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Καταρχάς θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Όμιλο 

Καρεκλίδη για την πρόσκληση, να τους συγχαρώ γι‘ αυτή την τόσο επιτυχημένη, 

ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός στην πόλη μας και 

να τους ευχηθώ να συνεχίσουν με την ίδια δύναμη, αποφασιστικότητα και επιτυχία στο 

μέλλον. 

Λόγω και της ιδιότητας μου το θέμα στο οποίο θα αναφερθώ έχει να κάνει με τις προοπτικές 

ενίσχυσης του θεσμού των βιομηχανικών περιοχών στην Μαγνησία και των επιχειρήσεων 

τους, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης επιχειρηματικότητας  και του 

ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Είμαι Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου, ένας φορέας 

που συστήθηκε, μετά από επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες,  από τις ίδιες τις 

εγκατεστημένες επιχειρήσεις για να αντικαταστήσει την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και να αναλάβει την 

Διοίκηση και Διαχείριση της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή 

την προσπάθεια και σήμερα, για την εταιρεία μας, το εγχείρημα της αυτοδιαχείρισης 

δεσμεύεται από πολλά στοιχήματα, που έχουμε αποφασίσει να τα κερδίσουμε. 

 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η περιφερειακή και βιομηχανική ανάπτυξη και η αποκέντρωση 
της βιομηχανίας από τα μεγάλα αστικά κέντρα αποτέλεσαν τους πιο σημαντικούς λόγους 
της ανάπτυξης του θεσμού των ΒΙΠΕ. Τα Επιχειρηματικά πάρκα αποτελούν 
σημαντικότατο παράγοντα για την οικονομική πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας.  
 
Πως, όμως,  πρέπει να είναι οι σύγχρονες βιομηχανικές περιοχές, ποια τα 
χαρακτηριστικά τους και ποιος ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης ??? 
 
Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω πολύ συνοπτικά τους τρεις βασικούς πυλώνες 
στους οποίους στηρίζεται ένα  σύγχρονο, λειτουργικό και ανταγωνιστικό Επιχειρηματικό 
Πάρκο : 
 

Τα επιχειρηματικά πάρκα θα πρέπει να είναι βιώσιμα και πράσινα!!! 
 
Πρωταρχικός στόχος της βιομηχανικής οικολογίας είναι η προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.  
Το παραδοσιακό μοντέλο της βιομηχανικής δραστηριότητας πρέπει να μεταλλαχθεί 
σε ένα νέο, αυτό του βιομηχανικού οικοσυστήματος. Σε αυτό το μοντέλο η 
κατανάλωση ενέργειας και υλικών βελτιστοποιείται, η παραγωγή αποβλήτων 
μειώνεται στο ελάχιστο και τα απορρίμματα μιας επιχείρησης μπορεί να αποτελούν 
πρώτη ύλη για μια άλλη. 
Είναι όμως οι περιβαλλοντικές πολιτικές και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
θέματα που απευθύνονται αποκλειστικά σε μεμονωμένες επιχειρήσεις? 
 
Οι αρχές της βιομηχανικής οικολογίας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω , κατέδειξαν 
τη σημασία της λήψης μέτρων σε επίπεδο πολλών επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει 
μια συνολική περιβαλλοντική αναβάθμιση μιας ολόκληρης περιοχής και τα 
αποτελέσματα να είναι μεγαλύτερης κλίμακας. 
Σημαντικός είναι ο ρόλος του φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. , που θα προωθήσει τις 
δράσεις συνεργασίας για βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. 
 Ας δούμε συνοπτικά μερικές από αυτές: 



 
1. Δίκτυο Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίηση Υποπροϊόντων 
Εκτός από την ύπαρξη ενός οργανωμένου δικτύου ανακύκλωσης, εντός των ΒΙ.ΠΕ. 
παρουσιάζεται η δυνατότητα της ανάπτυξης συνεργειών για τη χρήση των  

υποπροϊόντων των επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα προκύπτει μείωση του κόστους 
διαχείρισης απορριμμάτων και του κόστους αγοράς εισροών ανά επιχείρηση και 
βελτίωση της εταιρικής εικόνας. Πέραν από τα οφέλη σε επίπεδο επιχείρησης, 
παρουσιάζεται και συνολική βελτίωση της ποιότητας του συνολικού περιβάλλοντος 
της ΒΙ.ΠΕ. και της ευρύτερης περιοχής. 

