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Τ

ο άρθρο αυτό εστιάζεται στη επεξεργασία ενός µεγάλου
προγράµµατος τεχνολογικής ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη,
που συνενώνει επιµέρους τοπικές πρωτοβουλίες και προωθεί
συνέργιες µεταξύ φορέων έρευνας, µεταφοράς τεχνολογίας και
επιχειρήσεων έντασης-τεχνολογίας. Το πρώτο µέρος αναφέρεται
στη νέα οικονοµία της γνώσης που αναδύεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στους παράγοντες που συµβάλουν σ’ αυτή και σε ορισµένα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής διάρθρωσής της. Το
δεύτερο µέρος περιγράφει τη θέση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή
οικονοµία της γνώσης, επισηµαίνει τις ισχυρές ανισότητες και
αδυναµίες της χώρας και την ανάγκη να υλοποιηθούν µεγάλα
έργα τεχνολογικής ανάπτυξης για τη µείωση του χάσµατος και
τη σύγκλιση. Το τρίτο µέρος επικεντρώνεται στη δηµιουργία
ενός πόλου καινοτοµίας στη Θεσσαλονίκη ως πρότυπου έργου
µιας νέας πολιτικής για την συγκρότηση ισχυρών συµπλεγµάτων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας στις

ελληνικές περιφέρειες που παρουσιάζουν κρίσιµη µάζα στο
πεδίο αυτό.
1. Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ
Πρόσφατες µελέτες για την ανάπτυξη στην ΕΕ δείχνουν ότι την
περασµένη δεκαετία παρατηρήθηκε µια ετήσια αύξηση2,2% στο
ΑΕΠ κατά κεφαλή, η οποία οφείλεται κατά 1,8% στην αύξηση της
παραγωγικότητας και κατά 0,4% στην αύξηση της απασχόλησης.
Οι πιο πλούσιες περιφέρειες της Ευρώπης χαρακτηρίζονται από
υψηλή παραγωγικότητα, ικανότητα έρευνας και καινοτοµίας. Στην
περιφέρεια της ΕΕ, στην Ιρλανδία και οι δύο συνιστώσες της
ανάπτυξης (παραγωγικότητα, απασχόληση) έχουν µεγαλύτερες
τιµές από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο, η Ιταλία και Πορτογαλία
συγκλίνουν µε ρυθµούς αύξησης της παραγωγικότητας µεγαλύτερους από το µέσο όρο. Η σύγκλιση της Ελλάδος µε τις άλλες
χώρες της ΕΕ γίνεται κυρίως µε αύξηση της απασχόλησης παρά
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µε αύξηση της καινοτοµίας και παραγωγικότητας (European
Commission 1999).

µε τη δηµιουργία του πλούτου και την κοινωνική κατανοµή του
(European Commission 2001).

Η ανάλυση των παραγόντων που συµβάλλουν στην αύξηση
του ΑΕΠ στις επιµέρους περιφέρειες της ΕΕ δείχνει ότι οι πιο
σηµαντικοί παράγοντες είναι:

Πόλοι

• Η δοµή της οικονοµικής δραστηριότητας, που µετράται µε την
κατανοµή της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα, τη µεταποίηση, τις κατασκευές, τις υπηρεσίες αγοράς και τις υπηρεσίες
εκτός αγοράς. Οι περιφέρειες µε το υψηλότερο κατά κεφαλή
ΑΕΠ τείνουν να έχουν υψηλότερη αναλογία απασχόλησης στις
υπηρεσίες αγοράς και στη µεταποίηση.
• Η περιφερειακή προσπελασιµότητα, που µετράται από ένα
σύνθετο δείκτη µε κύρια συνιστώσα τις διεθνείς µεταφορές.
• Η δραστηριότητα καινοτοµίας, που µετράται από τον αριθµό
των αιτήσεων για την απόκτηση ευρεσιτεχνίας.
• Η εξειδίκευση των εργαζοµένων, που µετράται από το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού µεταξύ 25 και 59 ετών.
Είναι σηµαντικό ότι δύο από τους παραπάνω τέσσερις
παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν το 65% της περιφερειακής διαφοροποίησης του ΑΕΠ κατά κεφαλή, σχετίζονται µε την καινοτοµία,
την οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης. Τεκµηριώνεται ότι η
οικονοµία της γνώσης (νέα οικονοµία) είναι µιαανθρωποκεντρική
οικονοµία. Οι τάσεις αυτές συµβαδίζουν µε τις πολιτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας,
το οποίο έθεσε ως στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η πλέον
ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η επιλογή της γνώσης και της καινοτοµίας να αποτελέσουν το
βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της ΕΕ στην παγκόσµια
αγορά απαιτεί µια συνολική επανατοποθέτηση των πολιτικών
εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης των κρατών-µελών και
την κινητοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων γνώσης και
τεχνολογίας για την επίλυση προβληµάτων που συνδέονται

