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ΙΟΤΛΙΟ 2016

 

 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ» 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ  

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ  

ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΠΕΔΟΤ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 
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Το προτεινόμενο Επενδυτικό Σχζδιο 

του Επιμελητηρίου Σερρϊν αφορά 

ςτη ςυνολική αξιοποίηςη, ανάπτυξη 

& εκμετάλλευςη του τρατοπζδου 

Κολοκοτρϊνη, ζκταςησ 265 

ςτρεμμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των υφιςτάμενων κτιρίων του 

Στρατοπζδου, εμβαδοφ περίπου 

9.500 τμ.  

 

Πρόκειται για ζνα Ολοκληρωμζνο 

χζδιο για την τόνωςη τησ 

επιχειρηματικότητασ τησ περιοχήσ, 

μζςα από τη δημιουργία του 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 

ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ». 
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Η Επενδυτική Πρόταςη θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί  

ςε δφο τάδια: 

ΣΑΔΙΟ Α. Αξιοποίηςη οικοπζδου με το υφιςτάμενο 

κτιριακό απόθεμα, με τη δημιουργία του 

«Επιχειρηματικοφ Πάρκου Κολοκοτρϊνη», μζςα από 

τισ ακόλουθεσ  επιμζρουσ ςφγχρονεσ δομζσ, με τισ 

αντίςτοιχεσ οικονομικζσ δραςτηριότητεσ: 

 1. Σφγχρονο Μουςείο Στρατοφ και Πολεμικήσ Ιςτορίασ 

 2. Μόνιμο - Στεγαςμζνο Εκθεςιακό Κζντρο 

 3. Υπαίθριοσ Εκθεςιακόσ Χϊροσ (SER-EXPO) 

 4. Συνεδριακό Κζντρο 

 5. Θερμοκοιτίδα για Νεοφυείσ & Υφιςτάμενεσ Επιχειρήςεισ 

 6. Εκθετήριο Τοπικϊν Προϊόντων & Γραφείο Τουριςτικήσ 

Πληροφόρηςησ 

 7. Γραφεία Διοίκηςησ  

 8. Δομζσ Εςτίαςησ και Αναψυχήσ 

 9. Χϊροσ Στάθμευςησ Οχημάτων 
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ΣΑΔΙΟ Β. Εκπόνηςη Ολοκληρωμζνου χεδίου  

Αξιοποίηςησ του Ελεφθερου Χϊρου του 

τρατοπζδου, με τη δημιουργία «Θεματικοφ  

Πάρκου Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ και 

Καινοτομίασ», με υψηλά οικονομικά αποτελζςματα, 

που θα περιλαμβάνει τισ ακόλουθεσ δομζσ: 

 Κ αλλιζργεια τοπικϊν ποικιλιϊν για ανάδειξη 

ανθεκτικϊν ειδϊν υψηλήσ προςτιθζμενεσ αξίασ και 

πειραματική καλλιζργεια νζων ειδϊν που δυνητικά 

μποροφν να ευδοκιμήςουν με υψηλζσ αποδόςεισ ςτην 

περιοχή των Σερρϊν. 

  «Πράςινη» βιβλιοθήκη υψηλήσ τεχνολογίασ – (Green – 

e-library): Ανοικτή πρόςβαςη ςτη γνϊςη 

  Καλλιτεχνικό εργαςτήρι αναβίωςησ  

  ερραϊκήσ λαογραφικήσ τζχνησ (αγγειοπλαςτικήσ, 

εκμάθηςησ παραγωγήσ παραδοςιακήσ Σερραϊκήσ 

μπουγάτςασ, παραδοςιακϊν χορϊν) 

 

Οι ανωτζρω δομζσ θα πλαιςιϊςουν το   
«Επιχειρηματικό Πάρκο», προςδίδοντασ  
υπεραξία ςτην λειτουργία του καθϊσ   
προςφζρουν δυνατότητεσ ανάπτυξησ τησ περιοχήσ. 



5 
 

Η πλεονεκτική τόςο γεωγραφική θζςη του Νομοφ Σερρϊν, ωσ η ςημαντικότερη Πφλη προσ Βόρεια & Ανατολική 

Ευρϊπη, όςο και η χωροθζτηςη του ίδιου του Στρατοπζδου ςτη δυτική κεντρική είςοδο τησ πόλησ, περιβαλλόμενου 

από ςημαντικζσ οδικζσ αρτηρίεσ και ςυνορεφοντοσ με βαςικά φυςικά ςτοιχεία, επιτρζπουν τη μετατροπή του 

τρατοπζδου Κολοκοτρϊνη ςε ςφγχρονο Βαλκανικό Κζντρο, ζνα τεράςτιο πόλο ζλξησ επιχειρηματικοφ, και 

πολλαπλαςιαςτικοφ επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Εφκολα διαπιςτϊνει κανείσ πωσ η αξιοποίηςη ενόσ 

ανενεργοφ και χωρίσ χρηςιμότητα χϊρου είναι ικανή 

να αναδείξει ςτο μζγιςτο τα ςημαντικά προτερήματα 

του τόπου των Σερρϊν, δίνοντασ πνοή ςτην τοπική 

οικονομία και κοινωνία ευρφτερα:  
 

 Ενίςχυςη προοπτικϊν απαςχόληςησ  

 Νζεσ Διζξοδοι για τουσ νζουσ & ικανοφσ 

ανθρϊπουσ τησ περιοχήσ 

 Προςζλκυςη τουριςτικοφ κοινοφ 

 Παράλληλη ενδυνάμωςη του ςυνολικοφ 

τουριςτικοφ αποθζματοσ τησ περιοχήσ  

 Άμεςη προβολή των παραγόμενων αγαθϊν τησ 

τοπικήσ επιχειρηματικήσ κοινότητασ 
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Το ςημαντικότερο είναι ότι η Πρόταςη του Επιμελητηρίου Σερρϊν αφορά ςε 

Επζνδυςη Ήπιασ Ζνταςησ που μπορεί να αγκαλιαςτεί 

από Θεςμικοφσ, Αναπτυξιακοφσ,  Οικονομικοφσ τοπικοφσ Φορείσ όςο και τουσ Πολίτεσ, 

ωσ Γζφυρα ζνωςησ των Κοινωνικϊν Εταίρων τησ περιοχήσ, 

ςτο κοινό ζργο αναβίωςησ των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτημάτων των Σερρϊν, δημιουργϊντασ υψηλή 

προςτιθζμενη αξία & νζεσ θζςεισ αναγνϊριςησ. 


