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Ημερομηνία 27/3/2009 

Κατηγορία ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

Τίτλος Παρουσίαση του ΒΙΠΑΘΕ στο ΔΣ του ΕΒΕΘ 

Κείμενο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Θεσσαλονίκη 27-03-2009  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Παρουσίαση του ΒΙΠΑΘΕ στο ΔΣ του ΕΒΕΘ  

Τα οφέλη που θα έχει για τις επιχειρήσεις η εγκατάστασή τους στο Βιομηχανικό Πάρκο Θεσσαλονίκης 
(ΒΙΠΑΘΕ) παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του ΒΙΠΑΘΕ ΑΕ και πρόεδρος της Διαχείρισης ΒΙΠΑΘΕ ΑΕ, Αγγελος 
Μπενόπουλος στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΘ. Όπως είπε, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
ολοκλήρωσε πρόσφατα μία πολύ σημαντική επένδυση –το ύψος της οποίας θα ξεπεράσει συνολικά τα 32 
εκατ. ευρώ-, δημιουργώντας το BIΠΑΘΕ, στην περιοχή Κάτω Γέφυρα του Δήμου Αγίου Αθανασίου.  

«Το ΒΙΠΑΘΕ είναι πραγματικά μία πρότυπη ανάπτυξη διεθνών  

προδιαγραφών, καθώς προσφέρει σε όποιον επενδυτή το  

αποφασίσει, τη δυνατότητα να ξέρει εκ των προτέρων τι  

ακριβώς μπορεί να κάνει, με ποιους όρους και κανόνες  

και σε πλήρως ελεγχόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τις  

συνήθεις ελληνικές δυσάρεστες εκπλήξεις και ανατροπές.  

Ταυτόχρονα διασφαλίζεται μελλοντικά η απρόσκοπτη  

λειτουργία μιας επιχείρησης διαμέσου ενός σαφέστατου και  

υλοποιήσιμου Κανονισμού Λειτουργίας, ενώ είναι γνωστά όλα  

τα πλεονεκτήματα από τις υπηρεσίες που θα μπορούν να  

παρέχονται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μπενόπουλος κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΘ. Πρόσθεσε δε ότι με την πάροδο 
του χρόνου το ΒΙΠΑΘΕ «θα είναι ένας θύλακας  

ανθρώπινου δυναμικού, που μπορεί να δημιουργήσει κατ’  

ελάχιστον 2.000 θέσεις εργασίας έως ίσως και 10.000 σ’ ένα  

αισιόδοξο σενάριο».  

Σήμερα το ΒΙΠΑΘΕ –που, μεταξύ άλλων, διαθέτει τελευταία γενιάς υποδομές με δίκτυα οπτικών ινών- 
αποτελεί, σύμφωνα με τους διαχειριστές του, έναν ιδανικό χώρο για την άμεση εγκατάσταση 
επιχειρήσεων, με  

θεσμοθετημένους όρους δόμησης και χρήσεις γης και με  

άρτιες υποδομές σε λειτουργία. Επιπροσθέτως, όπως τόνισε ο κ. Μπενόπουλος, «τα βιομηχανικά πάρκα, 
στο  
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άμεσο μέλλον θα είναι η μοναδική διέξοδος για την ανάπτυξη  

βιοτεχνικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων  

δραστηριοτήτων όπως οι μεταφορές, οι εμπορικές  

αποθηκεύσεις, κλπ. Το ειδικό πλαίσιο χωροθέτησης  

Βιομηχανίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνδυασμό με τον υπό  

επεξεργασία Νόμο του ΥΠΑΝ για τα Επιχειρηματικά Πάρκα,  

άμεσα ή έμμεσα θα οδηγούν τις επιχειρήσεις για εγκατάσταση  

ή μετεγκατάσταση μόνον σε θεσμοθετημένες περιοχές ΒΙΠΑ». 

 