Μια πορεία ανάπτυξης που στηρίζεται στην γνώση και την
τεχνολογική καινοτοµία έχει δύο δοµικά χαρακτηριστικά που πηγάζουν από την εσωτερική ‘γεωγραφική’ λογική της τεχνολογίας
και τον τρόπο σύνδεσής της µε τις παραγωγικές δραστηριότητες.
Οργανώνεται κατά πόλους τεχνολογικής ανάπτυξης και δίκτυα
συνεργασίας και συνέργιας (Komninos 2002).
Η συγκρότηση πόλων τεχνολογικής ανάπτυξης εξαιτίας της
χωρικής συγκέντρωσης επιχειρήσεων έντασης-γνώσεων, νέων
βιοµηχανικών κλάδων, κέντρων έρευνας και συναφών υπηρεσιών
είναι γεγονός που τεκµηριώνεται εµπειρικά, αλλά και θεωρητικά
µέσα από την προβληµατική των τεχνολογικών συνοικιών και
της ευέλικτης εξειδίκευσης. Οι πόλοι αυτοί αποτελούν νησίδες
καινοτοµίας µέσα σε ευρύτερες περιοχές µε πιο παραδοσιακές
δραστηριότητες. Ο χαρακτήρας των νησίδων αντικατοπτρίζει
µια ιστορική πορεία δηµιουργίας νέων δραστηριοτήτων, καθώς κάθε νέα δραστηριότητα εµφανίζεται ως διακριτός τόπος
µέσα σε καθιερωµένες πρακτικές. Οι νησίδες εκφράζουν όµως
και ένα φαινόµενο χωρικής διαίρεσης της παραγωγής και της
εργασίας, µε την έννοια ότι οι νέες δραστηριότητες χρειάζονται
ειδικές θεσµικές και λειτουργικές συνθήκες για να εµφανισθούν
και να σταθεροποιηθούν. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις νησίδων
τεχνολογικής καινοτοµίας είναι:
• Οι ευέλικτες βιοµηχανικές συνοικίες, στις οποίες ο µηχανισµοί
καινοτοµίας και τεχνολογικής ανάπτυξης ενεργοποιούνται µε
την εξειδίκευση, τις συνεχώς µεταβαλλόµενες αλυσίδες παραγωγής, την ‘τεχνολογική υπερχείλιση’ (spillovers), και τις µη
εµπορευµατικές ανταλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων.
• Οι περιοχές επιχειρηµατικών υπηρεσιών που συγκεντρώνουν
δραστηριότητες έντασης-γνώσεων (χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες έρευνας αγοράς, εφαρµογών πληροφορικής,
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σχεδιασµού προϊόντων, µηχανικού, µάρκετινγκ, κ.α.), όπου το
ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτοµία οφείλεται στον πλούτο
των ικανοτήτων και ειδικεύσεων που προσφέρονται για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην αξιοποίηση αποτελεσµάτων
της έρευνας, στη µεταφορά τεχνολογίας, στο σχεδιασµό νέων
προϊόντων, στη δηµιουργικότητα των επιστηµόνων, των καλλιτεχνών και των εξειδικευµένων τεχνικών.
• Τα επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, τα οποία συγκεντρώνουν σε µια σχετικά µικρή περιοχή πανεπιστηµιακά
εργαστήρια και ιδρύµατα έρευνας, επιχειρήσεις µεταποίησης
και παροχής επιχειρηµατικών υπηρεσιών, φορείς µεταφοράς
τεχνολογίας. Το περιβάλλον καινοτοµίας που δηµιουργείται στηρίζεται (1) στην συνεργασία πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων
µε τη χρήση των ερευνητικών υποδοµών των πανεπιστηµίων
και την κινητικότητα του προσωπικού, (2) στη δικτύωση των
επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών συµφωνιών και
συνεργασιών προµηθευτή-παραγωγού, (3) στη χρηµατοδότηση
και υποστήριξη των τεχνοβλαστών (spin-offs) για τη δηµιουργία
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, (4) και στην προσέλκυση
καινοτόµων οργανισµών και επιχειρήσεων.
• Τα πολύ-πολικά συστήµατα των τεχνοπόλεων που συγκροτούνται από βιοµηχανικές συνοικίες, νησίδες επιχειρηµατικών
υπηρεσιών, και επιστηµονικά πάρκα. ∆ίκτυα συνεργασίας,
επικοινωνίας και συντονισµού εξασφαλίζουν τη συνοχή και
συνέργιες µεταξύ των επιµέρους πόλων της τεχνόπολης στο
πλαίσιο ενός ενιαίου αστικού συστήµατος. Η έµφαση στα
δίκτυα και στην τεχνολογική ολοκλήρωση σε επίπεδο πόλης
µπορεί να θεωρηθεί ως το διακριτικό στοιχεία του περιβάλλοντος καινοτοµίας µιας τεχνόπολης.
• Οι καινοτόµες περιφέρειες, όπου το περιβάλλον καινοτοµίας
προκύπτει από την σύσταση και ενεργοποίηση του περιφερειακού συστήµατος θεσµών και δικτύων συνεργασίας έρευνας
και παραγωγής, µεταφοράς τεχνολογίας, πληροφόρησης, και