 
2. Διαχείριση Αποβλήτων 
Οι ΒΙ.ΠΕ., ως χώροι υποδοχής πολλών επιχειρήσεων, επιβαρύνουν με τη δράση τους 
το περιβάλλον και οφείλουν να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη διαχείριση των 
αποβλήτων τους. Ένα σύστημα διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να ακολουθεί τις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να έχει μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση 
και να μην ακολουθεί εφήμερες λύσεις που θα χρειαστεί να επαναπροσδιοριστούν 
στο άμεσο μέλλον. H βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει την ενεργή 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στη λύση του προβλήματος. Οι 
επιχειρήσεις που δημιουργούν τα απόβλητα, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς που τα 
διαχειρίζονται στη συνέχεια, καθώς και οργανώσεις, επιστημονικοί φορείς ή άλλα 
ιδρύματα που ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα προστασίας και διαχείρισης 
του περιβάλλοντος, θα πρέπει από κοινού να συνεργάζονται για την εύρεση της 
βέλτιστης λύσης για τη διαχείριση των αποβλήτων. 
 
 
3. Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Η οικονομία της ενέργειας και η εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών μπορεί να ελαττώσει 
το συνολικό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και να μειώσει την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Εφόσον η ΒΙ.ΠΕ. μπορέσει να ελαττώσει 
τις συνολικές ανάγκες σε ενέργεια, παράγοντας μέρος των ενεργειακών της αναγκών, 
θα υπήρχε παράλληλη μείωση των συνολικών ρύπων της ΒΙ.ΠΕ.  
Μπορούν να υπάρξουν ενεργειακές δράσεις, που να αφορούν ολόκληρη τη ΒΙ.ΠΕ., 
με τη στήριξη του φορέα διαχείρισης, παρέχοντας ένα ευνοϊκό πλαίσιο για 
ενεργειακές επενδύσεις.  
 
4. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  
Η εισαγωγή ενός ΣΠΔ εντός της ΒΙ.ΠΕ. μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα. Σε επίπεδο 
επιχείρησης, όπου η κάθε επιχείρηση έχει το δικό της ξεχωριστό Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σε επίπεδο Φορέα Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ., όπου το 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καλύπτει τις υποδομές και υπηρεσίες του 
Φορέα, και σε επίπεδο Βιομηχανικής Περιοχής, όπου ολόκληρη η Βιομηχανική 
Περιοχή αντιμετωπίζεται ως μια ενότητα και δημιουργείται ένα κεντρικό Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Η χρήση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
μπορεί να βελτιώσει την περιβαλλοντική επίδοση ολόκληρης της ΒΙ.ΠΕ. 
 
 
 
 

 



Επιχειρηματικά πάρκα, Δικτύωση Επιχειρήσεων και Συνέργειες!!! 
 

1. Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters 
 
Το σύγχρονο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει και με αυτή την αλλαγή, 
η ανάγκη για πιο εξελιγμένες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, έχει γίνει πλέον 
επιτακτική. Δεν είναι τυχαία λοιπόν, η προσπάθεια που γίνεται 
για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω νέων μορφών επιχειρηματικών δράσεων και 
καινοτόμων μορφών συνεργασίας. Μια τέτοια νέα μορφή δράσης, είναι 
οι επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters). 
Οι δυνατότητες συνεργασίας και η αλληλεπίδραση με τις γειτνιάζουσες επιχειρήσεις 
αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των 
βιομηχανικών περιοχών.  
 

2. Προώθηση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας Επιχειρηματικής και 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας 
 

Οι Βιομηχανικές Περιοχές αποτελούν χώρους, στους οποίους δημιουργούνται ευνοϊκές 
συνθήκες για την ανάπτυξη της καινοτομίας, καθώς παρατηρείται συγκέντρωση 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, έντονες συνθήκες ανταγωνισμού αλλά και 
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και διάχυση της γνώσης. Για το λόγο αυτό οι 
Βιομηχανικές Περιοχές έχουν χαρακτηριστεί και ως τοπικά κέντρα καινοτομίας. H 
συνεργασία μεταξύ μιας Βιομηχανικής Περιοχής και ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος 
μπορεί να προσδώσει σημαντικά οφέλη, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο 
πανεπιστήμιο. Στο εξωτερικό συναντούμε ερευνητικά εργαστήρια και κέντρα 
καινοτομίας εντός των ΒΙ.ΠΕ. , κάτι που δεν συμβαίνει στη χώρα μας.  Εμείς έχουμε την 
τύχη να έχουμε δίπλα μας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
………………  
 

