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Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας 
 
 

Η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ, την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2012, σχετικά µε την «Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτοµίας» στη Θεσσαλονίκη, απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Α. Σαµαρά µε κοινοποίηση προς του κ.κ. Κ. 
Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων, Θ. Καράογλου, Υπουργό Μακεδονίας Θράκης και Ν. Μηταράκη, 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. 

«Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Η δηµιουργία «Ζώνης Καινοτοµίας», στη Θεσσαλονίκη απετέλεσε µία από τις 
βασικές αναπτυξιακές προτάσεις του Συνδέσµου µας, από τα µέσα µάλιστα της 
δεκαετίας του 1990, που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε 
τη ψήφιση του σχετικού νόµου το 2006.  

∆υστυχώς, οι λανθασµένοι χειρισµοί των τελευταίων ετών οδήγησαν ένα έργο 
βαλκανικής εµβέλειας και εθνικής σηµασίας στην απαξίωση και στην πλήρη 
αποστασιοποίησή του από τις πραγµατικές ανάγκες της χώρας. 

Παρά τις διαχρονικά αναίτιες καθυστερήσεις, τις λανθασµένες επιλογές στελέχωσης, 
τις συνεχείς διαπιστώσεις αδυναµίας συνεννόησης µεταξύ των υπηρεσιών του 
δηµοσίου που ορίστηκαν συναρµόδιες για την υλοποίηση του εγχειρήµατος, και 
παρά τις συνεχείς πιέσεις του επιχειρηµατικού κόσµου της Βορείου Ελλάδος για 
επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησής της, η «Ζώνη» ακόµη και σήµερα 
παραµένει ανενεργή.   

Ο επιχειρηµατικός κόσµος και οι φορείς που τον εκπροσωπούν έχουν πλέον 
απογοητευθεί και πιστεύουν πως στην παρούσα συγκυρία βρισκόµαστε πριν από 
την τελευταία ευκαιρία για την οποιαδήποτε πιθανή έκβαση του εγχειρήµατος. 

Θεωρούµε, ότι µετά από σχεδόν επτά (7) χρόνια από την ίδρυση της «Ζώνης» θα 
πρέπει να οριστεί άµεσα και έως το τέλος του έτους τουλάχιστον ένας θύλακας 
υποδοχής επενδύσεων, ενώ είναι ανάγκη να επανεκκινήσει η συζήτηση µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεσµοθέτηση των κινήτρων που θα απολαµβάνουν οι 
επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στη «Ζώνη». 

Οι δύο αυτές προϋποθέσεις υλοποιούµενες, θα αποδείξουν ότι η παρούσα 
Κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να υποστηρίξει το έργο ουσιαστικά και στην 
πραγµατική του διάσταση.  

Τέλος, θεωρούµε ότι σηµαντικοί παράγοντες για την θετική και γρήγορη εξέλιξη του 
έργου θα είναι, η συµµετοχή των φορέων της Θεσσαλονίκης στον καθορισµό των 
µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η απάλειψη οποιασδήποτε 
συναρµοδιότητας, για την αποφυγή αναίτιων καθυστερήσεων.  

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Οι εξαγγελίες από µόνες τους δεν αρκούν. Απαιτείται να υπάρξουν άµεσα 
αποφάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα θα 
θεωρήσει ότι εµπαίζεται τα τελευταία τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, την ίδια στιγµή 



που οι γειτονικές µας Βουλγαρία και Τουρκία, ενώ ξεκίνησαν αργότερα από εµάς την 
ίδια συζήτηση, διαθέτουν σήµερα περισσότερες από µία «Ζώνες Καινοτοµίας». 

Εξαιτίας των παραπάνω, παρακαλούµε θερµά για τις δικές σας ενέργειες. Θεωρείστε 
ότι είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία, που µπορεί να εισφέρει 
θετικά στην αποτελµάτωση του έργου και τελικά στην υλοποίησή του».  

 
 
 
 