χρηµατοδότησης.
∆ίκτυα
Γύρω από τις παραπάνω νησίδες αναπτύσσεται ένα ευρύτερο πλέγµα σχέσεων και αλυσίδων παραγωγής. Τα
δίκτυα δηµιουργούν συνέργιες ανάµεσα στους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. ∆ιαπερνούν τους τοµείς της παραγωγής
(πρωτογενή, βιοµηχανία, υπηρεσίες, εµπόριο), ενεργοποιούν το
σύστηµα µεταφοράς τεχνολογίας (τεχνολογικά πάρκα, κέντρα
καινοτοµίας, γραφεία διαµεσολάβησης, επιµόρφωση), συνδέουν
την παραγωγή µε τα ΑΕΙ και την τριτοβάθµια εκπαίδευση, το
σύστηµα χρηµατοδότησης και την υποδοµή διάδοσης γνώσεων
και πληροφορίας. Κύριες µορφές δικτύων στη βιοµηχανία, στις
υπηρεσίες και στην έρευνα είναι τα κάθετα δίκτυα (αλυσίδες
παραγωγής που το τελικό προϊόν είναι αποτέλεσµα συνεργασίας
µονάδων εξειδικευµένων στα διαφορετικά στάδια επεξεργασίας
του προϊόντος), τα οριζόντια δίκτυα (οµάδες όµοιων οργανισµών
όπου η συνεργασία αυξάνει το µέγεθος της συνολικής δραστηριότητας), τα διαγώνια δίκτυα (που συνδυάζουν οριζόντιες και
κάθετες συνεργασίες), τα ιεραρχικά δίκτυα µε δορυφόρους γύρω
από µια κεντρική µονάδα, τα δίκτυα παραγωγικής συνεργασίας,
δίκτυα έρευνας, αλυσίδες αλληλουχίας στον φυσικό κόσµο, στη
διατροφική αλυσίδα, στο περιβάλλον.
Μια ανάπτυξη βασιζόµενη στη γνώση και την τεχνολογική καινοτοµία εµφανίζει ισχυρή περιφερειακή διαφοροποίηση, καθώς
η ζήτηση και προσφορά τεχνολογίας, τα δίκτυα συνεργασίας, οι
υποδοµές έρευνας, και οι ανθρώπινοι πόροι διαφέρουν έντονα
από περιοχή σε περιοχή. Τα παραπάνω προσδιορίζουν το
πλαίσιο περιφερειακής διαφοροποίησης της Ευρωπαϊκής οικονοµίας της γνώσης και την ένταξη των ελληνικών περιφερειών
στην οικονοµία αυτή.
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2. Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικονοµία της γνώσης
Η είσοδος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή οικονοµία της γνώσης
απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια γιατί ξεκινάει από πολύ χαµηλό
επίπεδο. Αν στους δείκτες οικονοµικής σύγκλισης η χώρα βρίσκεται στο 70% του µέσου όρου της ΕΕ, στους δείκτες τεχνολογικής
σύγκλισης βρίσκεται κάτω από το 20%.
Πιο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία από τη δηµοσίευση του
Innovation Scoreboard 2001 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία δείχνει τη χαµηλή αφετηρία της Ελλάδος στον τοµέα της
γνώσης, καινοτοµίας και τεχνολογίας, αλλά και την πολύ καλή
δυναµική στη βελτίωση των δεικτών στην τελευταία πενταετία,
την υψηλότερη στην ΕΕ. ‘Oπως τονίζει η έκθεση αυτή, η Ελλάδα
υστερεί σε πολλούς δείκτες επιδόσεων στην καινοτοµία, αλλά
γίνεται προσπάθεια να αντιµετωπισθεί η υστέρηση κυρίως µέσω
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Η πολιτική καινοτοµίας αναγνωρίζεται ως βασική συνιστώσα
και για πρώτη φορά οι 13 περιφέρειες της χώρας διαθέτουν
πόρους για καινοτοµία. Οι προτεραιότητες περιλαµβάνουν τη
χρηµατοδότηση, τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, το
θεσµικό και χρηµατοδοτικό πλαίσιο ίδρυσης επιχειρήσεων, και
ιδιαίτερα τα ακαδηµαϊκά spin-off. Η ένταση της συνεργασίας
ερευνητικών κέντρων, πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων είναι
µια κρίσιµη µεταβλητή, που εξελίσσεται παράλληλα µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, αξιολόγηση και υποστήριξη των ΑΕΙ
να βελτιώσουν την υποδοµή και δραστηριότητές τους (European
Commission 2002).
Τα στοιχεία του Innovation Scoreboard 2001 τεκµηριώνουν τις
πιο σηµαντικές αδυναµίες της Ελλάδος στο πεδίο της γνώσης,
τεχνολογίας και καινοτοµίας:
• Οι κύριοι δείκτες καινοτοµίας (νέα προϊόντα, πατέντες, ενδοεπιχειρησιακή έρευνα, δαπάνες καινοτοµίας κ.α.) έχουν πολύ
χαµηλές τιµές.
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• Η ανάπτυξη βιοµηχανικών κλάδων υψηλής τεχνολογίας και
υπηρεσιών έντασης-γνώσεων είναι περιορισµένη.
• Ο ιδιωτικός τοµέας δεν ακολουθεί την πρόσφατη βελτίωση
των δεικτών καινοτοµίας, αντίθετα η επίδοσή του στον τοµέα
της Ε&Α επιδεινώνεται.
Οι αδυναµίες αυτές, στη διάδοση και διείσδυση της καινοτοµίας,
στην ανάπτυξη νέων βιοµηχανικών κλάδων έντασης γνώσεων και
τεχνολογίας, και στη χαµηλή επίδοση καινοτοµίας του ιδιωτικού
τοµέα πρέπει να αποτελέσουν τις προτεραιότητες πολιτικών
για τη βελτίωση των συντελεστών του εθνικού συστήµατος
καινοτοµίας.
Μια στρατηγική εποµένως για την βελτίωση της θέσης της
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή οικονοµία της γνώσης πρέπει να
συνδυάσει τις παραπάνω διαπιστώσεις για τις αδυναµίες και
τα οργανωτικά επίπεδα ανάπτυξης της οικονοµίας της γνώσης.
Μετά την οικονοµική και νοµισµατική ένωση, η στρατηγική αυτή
αποτελεί την πιο σηµαντική συνιστώσα πραγµατικής σύγκλισης
και ισότιµης συµµετοχής της Ελλάδος στην ΕΕ. Πρέπει να
αποτελέσει το κέντρο µιας εθνικής προσπάθειας, στην πρώτη
δεκαετία του 21ου αιώνα, που θα κινητοποιήσει το σύνολο των
δυνάµεων της χώρας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Οι επιπτώσεις της θα επηρεάσουν την αύξηση του ΑΕΠ, την
κατανοµή του, την απασχόληση και το περιβάλλον.
Σε οργανωτικό επίπεδο, η στρατηγική αυτή χρειάζεται ένα
σχέδιο δράσης για την ανασυγκρότηση του εθνικού και των
περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας, τον εµπλουτισµό
τους µε νέους θεσµούς, και την συνέργια έρευνας-βιοµηχανίαςχρηµατοδότησης. Βασική συνιστώσα είναι η δηµιουργία
µεγάλων πόλων καινοτοµίας σε κάθε ελληνική περιφέρεια,
που θα προωθήσουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων νέας
οικονοµίας και δραστηριότητες έντασης-γνώσεων στο σύνολο
των οικονοµικών τοµέων και όχι µόνο της βιοµηχανίας (τουρισµό,
µεταφορές, ενέργεια, υπηρεσίες υγείας, κ.α.).
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Πίνακας 1. Συγκριτική θέση της Ελλάδος σε σχέση µε τα κράτη µέλη της Ε.Ε.
∆είκτης
ΕΕ
ΣΟΥ
ΦΙΝ ΜΒ ∆Ν
ΟΛΛ ΙΡΛ ΓΕΡ ΓΑΛ ΑΥΣ ΒΕΛ ΙΣΠ
ΙΤΑ ΕΛΛ ΠΟΡ
% των εργαζοµένων
στη βιοµηχανία υψηλής
7,8
8,3
7,2
7,6
6,4
4,7
7,3 10,9 7,2
6,6
7,2
5,5
7,6
2,4
3,6
τεχνολογίας (1999)
% των εργαζοµένων
στις υπηρεσίες υψηλής
3,2
4,8
4,3
4,2
4,5
3,6
4,0
2,8
3,8
2,7
3,2
2,1
2,7
1,5
1,2
τεχνολογίας (1999)
∆ηµόσιες δαπάνες Ε&Α /
0,66 0,86 0,95 0,59 0,71 0,87 0,35 0,75 0,80 0,65 0,50 0,43 0,48 0,38 0,40
ΑΕγχΠ (1999)
BERD / ΑΕγχΠ (1999)
1.19 2.85 2.14 1.20 1.26 1.05 1.03 1.63 1.36 0.84 1.28 0.47 0.56 0.13 0.14
EPO, διπλώµατα
17,9 22,9 80,4 18,9 21,5 35,8 13,3 29,3 20,2 9,8
17,6
2,5
4,8
0,5
0,4
ευρεσιτεχνίας υψηλής
τεχνολογίας / πληθυσµό
(1999)
USPTO, διπλώµατα
11,1 29,5 35,9 14,4 17,3 19,6 3,8 14,4 13,3 5,6
12,8
1,0
4,2
0,5
0,1
ευρεσιτεχνίας υψηλής
τεχνολογίας / πληθυσµό
(1998)
Πηγή: Innovation Scoreboard 2001
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Cluster

