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Κυρίες και Κύριοι,  

 

Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ για να εγκαινιάσουμε ένα σημαντικό έργο 

αναβάθμισης των επιχειρηματικών υποδομών όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά 

συνολικά της Βόρειας Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μοιραζόμαστε την ίδια 

ικανοποίηση και τον ίδιο ενθουσιασμό για το γεγονός ότι το Βιομηχανικό Πάρκο 

Θεσσαλονίκης είναι πλέον πραγματικότητα, ως ένα άρτια οργανωμένο ιδιωτικό 

βιομηχανικό πάρκο και θέλω να συγχαρώ τον όμιλο ΓΕΚ για την πραγματικά πολύ 

καλή δουλειά που έκανε.  

 

Η σημερινή ημέρα είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντική για τις επιχειρήσεις της 

Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βορείου Ελλάδας καθώς με τη λειτουργία  του 

Βιομηχανικού  Πάρκου διευκολύνεται σημαντικά η αναδιάρθρωση και ενδυνάμωση της 

βιομηχανικής παραγωγής στην περιοχή, εξοικονομούνται πόροι λόγω της επίτευξης 

οικονομιών κλίμακας και εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Οι Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές έχουν αποδείξει ότι μπορούν να 

συνεισφέρουν τα μέγιστα στην στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η 

εγκατάσταση μιας επιχείρησης σε βιομηχανική περιοχή είναι αποδεδειγμένο ότι 

προσφέρει πολλά τεχνικά και επιχειρηματικά πλεονεκτήματα σε κάθε υποψήφιο 

επενδυτή.  

 

Τα πιο χαρακτηριστικά: 



 

         Οι ευνοϊκοί όροι δόμησης.     

         Το γεγονός ότι δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης, ούτε καταβάλλεται 

φόρος μεταβίβασης.  

         Το γεγονός επίσης ότι υπάρχει ένα αναπτυγμένο τεχνικό δίκτυο και 

παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.   

         Σημαντική είναι επίσης η προνομιακή επιδότηση μέσω του 

Αναπτυξιακού Νόμου και άλλων δράσεων της Ε.Ε αλλά και οι 

δυνατότητες που παρέχονται για επιχειρηματικές συνέργιες.  

 

Με δεδομένο μάλιστα ότι ο συνολικός αριθμός εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε 

βιομηχανικές περιοχές ανέρχεται σε περίπου 2500, η στήριξη, ο εκσυγχρονισμός αλλά 

και ο πολλαπλασιασμός των βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών αποτελεί την 

αιχμή του δόρατος της βιομηχανικής μας πολιτικής.   

 

Μέσα στο 2008 ιδρύσαμε 10 νέες βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές με 

χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ. Παράλληλα, αναβαθμίσαμε 32 από τις 40 υφιστάμενες 

ΒΕΠΕ και χρηματοδοτήσαμε τη μετεγκατάσταση 170 επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ. 

 

Επιπλέον, καταθέτουμε άμεσα στη Βουλή Νομοσχέδιο για την οργανωτική και 

λειτουργική τακτοποίηση υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών και θεσπίζουμε νέο 

ευέλικτο πλαίσιο για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων, με ταυτόχρονη απλοποίηση 

της βιομηχανικής αδειοδότησης. 

 

 

 

Ειδικά σε μια συγκυρία, όπως η σημερινή, που χαρακτηρίζεται από τους κλυδωνισμούς 

και τις αβεβαιότητες που προκαλεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, το Υπουργείο 

Ανάπτυξης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας.  

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, ενισχύουμε άμεσα, τη ρευστότητα των Μικρών και πολύ μικρών 

Επιχειρήσεων με εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΜΠΜΕ για κεφάλαιο 

κίνησης έως του ποσού των 350.000 ευρώ.  

 

Ενεργοποιούμε άμεσα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Επιχειρηματικότητα � 

Ανταγωνιστικότητα» ώστε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες επιχειρηματικής δράσης 

και περισσότερο ζεστό χρήμα στην αγορά.   



 

Ετοιμάσαμε το Νομοσχέδιο για την απλούστευση της ίδρυσης ΕΠΕ, ΑΕ σε συνδυασμό 

με τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.   

 

Προκηρύσσουμε άμεσα από τον ΕΟΜΜΕΧ δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

νέων και γυναικών κατ� ακολουθία του Γ�ΚΠΣ σε ορισμένες μόνο περιοχές της 

χώρας που πλήττονται από την ανεργία.    

 

Ενεργοποιούμε νέες μορφές χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων σε συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έργα Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Ενεργειακής αποδοτικότητας.  

 

Ειδικά για τις Νεοϊδρυόμενες Επιχειρήσεις, σχεδιάζουμε νέα δράση εγγυοδοσίας και 

επιδότησης επιτοκίου καλύπτοντας, για τα πρώτα δυο χρόνια, έως και το 100% του 

κόστους δανεισμού των επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Ενεργειακής αποδοτικότητας. 

 

Με σχέδιο και συστηματική δουλειά προσπαθούμε καθημερινά να δίνουμε λύσεις και 

απαντήσεις. Συγκεκριμένες και στοχευμένες. Λύσεις που θα δίνουν ανάσα στην 

επιχειρηματικότητα και ειδικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αντιμετωπίζει 

μεγάλες δυσκολίες αυτή την περίοδο. Θεωρούμε λοιπόν χρέος και ευθύνη μας να 

σταθούμε δίπλα στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, διότι όταν εμείς λέμε πως οι ΜμΕ 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας το εννοούμε πλήρως και το 

αποδεικνύουμε στην πράξη.   

 

Η οικονομία απαιτεί σχέδιο, ευθύνη, δουλειά, συνεργασία. Χαρακτηριστικά που πρέπει 

να επιδεικνύονται απ� όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της αγοράς. 

Για αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σήμερα εγκαινιάζουμε τη 

λειτουργία μιας ιδιωτικής επένδυσης μεγάλης κλίμακας που εξασφαλίζει:  

 

          Σύγχρονες Υποδομές & Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες. 

         Σημαντικές Κοινόχρηστες Εξυπηρετήσεις και Υποστηρικτικές 

Λειτουργίες. 

         Εκθετήρια και Εργαστήρια Περιβάλλοντος.  

 

Και όλες αυτές οι υποδομές βρίσκονται σε μια κομβική θέση καθώς το Βιομηχανικό 

Πάρκο έχει εύκολη πρόσβαση στο εθνικό οδικό δίκτυο και απέχει μερικά χιλιόμετρα 

μόνο από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, το λιμάνι και το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.  



 

Ειδικά σήμερα που η αυξανόμενη γεωπολιτική σπουδαιότητα και δυναμική ανάπτυξης 

της Μακεδονίας σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή διεύρυνση στα Βαλκάνια, φέρνει τη 

Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εξελίξεων, το Βιομηχανικό Πάρκο έχει να επιτελέσει 

έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο.   

 

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι δεδομένη η αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου 

Ανάπτυξης προκειμένου να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους και να αναδείξουμε 

περαιτέρω τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία ως οικονομική καρδιά των Βαλκανίων και 

της Ν. Α. Ευρώπης.  

 

Θέλω λοιπόν να πω άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που έγινε 

ώστε να φτάσουμε στα σημερινά εγκαίνια, να ευχηθώ καλή συνέχεια στη λειτουργία 

του Βιομηχανικού Πάρκου και πάντα επιτυχίες και διακρίσεις στις φιλοξενούμενες 

Επιχειρήσεις του.   

 