 
3. Βιομηχανική Συμβίωση 

 
Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου βιομηχανικής παραγωγής, 
συνετέλεσε στην ανάπτυξη της βιομηχανικής συμβίωσης, όπου διαφορετικές 
επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες, που βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα, 
συνεργάζονται μέσα σε ένα λειτουργικό δίκτυο και διαχειρίζονται από κοινού διάφορους 
πόρους.  
Στη βιομηχανική συμβίωση εμφανίζονται τρεις τύποι συμβιωτικών σχέσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων, η χρησιμοποίηση των υποπροϊόντων της μιας επιχείρησης από την άλλη, 
η κοινή χρήση υποδομών και υπηρεσιών (ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων κ.ά.) και η 
συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο σχεδιασμός, η εκπαίδευση και η 
βιώσιμη ανάπτυξη  
Πρότυπο Παράδειγμα Βιομηχανικής Συμβίωσης  
Θα σας αναφέρω ένα επιτυχημένο παράδειγμα βιομηχανικής συμβίωσης στο 
Κάλουντμποργκ της Δανίας. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο 
ορθής εφαρμογής των αρχών της βιομηχανικής οικολογίας και δημιουργήθηκε σταδιακά 
ξεκινώντας από τη δεκαετία του 70.  
Οι βασικοί συντελεστές είναι το Asnaes, ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 
που έχει ως κύριο καύσιμο το κάρβουνο, η Gyproc, μια μεγάλη επιχείρηση παραγωγής 



γυψοσανίδων, η Statoil, ένα διυλιστήριο πετρελαίου, η Novo Nordisk, μια φαρμακευτική 
εταιρία, η RGS 90, μια εταιρία ανακύκλωσης υλικών και αποκατάστασης εδάφους, η 
Novozyme, μια επιχείρηση παραγωγής ενζύμων, η Kara- Noveren, μια επιχείρηση 
διαχείρισης αποβλήτων και ο δήμος του Κάλουντμποργκ, που αριθμεί περίπου 17.000 
κατοίκους Εκτός από αυτούς συμμετέχουν και άλλοι μικρότεροι χρήστες οι οποίοι 
εκμεταλλεύονται την ενέργεια, τα υποπροϊόντα και τις ανταλλαγές υλικών. 
Στον πυρήνα του βιομηχανικού συστήματος βρίσκεται το Asnaes, το μεγαλύτερο 
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη Δανία, που παρέχει ατμό στο διυλιστήριο 
πετρελαίου της Statoil, στη φαρμακευτική μονάδα της Novo Nordisk και στη μονάδα 
βιοτεχνολογίας της Novozyme, ενώ παράλληλα παρέχει θέρμανση στην πόλη του 
Κάλουντμποργκ και σε ιχθυοτροφεία. H Statoil από την πλευρά της παρέχει στο Asnaes 
αέριο καύσιμο, καθώς και υδάτινους πόρους, κάποιοι από τους οποίους προέρχονται 
από διαχείριση λυμάτων. Το νερό ψύξης που παρέχεται, χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή ατμού και ηλεκτρισμού, καθώς και για τη διαδικασία της αποθείωσης. Από 
αυτή τη διαδικασία προκύπτει το βιομηχανικό γύψο, που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη 
από τη Gyproc. Η Novo Nordisk και η Novozyme παρέχουν τα επεξεργασμένα 
υποπροϊόντα τους σε τοπικούς αγρότες, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν ως λιπάσματα και 
ως τροφή για χοίρους. Η RGS 90 επεξεργάζεται πετρέλαιο καθώς και μολυσμένο χώμα, 
το οποίο διαθέτει στον κατασκευαστικό κλάδο της ευρύτερης περιοχής. Η Kara-Noveren, 
ανακυκλώνει το 80% των απορριμάτων που συλλέγει και αυτά χρησιμεύουν ως πρώτη 
ύλη σε χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και κατασκευαστικά υλικά. Ακόμη αποτεφρώνει τα 
σκουπίδια των νοικοκυριών χρησιμοποιώντας αυτά σε εργοστάσιο, παρέχοντάς τους 
ηλεκτρισμό και θερμότητα. 
Η βάση της συνεργασίας βασίζεται στην ειλικρίνεια και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ το Ινστιτούτο Βιομηχανικής Συμβίωσης του 
Κάλουντμποργκ υποβοηθά και διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην εύρεση νέων 
δραστηριοτήτων, που μπορούν να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση.  
Συνολικά τα οφέλη που προκύπτουν από τη βιομηχανική συμβίωση στο Κάλουντμποργκ 
είναι η περιορισμένη χρήση ενέργειας και άλλων πόρων όπως νερό, κάρβουνο και 
πετρέλαιο, η χρήση των υποπροϊόντων ως πρώτη ύλη, η προστασία του περιβάλλοντος 
και η δημιουργία μιας θετικής εικόνας για την πόλη και τη βιομηχανία του 
Κάλουντμποργκ.  
 