TT

ǹǼǿ

Ǽȡ ǿįȡ

Κάθε περιφερειακός πόλος καινοτοµίας είναι ένα σύµπλεγµα
που περιλαµβάνει (1) κέντρα αριστείας και ινστιτούτα
έρευνας, (2) εργαστήρια έρευνας των ΑΕΙ, (3) τεχνολογικές/
βιοµηχανικές συνοικίες και clusters νέας οικονοµίας,
(4) οργανισµούς µεταφοράς τεχνολογίας / ανάπτυξης
καινοτοµίας, το οποίο σύµπλεγµα εξασφαλίζει τη συνοχή του
συστήµατος έρευνας – µεταφοράς τεχνολογίας – ανάπτυξης
καινοτοµίας - παραγωγής. Επίσης συγκεντρώνει υποδοµές για
δραστηριότητες της νέας οικονοµίας µε τη δηµιουργία ΒΕΠΕ,
ΒΙΟΠΑ, τεχνολογικών πάρκων και clusters για την οργανωµένη
ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, τη γέννηση τεχνοβλαστών, και
γενικότερα την ανάπτυξη νέων βιοµηχανικών κλάδων υψηλής
προστιθέµενης αξίας που σχετίζονται µε τηλεπικοινωνίες,
υπολογιστές, ηµιαγωγούς και άλλα ηλεκτρονικά, βιοτεχνολογία
και ιατρικά εργαλεία, καθώς και υπηρεσιών έντασης-γνώσεων
(πληροφορική, media, χρηµατοοικονοµικά, υπηρεσίες
συµβούλων, ιατρικές υπηρεσίες). Ακόµη µεταφέρει τεχνολογίες
και πρότυπα για νέα προϊόντα στους πιο παραδοσιακούς
κλάδους µε προγράµµατα διάδοσης τεχνολογιών ανάπτυξης
καινοτοµίας (σχεδιασµός νέων προϊόντων, benchmarking,
BPR, ERP, ποιότητα, διαχείριση αλυσίδων παραγωγής, κ.α.),
εφαρµογών Internet, και υπηρεσιών e-consulting, e-learning,

Cluster

e-training, e-business στις επιχειρήσεις.
Σε σειρά συναντήσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2002, µε
πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη Θεσσαλονίκη,
Αθήνα, Πάτρα, Κρήτη και Βόλο προσδιορίσθηκαν οι βασικές
αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους πόλους καινοτοµίας
που θα συγκροτηθούν στις ελληνικές περιφέρειες. Οι αρχές
αυτές τίθενται για να επιλύσουν προβλήµατα διαχείρισης ενός
σύνθετου έργου, για να περιορίσουν πιθανούς ανταγωνισµούς,
ενώ παράλληλα να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες συνέργιες
και πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.
• Κάθε περιφερειακός πόλος καινοτοµίας συντίθεται από
ένα µικρό αριθµό επιµέρους νησίδων έρευνας, καινοτόµων
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων νέας οικονοµίας. Κάθε νησίδα
αντιστοιχεί εν δυνάµει σε διακριτή περιοχή. Για παράδειγµα,
επιµέρους νησίδες ενός πόλου µπορεί να είναι (1) ένα σύνολο
εργαστηρίων και υποδοµών ενός ΑΕΙ, (2) ένα ή περισσότερα
clusters επιχειρήσεων τεχνολογίας, (3) ένα τεχνολογικό πάρκο
προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων έντασης τεχνολογίας, (4)
ένα ερευνητικό ίδρυµα, (5) µια οµάδα οργανισµών µεταφοράς
τεχνολογίας.
• Οι επιµέρους νησίδες (τεχνολογικό ίδρυµα, οµάδα
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επιχειρήσεων, τεχνολογικό πάρκο) λειτουργούν αυτόνοµα και
κάθε µια προωθεί το δικό της πρόγραµµα δράσης για ανάπτυξη
και επέκταση. Επιλέγει στόχους, κινητοποιεί πόρους, ανθρώπους
και υποδοµές. Ακολουθεί τις εσωτερικές διαδικασίες και αρχές
λήψης αποφάσεων για υλοποίηση του δικού της σχεδίου
δράσης.
• Οι επιµέρους νησίδες συνεργάζονται µεταξύ τους σε πολλά
επίπεδα. Εξασφαλίζουν την συµπληρωµατικότητα των δράσεων
που προωθούν. Εξασφαλίζουν πολιτική υποστήριξη σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναπτύσσουν κοινά έργα και δράσεις.
∆ηµιουργούν οικονοµίες κλίµακας και οικονοµίες εξειδίκευσης.
Τα ατοµικά σχέδια δράσης αλληλοσυµπληρώνονται.
• Κάθε πόλος καινοτοµίας είναι ένα µεγάλο έργο για την περιοχή
αναφοράς του και οργανώνεται σύµφωνα µε τις αρχές οργάνωσης
και λειτουργίας των µεγάλων έργων. Αυτές περιλαµβάνουν κοινό
προγραµµατισµόσε θέµατα σχεδιασµού, προβολής και συνοχής
των επιµέρους δράσεων. Στο µεγάλο αυτό έργο, κάθε επιµέρους
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και ανάπτυξης επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Ορόσηµο στις
προσπάθειες αυτές υπήρξε η δηµιουργία του Τεχνολογικού
Πάρκου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ο πόλος καινοτοµίας
Θεσσαλονίκης οριοθετεί µια νέα φάση ανάπτυξης της πόλης,
µε την συνεργασία βασικών φορέων έρευνας και παραγωγής
σε ένα µεγάλο έργο τεχνολογικής ανάπτυξης.
Συγκροτείται από µια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν εκδηλωθεί
και είναι σε εξέλιξη, είτε στη φάση σχεδιασµού είτε αρχικής
υλοποίησης. Οι πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται από:
• Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ) για την ανάπτυξη υποδοµών έρευνας
• Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για την
ανάπτυξη υποδοµών στο πεδίο της καινοτοµίας και τη διάδοση
αποτελεσµάτων έρευνας
• Το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου

νησίδα συγκροτεί το δικό της χώρο καινοτοµίας και συµµετέχει
µε το δικό της / ξεχωριστό σχέδιο δράσης. Επιπλέον υπάρχουν
κοινές / οριζόντιες δράσεις που αυξάνουν τις συνέργιες και την
κοινή παρουσία.

Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) για τη δηµιουργία του τεχνολογικού πάρκου
πληροφορικής

3. Πόλος καινοτοµίας Θεσσαλονίκης

Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι διακριτές και µπορούν να
συντεθούν µέσα σε ένα ευρύτερο πρόγραµµα τεχνολογικής
ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκης, µε ισχυρή παρουσία στον
ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. ∆εν έχουν επικαλύψεις καθώς
η βασική στόχευσή τους διαφέρει. Το ΕΚΕΤΑ αποβλέπει στην
ανάπτυξη τεχνολογίας µε την ενίσχυση των ερευνητικών του
ινστιτούτων, το ΑΠΘ στη διάδοση αποτελεσµάτων έρευνας
και στη δηµιουργία ενός κέντρου έρευνας στο πεδίο της
καινοτοµίας, ποιότητας και βιώσιµης ανάπτυξης, ο ΣΕΠΒΕ στη
δηµιουργία µιας ‘Τεχνόπολης’ εταιρειών πληροφορικής, και ο
ΣΒΒΕ στην επέκταση του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης
ως χώρου προσέλκυσης επενδύσεων και επιχειρήσεων

Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο για τη συγκρότηση
ενός µεγάλου πόλου καινοτοµίας στη Θεσσαλονίκη. Όπως
αναφέρθηκε, αφετηρία για το πρόγραµµα αυτό υπήρξε η
πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης να επεξεργασθεί µια
νέα πολιτική για τη δηµιουργία ισχυρών συµπλεγµάτων έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας έντασηςγνώσεων στις ελληνικές περιφέρειες. Μια δεύτερη αφετηρία
υπήρξε η µακρόχρονη και συνεχής προσπάθεια φορέων
της Κεντρικής Μακεδονίας να προωθήσουν την τεχνολογική
ανάπτυξη της περιφέρειας και να δηµιουργήσουν υποδοµές και
θεσµούς ενίσχυσης της τεχνολογίας, της εφαρµοσµένης έρευνας,

