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Στο Επιμελητηριακό Μέγαρο, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016
και ώρα 18.30, με θετικά αποτελέσματα, η επίσημη θεσμική συνάντηση μεταξύ
της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Σερρών, της Ηγεσίας του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και Συμβούλων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
υπεύθυνων για την αξιοποίηση της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, στους
οποίους και παρουσιάστηκε η πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών για την
αξιοποίηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, μέσω
της δημιουργίας του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ».
Στη συνάντηση επίσης παρευρέθησαν ο Διοικητής του 10ου Συντάγματος
Πεζικού, καθώς καιεκπρόσωπος της Υφυπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας – Θράκης), κας Μαρίας ΚόλλιαΤσαρουχά.

Από το 2015 το ενδιαφέρον του ΕΒΕΣ
Κατά τη συνάντηση, κατατέθηκε και τεκμηριώθηκε αναλυτικά, προς την Ηγεσία
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Τ.ΕΘ.Α, το τελικώς προτεινόμενο
επενδυτικό σχέδιο του Επιμελητηρίου Σερρών, σε συνέχεια άριστης και
συνεχιζόμενης συνεργασίας με τους εν λόγω Φορείς, ήδη από αρχές του έτους
2015, όταν και πρωτοεκδηλώθηκε το σχετικό ενδιαφέρον του Επιμελητηρίου
Σερρών.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος των δύο ετών περίπου,
κατατέθηκαν στους ως άνω Φορείς διάφορα προσχέδια μελετών της εν λόγω
επενδυτικής πρότασης, τα οποία, αφού εξετάστηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά
σε αλλεπάλληλες σχετικές συναντήσεις εργασίας,επικαιροποιήθηκαν κατόπιν
εκατέρωθεν επισημάνσεων.

Στάδια της πρότασης
Η πρόταση, στη τελική της μορφή, αφορά στην αξιοποίηση της συνολικής
έκτασης των 265 στρεμμάτων του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη Σερρών,
μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την τόνωση της επιχειρηματικότητας της
περιοχής, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια.




-Στάδιο Α’: Αξιοποίηση του οικοπέδου με το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα, με τη
δημιουργία εννέα σύγχρονων δομών, με τις αντίστοιχες οικονομικές δραστηριότητες,
που θα θεμελιώσουν το «Επιχειρηματικό Πάρκο Κολοκοτρώνη».
-Στάδιο Β’ : Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αξιοποίησης Ελεύθερου Χώρου
Στρατοπέδου με τη δημιουργία «Θεματικού Πάρκου Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας», περιλαμβάνοντας δομές με υψηλά οικονομικά
αποτελέσματα

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το
ΕΒΕΣ:
Η επενδυτική πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών έρχεται να καλύψει
πραγματικές υφιστάμενες ανάγκες και ελλείψεις σε επίπεδο Νομού και όχι μόνο.
Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο δυσμενές κι αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον
ως πραγματικό αντικίνητρο για το τοπικό επιχειρείν, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου
Σερρών, μέσω της εν λόγω πρότασης και την υλοποίηση της, διασφαλίζει τα
εχέγγυα ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας στο σύνολο της.
Απώτερος στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του
Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη Σερρών είναι να λειτουργήσει ως πυρήνας τόνωσης
της επιχειρηματικότητας της περιοχής και ως η γέφυρα που θα ενώσει όλους τους
κοινωνικούς εταίρους της περιοχής στο κοινό έργο της αναβίωσης των
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των Σερρών, δημιουργώντας υψηλή
προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις αναγνώρισης.

.

Τόσο η πλεονεκτική γεωγραφική θέση του Ν. Σερρών, ως η σημαντικότερη Πύλη
μέσω Βουλγαρίας προς Βόρεια & Ανατολική Ευρώπη, όσο και η χωροθέτηση του
ίδιου του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη στη δυτική κεντρική είσοδο της πόλης,
περιβαλλόμενο από σημαντικές οδικές αρτηρίες, επιτρέπουν τη μετατροπή του σε
σύγχρονο Βαλκανικό Κέντρο, και την ανάδειξη του σε ένα τεράστιο πόλο έλξης
τουριστικού, επιχειρηματικού, και πολλαπλασιαστικού επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως η αξιοποίηση ενός ανενεργού και χωρίς
χρησιμότητα, μέχρι και σήμερα, χώρου είναι ικανή να αναδείξει στο μέγιστο τα
σημαντικά προτερήματα του τόπου μας, δίνοντας πνοή στην τοπική οικονομία,
κυρίως μέσα από τη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης και προσέλκυσης
κοινού, όσο και από την στήριξη και άμεση προβολή της επιχειρηματικής
κοινότητας και των παραγόμενων προϊόντων της.

.
Η πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου
Κολοκοτρώνη εξετάζεται ήδη διαδικαστικά από τους αρμόδιους Φορείς.
Η θετική και συνεπής στάση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κου Πάνου
Καμμένου, και των συνεργατών του προς την πρωτοβουλία αυτή του
Επιμελητηρίου Σερρών, ενισχύουν την ελπίδα αλλά και βεβαιότητα ότι προσεχώς
θα προχωρήσει η αμοιβαία επικύρωση των δεσμεύσεων, ώστε το συντομότερο
δυνατό να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, καθιστώντας
το Επιμελητήριο Σερρών κοινωνό θετικών εξελίξεων για την πόλη, το Νομό και την
τοπική κοινωνία γενικότερα, καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΒΕΣ.

