

ευνοϊκού για την περαιτέρω ενδογενή και εξωγενή ανάπτυξη της.  

Ο στρατηγικός σχεδιασµός της ΑΖΚ προβλέπει τους ακόλουθους τοµείς 

παρεµβάσεων: 

I. ∆ιαµόρφωση κατάλληλων υποδοµών σε έκταση που θα παραχωρηθεί από το 

∆ηµόσιο. 

II. ∆ιαµόρφωση κινήτρων για την προσέλκυση εθνικών και διεθνών καινοτοµικών 

δραστηριοτήτων και κριτηρίων για την επιλογή τους. 

III. Συντονισµό των εµπλεκοµένων εταίρων για τη µεγιστοποίηση της δυνατής 

υπεραξίας από την αξιοποίηση των υπαρχόντων επενδύσεων στην έρευνα/ 

καινοτοµική επιχειρηµατικότητα και στη δηµιουργία µιας νέας ενδογενούς 

δυναµικής. 

IV. Ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος µε όλα τα απαραίτητα 

εργαλεία  για την εµπορικά ανταγωνιστική αξιοποίηση της παραγόµενης έρευνας 

(Ευρωπαϊκή προτεραιότητα) µε στόχο την ενίσχυση και τον πολλαπλασιασµό της 

καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης. 

 

Άρθρο 2:  ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ  

Στόχοι της συνεργασίας είναι:  

1) η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα ενισχύει την καινοτοµία µέσω της 

χρήσης όλων των υπαρχόντων πόρων, προσπαθώντας να προσθέσει όσους από 

αυτούς λείπουν κάθε φορά από το τοπικό παραγωγικό σύστηµα για την υλοποίηση 

του οράµατος της, 

2) η υποβοήθηση της ανάπτυξης συνεργασιών µεταξύ της τοπικής βιοµηχανίας, και 

γενικότερα των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, µε τον ερευνητικό ιστό 

της περιοχής και της χώρας γενικότερα, µε αποτέλεσµα τη µείωση της απόστασης 

µεταξύ έρευνας και εµπορικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας, 

3) η εξασφάλιση εδάφους για την εγκατάσταση επιχειρήσεων έντασης γνώσης και 

φορέων έρευνας (ερευνητικών ινστιτούτων, τµηµάτων Ε&Α εταιρειών) τόσο από 

την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, 

4) η βελτίωση – µέσα από προώθηση της έρευνας και καινοτοµίας - των οικονοµικών 

χαρακτηριστικών της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

ώστε να υπάρξει µετρήσιµος θετικός αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα της 

χώρας, 
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5) η υιοθέτηση από την τοπική κοινωνία µιας νέας παιδείας γνώσης και βιώσιµης 

ανάπτυξης, µέσω της καινοτοµίας, 

6) η επίτευξη µετρήσιµων θετικών αποτελεσµάτων, σε σύντοµο σχετικά χρόνο, για 

την αναγνώριση και ευρύτερη αποδοχή της ΑΖΚ από την ερευνητική και 

επιχειρηµατική κοινότητα της περιοχής. 

 

Άρθρο 3:  ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

Ειδικότερα, το παρόν Μνηµόνιο συνεργασίας αφορά την προώθηση δράσεων στους 

τοµείς ΙΙΙ) και IV) του Άρθρου 1,  σε βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο χρονικό 

ορίζοντα. Οι δράσεις που θα αναληφθούν στα πλαίσια της συνεργασίας και που 

αναµένεται να ξεκινήσουν άµεσα είναι:  

1. Οριζόντιες δράσεις που έχουν σχέση µε την ταυτότητα (branding) της Ζώνης 

Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης , τη δικτύωση, την εξωστρέφεια, τη λειτουργία της ως 

καταλύτη αλλαγής του τοπίου καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας στη 

Θεσσαλονίκη και τη δηµιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόµων επιχειρήσεων.  

2. Στοχευµένη σύνδεση της Έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα µέσω του 

µηχανισµού των συνεργατικών σχηµατισµών (clusters), σε εκείνους τους  τοµείς 

που θα επιλέξει το ∆Σ της ΑΖΚ είτε διότι υπάρχει κρίσιµη µάζα ερευνητικού 

δυναµικού και επιχειρήσεων, είτε διότι υπάρχει στρατηγικό ενδιαφέρον για την 

περιοχή. 

3. Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών υποστηρικτικών εργαλείων της αλυσίδας «από την 

έρευνα στη διεθνή αγορά» και µέσω της ενθάρρυνσης δηµιουργίας σύγχρονων 

εξειδικευµένων µηχανισµών, σύµφωνα µε διαδεδοµένες διεθνείς πρακτικές.  

 

Τα κριτήρια για την επιλογή των επί µέρους ενεργειών και πρωτοβουλιών στα πλαίσια 

των παραπάνω δράσεων θα λαµβάνουν υπόψη:  

• την αξιοποίηση των υπαρχουσών επενδύσεων, 

• την αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού, την ανάδειξη των µονάδων αριστείας 

και την καθοδήγηση τους σε µετρήσιµα αποτελέσµατα, 

• τη δηµιουργία άµεσης προστιθέµενης αξίας στην περιφερειακή οικονοµία και στη 

δηµιουργία και διατήρηση επιπέδου απασχόλησης.  
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Άρθρο 4:  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η ΑΖΚ στα πλαίσια του στρατηγικού της σχεδιασµού και των επιµέρους ενεργειών, 

αξιολογεί και επιλέγει τις κοινές δράσεις που ο παραπάνω φορέας θα προτείνει να 

υλοποιήσει σε συνεργασία µε την ΑΖΚ και εµπίπτουν στους άξονες συνεργασίας του 

Μνηµονίου και τις υποστηρίζει προς ωρίµανση και χρηµατοδότηση από τα σχετικά 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ-δράσεις ΓΓΕΤ, ΕΠΕΑΕΚ, κλπ.) αλλά και από διεθνείς 

πήγες χρηµατοδότησης (οριζόντια έργα πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης-R&D, 

innovation της Ε.Ε. κλπ.).  

 

Η υλοποίηση των ενεργειών στα πλαίσια των δράσεων γίνεται (ανάλογα µε το είδος 

της δράσης) είτε απ’ ευθείας από την ΑΖΚ σε συνεργασία µε τους εξειδικευµένους για 

το συγκεκριµένο αντικείµενο φορείς (έργα στα οποία η ΑΖΚ δρα ως τελικός 

δικαιούχος), είτε υπό τον συντονισµό της. 

 

Άρθρο 5:   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Η πρόοδος και τα επιτεύγµατα των συνεργαζόµενων φορέων στα πλαίσια υλοποίησης 

του παρόντος Μνηµονίου παρουσιάζονται  σε ετήσια βάση στο «Forum Καινοτοµίας 

και Επιχειρηµατικότητας της Θεσσαλονίκης», το οποίο θα οργανώνεται µε 

προεδρεύοντα τον Πρόεδρο της ΑΖΚ και µε στόχο να αποτελέσει βήµα κατάθεσης 

απόψεων και νέων ιδεών, αξιολόγησης του καινοτοµικού κλίµατος της περιοχής µας 

καθώς και επικοινωνίας µε τη διεθνή κοινότητα έρευνας, καινοτοµίας και 

επιχειρηµατικότητας. 

 

Οι εκπρόσωποι των φορέων: 

1) Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.  

 

 

 

Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου   

2) Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας  

 

 

 

∆ρ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης  

 