• Το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για την
επέκταση του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης.
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έντασης τεχνολογίας. Επιπλέον πρόκειται για πρωτοβουλίες
συµπληρωµατικές, καθώς δηµιουργούν µια αλυσίδα έρευναςµεταφοράς τεχνολογίας-ανάπτυξης καινοτοµίας-ισχυροποίησης
των επιχειρήσεων νέας οικονοµίας αλλά και άλλων κλάδων όπως
τα τρόφιµα, φαρµακευτικά, κ.λ.π.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο πόλος καινοτοµίας Θεσσαλονίκης
είναι ένα χωρικά εντοπισµένο πρόγραµµα τεχνολογικής
ανάπτυξης που περιλαµβάνει τέσσερις διακριτές νησίδες και
ένα οριζόντιο µέτρο κοινών δράσεων. Οι επιµέρους συνιστώσες
του προγράµµατος µπορούν να περιγραφούν, συνοπτικά, ως
ακολούθως:
ΕΚΕΤΑ
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, εποπτευόµενο από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε το Μάρτιο
2000 µε στόχο τη διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρµοσµένης
και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας καθώς και την αξιοποίηση
των ερευνητικών του αποτελεσµάτων. Απαρτίζεται από την
Κεντρική ∆ιεύθυνση και πέντε Ερευνητικά Ινστιτούτα, εκ των
οποίων τα παρακάτω έχουν την έδρα τους στη Θεσσαλονίκη:
• Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών – ΙΤΧΗ∆ (ίδρυση
1985)
• Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής – ΙΠΤΗΛ (ίδρυση
1998)
• Ινστιτούτο Μεταφορών – ΙΜΕΤ (ίδρυση 2000)
• Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας – ΙΝΑ (ίδρυση 2000)
Η δηµιουργία του ΕΚΕΤΑ θεωρείται ως ένα σηµαντικό επίτευγµα
για την Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι είναι το
µοναδικό κέντρο εθνικής εµβέλειας στην περιοχή αυτή.
Με φορέα υλοποίησης το ΙΤΧΗ∆ και τη χρηµατοδότηση της ΕΕ στα
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πλαίσια του προγράµµατος πλαισίου στήριξης της XVI Γενικής
∆ιεύθυνσης της ΕΕ, ως τµήµα του επιχειρησιακού προγράµµατος
της ΓΓΕΤ για την έρευνα και τεχνολογία, δηµιουργήθηκε η
υποδοµή του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΤΠΘ) στην
περίοδο 1988 – 2000 (Kelesidis et al 1999). Στην υποδοµή αυτή
περιλαµβάνονται κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας
7.500 τµ που στεγάζουν:
• Εργαστήρια µικρής και µεγάλης κλίµακας για τις ερευνητικές
δραστηριότητες του ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗ∆.
• Κτίριο Θερµοκοιτίδας Επιχειρήσεων, στο οποίο φιλοξενούνται
σήµερα 11 µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
• Κτίριο διοίκησης όπου στεγάζονται οι διοικητικές επιχειρήσεις,
η βιβλιοθήκη του ΕΚΕΤΑ και το συνεδριακό κέντρο του
συγκροτήµατος.
Η δαπάνη για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων και
τον εξοπλισµό του ΤΠΘ έφθασε τα 13 εκ. € και δηµιουργήθηκαν
250 θέσεις απασχόλησης εκ των οποίων οι 150 είναι για
επιστήµονες υψηλού επιπέδου διαφόρων ειδικοτήτων. Ο
ετήσιος κύκλος εργασιών του ΤΠΘ, για το 2001 είναι 11 εκ. €
(9,3 εκ. € ΕΚΕΤΑ, 0,4 εκ. € Ε∆ΑΠ/ΤΠΘ, 1,3 εκ. € Θερµοκοιτίδα).
Το 70% των συνολικών εισροών του ΕΚΕΤΑ προέρχεται από
ανταγωνιστικά προγράµµατα και συνεργασίες µε επιχειρήσεις.
Το ΤΠΘ παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαµόρφωση του
τεχνολογικού δυναµικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Μέσω του Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας, το ΤΠΘ διατηρεί
επαφή µε περισσότερες από 100 µικροµεσαίες επιχειρήσεις της
Βόρειας Ελλάδας µε στόχο τη διάδοση καινοτόµωντεχνολογιών
στην περιοχή.
Βασικός στόχος του ΕΚΕΤΑ για την περίοδο 2002-2006 είναι
η ανάπτυξη τεχνολογίας στους τοµείς των Ινστιτούτών του. Το
βασικό σχέδιο δράσης του ΕΚΕΤΑ προβλέπει την εξασφάλιση
του µεγαλύτερου µέρους των πόρων για ανάπτυξη τεχνολογίας
µέσω ανταγωνιστικών προγραµµάτων της ΕΕ και του ΕΠΑΝ και
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από προσφορά υπηρεσιών σε βιοµηχανίες και οργανισµούς.
Οι προβλεπόµενες συνολικά εισροές των Ινστιτούτων για την
επόµενη πενταετία ξεπερνούν τα 100 εκ. €. Για την στήριξη
των δραστηριοτήτων αυτών είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της
υποδοµής των ερευνητικών ινστιτούτων που περιλαµβάνει
κτιριακά έργα και εργαστηριακό εξοπλισµό (ΕΚΕΤΑ 2002).
ΑΠΘ
Όπως προκύπτει από το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του
ΑΠΘ στην περίοδο 2000-2006 και την ερευνητική πολιτική της
Επιτροπής Ερευνών, η προσπάθεια του ΑΠΘ εντοπίζεται σε τρεις
βασικούς στόχους και προτεραιότητες: (1) την ανανέωση και
προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών µε νέες θεµατολογίες
εκπαίδευσης και αναδυόµενους επιστηµονικούς τοµείς, (2) την
οργάνωση πόλων ερευνητικής αριστείας και την αποτελεσµατική
παρουσία του Α.Π.Θ. στα εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά
προγράµµατα έρευνας, (3) την εξωστρέφεια και συνεργασία µε
παραγωγικούς φορείς της περιοχής και την αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων της πανεπιστηµιακής έρευνας και δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας (ΑΠΘ 2000α και 2000β).
Η ανάπτυξη της εφαρµοσµένης έρευνας στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο συνεπάγεται αυξηµένες ανάγκες σε υποδοµή και
χώρους, που είναι αδύνατο να βρεθούν µέσα στο πανεπιστηµιακό
campus. Το Α.Π.Θ µε 70.000 φοιτητές, 2.500 µέλη διδακτικού
και ερευνητικού προσωπικού, 2.000 εργαζόµενους στη
διοίκηση και σε άλλες υπηρεσίες, και περίπου 40 εκ. €
ετήσιο κύκλο εισροών έρευνας, είναι ένα από τα µεγαλύτερα
πανεπιστήµια της Ευρώπης. Το πανεπιστηµιακό campus, στο
κέντρο της πόλης, συγκεντρώνει το σύνολο της ερευνητικής,
διδακτικής και διοικητικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα
να έχει εξαντλήσει τα όρια στέγασης και εξυπηρέτησης άλλων
δραστηριοτήτων. Η δηµιουργία ενός νέου πόλου έρευνας και
τεχνολογίας θα δώσει διέξοδο στις λειτουργικές απαιτήσεις της
ερευνητικής δραστηριότητας. Το πρόβληµα έχει επανειληµµένα

απασχολήσει τη διοίκηση του πανεπιστηµίου. Ο σχεδιασµός είχε
ξεκινήσει την προηγούµενη δεκαετία, µε την µελέτη αξιοποίησης
πανεπιστηµιακής έκτασης στην Πολύζοβα, αλλά σταµάτησε µετά
την ένταξη της έκτασης αυτής στην περιαστική πράσινη ζώνη
της Θεσσαλονίκης.
Κεντρικό ρόλο στην πολιτική έρευνας του ΑΠΘ έχει η δηµιουργία
δικτύων / κοινοπραξιών µεταξύ ερευνητικών εργαστηρίων σε
επιλεγµένους τοµείς έρευνας και τεχνολογίας. Οι τοµείς αυτοί
καλύπτουν τους θεµατικούς άξονες του προγράµµατος πλαισίου
της Ευρωπαϊκής έρευνας, αλλά και άλλους τοµείς στους οποίους
το ΑΠΘ συγκεντρώνει κρίσιµη µάζα έρευνας. Στους στόχους
των δικτύων έρευνας εντάσσονται η παραγωγή γνώσης σε
µια σειρά πεδίων που βρίσκονται στην αιχµή της έρευνας και
τεχνολογίας, η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα αριστείας,
η παροχή ερευνητικών και συναφών υπηρεσιών µεταφοράς
τεχνολογίας, η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας,
µετρήσεων και δοκιµών.
Σε σχέση µε τις παραπάνω δύο κατευθύνσεις επισηµαίνονται
τρία βασικά έργα που µπορούν να αποτελέσουν τον κορµό της
νησίδας του ΑΠΘ εντός του πόλου καινοτοµίας Θεσσαλονίκης:
• Η ολοκλήρωση της υποδοµής και των υπηρεσιών του Κέντρου
∆ιάδοσης Αποτελεσµάτων Έρευνας.
• Η κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Καινοτοµίας,
Ποιότητας και Βιώσιµης Ανάπτυξης στο αγρόκτηµα του
πανεπιστηµίου.
• Η βελτίωση του εξοπλισµού των πανεπιστηµιακών εργαστηρίων
παροχής υπηρεσιών.
ΣΕΠΒΕ
Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2001
µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής
Βορείου Ελλάδος. Είναι πρωτοβουλία ιδιωτικών και κοινωνικών
φορέων της πόλης που έχει εκπονήσει επιχειρηµατικό σχέδιο
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για την δηµιουργία τεχνολογικού πάρκου πληροφορικής στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης (Τεχνόπολη ΑΕ). Έχει 77 µετόχους
µεταξύ των οποίων:
• το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΠΒΕ)
• 71 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν
εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας
• το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ),
• το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
• το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ),
• τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (∆ΕΘ),
• τον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ),
• το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Οι µέτοχοι - εταιρείες προέρχονται σε ποσοστό 80% από τη
Θεσσαλονίκη, 10% από την Αθήνα 10% από άλλες περιοχές
της Ελλάδος. Απασχολούν πάνω από 2.000 άτοµα και
πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών πάνω από 145 εκ. €.
Βασικός στόχος του εγχειρήµατος είναι η υλοποίηση ενός
πολυσύνθετου έργου, η δηµιουργία ενός πάρκου επιχειρήσεων
υψηλής τεχνολογίας, µε την επωνυµία ‘Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης’.
Επιτυγχάνεται έτσι τόσο η στέγαση των εταιρειών του κλάδου
όσο και η δηµιουργία ενός πλέγµατος σύγχρονων υποδοµών
και επενδυτικών ευκαιριών, το οποίο θα αποτελέσει πνεύµονα
ανάπτυξης τόσο για την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα όσο
και για την χώρα γενικότερα. Επιµέρους στόχοι της ‘Τεχνόπολης
ΑΕ’ είναι:
• Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των επιχειρήσεων
πληροφορικής της Θεσσαλονίκης
• ∆ιάθεση οργανωµένων χώρων µε υποδοµές υψηλής ποιότητας
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για εγκατάσταση των επιχειρήσεων
• Θεσµοθετηµένες παροχές κινήτρων προς εγκαταστηµένες
επιχειρήσεις
• Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων ανάπτυξης και αξιοποίησης
τεχνολογίας και των ερευνητικών & εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
• Παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
• Παροχή άλλων υποδοµών - υπηρεσιών υποστήριξης
(συνεδριακό κέντρο, catering, παιδικός σταθµός, γυµναστήριο,
κλπ.)
Την σπουδαιότητα και δυναµική αυτής της πρωτοβουλίας
αναγνώρισε το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπογραφή
σχετικού Μνηµονίου Συνεργασίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης
υποστηρίζει και ενισχύει την προσπάθεια λαµβάνοντας µία σειρά
δεσµεύσεων µε στόχο την γρήγορη και επιτυχηµένη δηµιουργία
της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και µε την συµµετοχή του στο
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Το επιχειρηµατικό σχέδιο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
είναι της τάξης των 14,67 εκ. € για την πρώτη φάση η οποία
περιλαµβάνει την δηµιουργία των υποδοµών, και πλέον των
146,7 εκ. € για την δεύτερη φάση η οποία περιλαµβάνει την
δηµιουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων.
ΣΒΒΕ
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος έχει επεξεργασθεί
µια πρόταση για την Β’ φάση ανάπτυξης του Τεχνολογικού
Πάρκου Θεσσαλονίκης. Η πρόταση εστιάζεται στην πολεοδόµηση
έκτασης 180 περίπου στρεµµάτων στην ΑνατολικήΘεσσαλονίκη
και στη δηµιουργία υποδοµής για την προσέλκυση επιχειρήσεων
έντασης τεχνολογίας και την ανάπτυξη υπηρεσιών µεταφοράς
τεχνολογίας (ΣΒΒΕ 2001). Το έργο µπορεί να αποτελέσει µία
αυτοτελή νησίδα του πόλου καινοτοµίας Θεσσαλονίκης υπό τη
διαχείριση του ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της Ε∆ΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ.
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Τα βήµατα της επέκτασης του Τεχνολογικού Πάρκου
περιλαµβάνουν (1) την επεξεργασία του κανονισµού λειτουργίας
και διαχείρισης, (2) την πολεοδόµηση και υλοποίηση των έργων
υποδοµής, (3) την προσέλκυση επιχειρήσεων, (4) τη διάθεση
των χώρων και υποδοµών, (5) την παροχή τεχνολογικών
και επιχειρηµατικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις του
τεχνολογικού πάρκου, (6) τη διαχείριση των χώρων προς
εγκατάσταση επιχειρήσεων, (7) τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων
από κεφάλαια κινδύνου.
Το Τεχνολογικό Πάρκο, στη νέα του µορφή, θα προσφέρει
υπηρεσίες στήριξης της τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως
θερµοκοιτίδα για τεχνοβλαστούς, µεταφορά τεχνολογίας,
χρηµατοδότηση µε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, νοµικές
υπηρεσίες για συµβάσεις αγοράς τεχνολογίας και κατοχύρωση
ευρεσιτεχνιών, εκπαίδευση, και προώθηση της περιοχής ως
προνοµιακού τόπου επιχειρηµατικής εγκατάστασης. Παράλληλα
θα προσφέρει υπηρεσίες στήριξης των προς εγκατάσταση
επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης, ερευνητικών τµηµάτων
επιχειρήσεων, εργαστηρίων Ε&Α, παροχής υπηρεσιών,
χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
και συνοδευτικές υπηρεσίες ξενώνες και συνεδριακό κέντρο.
Το σκεπτικό αυτό παραπέµπει σε ένα τεχνολογικό πάρκο
προσέλκυσης επιχειρήσεων και οργανισµών τεχνολογίας
προς τις οποίες θα διατίθεται ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον
υποδοµών και υπηρεσιών τεχνολογικής και επιχειρηµατικής
υποστήριξης.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΡΑΣΗ
Παράλληλα µε τις επιµέρους νησίδες, µια οριζόντια δράση
αποσκοπεί στη δηµιουργία συνέργιας µεταξύ των νησίδων του
πόλου καινοτοµίας Θεσσαλονίκης. Η οριζόντια δράση αφορά
στη συνοχή του πόλου καινοτοµίας και την προώθησή του
στην Ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά. Επιµέρους έργα της
οριζόντιας δράσης είναι:
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• Η ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών µεταξύ των επιµέρους νησίδων
του πόλου καινοτοµίας, υπηρεσιών στο πεδίο της µεταφοράς
τεχνολογίας και ανάπτυξης καινοτοµίας
• Η υιοθέτηση κοινών συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας,
σηµάτων ποιότητας και κοινές πλατφόρµες εργασίας και
πρότυπα παροχής υπηρεσιών
• Η µεταφορά τεχνολογίας σε επιλεγµένους τοµείς δραστηριότητας,
µε προσκλήσεις εµπειρογνωµόνων, και συνεργασία µε ιδρύµατα
έρευνας και τεχνολογίας από ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία
• Η δηµιουργία ενός ψηφιακού πόλου καινοτοµίας, ψηφιακών
υπηρεσιών στο πεδίο της καινοτοµίας και online εφαρµογές
µεταφοράς τεχνολογίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο πόλος καινοτοµίας Θεσσαλονίκης
είναι ένα σύνθετο πρόγραµµα τεχνολογικής ανάπτυξης συνολικού
προϋπολογισµού της τάξης των 40-60 εκ €. Τα έργα αφορούν
στη δηµιουργία της υποδοµής αποκλειστικά, ενώ το κόστος
λειτουργίας αναλαµβάνεται στο σύνολό του από τους επιµέρους
φορείς που συµµετέχουν. Τρεις βασικές ενέργειες για την έναρξη
της υλοποίησης είναι:
Η δηµιουργία ενός νέου Μέτρου στο ΕΠΑΝ: Το έργο ‘Πόλος
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης’ λόγω συνθετότητας πρέπει να πάρει
τη µορφή µέτρου, µε τους τελικούς δικαιούχους να ορίζονται
σε αντιστοιχία µε τις νησίδες και τις δράσεις κάθε νησίδας.
Αυτό σηµαίνει ότι τα έργα του ΕΚΕΤΑ θα υλοποιηθούν από το
ΕΚΕΤΑ, τα έργα του ΑΠΘ από το ΑΠΘ, το τεχνολογικό πάρκο
πληροφορικής από τον ΣΕΠΒΕ, και η Β’ φάση του τεχνολογικού
πάρκου Θεσσαλονίκης από την Ε∆ΑΠ/ΤΠΘ. Η οριζόντια δράση
µπορεί να ανατεθεί στο ΕΚΕΤΑ, µε επιµέρους έργα πουθα
υλοποιηθούν από όλους τους συµµετέχοντες φορείς.
Ο αναλυτικός σχεδιασµός: Το έργο πρέπει να ξεκινήσει µε
την επεξεργασία ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης. Αυτό θα
διατυπώσει το συνολικό πρόγραµµα ανάπτυξης του πόλου
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καινοτοµίας, τα σχέδια λειτουργίας κάθε επιµέρους νησίδας,
και τις συνέργιες εντός της οριζόντιας δράσης.
Η επεξεργασία κοινής πλατφόρµας συνεργασίας: Οι φορείς που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
επεξεργασθούν και να συµφωνήσουν για τον τρόπο διαχείρισης
του πόλου καινοτοµίας, µετά την ολοκλήρωση των έργων.
Αυτό αφορά στη δηµιουργία κοινών επιτροπών, υπηρεσιών,
εσωτερικών αλυσίδων έρευνας-παροχής υπηρεσιών, την κοινή
παρουσία στο διεθνή χώρο. Η δράση αυτή δεν προϋποθέτει
τη δηµιουργία νέων θεσµών, αλλά αποτελεί µια εθελοντική
προσπάθεια που στηρίζεται στην κατανόηση της ωφέλειας
που προκύπτει από τη συνεργασία.
Ως συµπέρασµα
Μια νέα οικονοµία βασιζόµενη στη γνώση και την τεχνολογική
καινοτοµίας διαµορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται
για µία ανθρωποκεντρική οικονοµία που συνεισφέρει σηµαντικά
στην αύξηση του ΑΕΠ και στην ευηµερία των περιφερειών της
Ευρώπης. Κρίσιµοι παράγοντες στη συγκρότησή της είναι
η ικανότητα για έρευνα, η µετατροπή των επιστηµονικών
γνώσεων σε νέα προϊόντα, το επίπεδο µόρφωσης τους
ανθρώπινου δυναµικού. Πολιτική επιλογή των κρατών-µελών
είναι η οικονοµία της γνώσης, η τεχνολογία και η καινοτοµία,
να αποτελέσουν το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Ε.Ε.
στην παγκόσµια αγορά. Αυτή η µορφή τεχνολογικής ανάπτυξης
οργανώνεται κατά περιφερειακού πόλους που περιλαµβάνουν
επιχειρήσεις έντασης-γνώσεων, κέντρα αριστείας και έρευνας,
ερευνητικά εργαστήρια τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τεχνολογικά
και επιστηµονικά πάρκα, οργανισµούς µεταφοράς τεχνολογίας.
Γύρω από τις νησίδες αναπτύσσονται δίκτυα, πλέγµατα σχέσεων
και αλυσίδες παραγωγής δηµιουργώντας συνέργιες ανάµεσα σε
όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας.
Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης να επεξεργασθεί
µία νέα πολιτική για την δηµιουργία συµπλεγµάτων έρευνας,
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τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας έντασηςγνώσεων στις ελληνικές περιφέρειες συµπίπτει µε την µακρόχρονη
και συνεχή προσπάθεια των φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας
να δηµιουργήσουν υποδοµές και θεσµούς ενίσχυσης της
τεχνολογίας, της εφαρµοσµένης έρευνας και ανάπτυξης και των
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται
η δηµιουργία του πόλου καινοτοµίας Θεσσαλονίκης, ως έργου
τεχνολογικής ανάπτυξης µεγάλης κλίµακας για τη Θεσσαλονίκη
και Β. Ελλάδα, αλλά και προτύπου για την υλοποίηση παρόµοιων
προγραµµάτων σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Το έργο
ακολουθεί µια λογική αποκέντρωσης και συντονισµού, καθώς
κάθε νησίδα που συγκροτεί τον πόλο καινοτοµίας συµµετέχει µε
το δικό της σχέδιο δράσης αλλά συµπληρώνει και συνεργάζεται
µε τις άλλες νησίδες.
Σηµειώσεις
Οι συγγραφείς επιθυµούν να ευχαριστήσουν τους δύο
ανώνυµους κριτές για τα σχόλια τους, τα οποία συνέβαλαν
σηµαντικά στη βελτίωση του κειµένου.
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