Επιχειρηματικά πάρκα και  ψηφιακή εποχή!!! 

Η πρόοδος στις ψηφιακές τεχνολογίες σταδιακά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο 
σχεδιάζουμε, παράγουμε, εμπορευματοποιούμε και παράγουμε αξία από προϊόντα και 
συναφείς υπηρεσίες. Νέες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), η 
5η γενιά κινητών επικοινωνιών (5G), το cloud computing, η ανάλυση δεδομένων και η 
ρομποτική, μετασχηματίζουν προϊόντα, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα σε 
όλους τους τομείς.  

Η ψηφιοποίηση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την προσέλκυση περαιτέρω 
επενδύσεων σε καινοτόμα βιομηχανικά πάρκα, τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούν το 
ευρύ φάσμα ευκαιριών που προσφέρει το IoT, η ανάλυση δεδομένων και τα συστήματα 
που βασίζονται στην τεχνολογία της πληροφορίας. Στόχος είναι επομένως να ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητα  στις ψηφιακές τεχνολογίες και να διασφαλιστεί ότι κάθε 
βιομηχανία, σε οποιονδήποτε τομέα, ανεξάρτητα από το μέγεθος της, μπορεί να 

επωφεληθεί πλήρως από τις ψηφιακές καινοτομίες. 



Στο ανωτέρω πλαίσιο, ενδεικτικοί τομείς στους οποίους ένα επιχειρηματικό πάρκο 
οφείλει να προσδώσει σημασία είναι: 

• Υποδομές για γρήγορο internet (οπτικές ίνες + VDSL) για όλες τις επιχειρήσεις 

• Ψηφιακή πλατφόρμα GIS (χάρτης με δεδομένα) 

• ψηφιακή πλατφόρμα για τη βιομηχανία, με στόχο τη δημιουργία έξυπνων και 
διασυνδεδεμένων εργοστασίων 

• ψηφιακή πλατφόρμα άμεσης ενημέρωσης με ειδοποίηση σε κινητά για έκτακτα 
καιρικά φαινόμενα,  

• mobile friendly ή app με ενημερωμένο κατάλογο και χάρτη επιχειρήσεων 

• υποβολή προβλημάτων μέσω ιστοσελίδας , παρακολούθηση των έργων  και της 
εξέλιξης αυτών 

• πλατφόρμα για αγγελίες διαθέσιμων κτιρίων/ οικοπέδων  

• δίκτυο αισθητήρων για παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων 
(θόρυβος, αέρας, υγρά απόβλητα κλπ) 

• σύστημα καταγραφής εισόδων της ΒΙΠΕ  

• σύστημα ελέγχου εισόδου/εξόδου (αυτόματη είσοδος με πομποδέκτη) 

• Internet of things (IOT) παρακολούθηση απόδοσης περιπόλου φύλαξης μέσω GPS 

Τα επιχειρηματικά πάρκα πρέπει να προσαρμοστούν σε στρατηγικές επένδυσης στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Οι εταιρείες και οι οργανωμένοι υποδοχείς θα   
πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους να εκπλήσσουν συνεχώς τους πελάτες τους με 
καινοτόμους τρόπους, οι οποίοι θα εγγυώνται γρήγορο, φτηνό και έξυπνο αυτοματισμό 
των πάντων. Αναμφίβολα είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε 
τους πολλούς οιωνούς και να κινηθούμε σβέλτα. 

Η Α’ Βιομηχανική περιοχή Βόλου την οποία εκπροσωπώ ιδρύθηκε το 1966  αποτελεί 1ης 
γενιάς επιχειρηματικό πάρκο και είναι η δεύτερη παλαιότερη ΒΙ.ΠΕ. της χώρας. Σήμερα 
δραστηριοποιούνται γύρω στις 70 επιχειρήσεις σε διάφορους  
Δυστυχώς παραλάβαμε μια περιοχή με πολλά προβλήματα. Μία ενδεικτική εικόνα των 
προβλημάτων: 

• Απαρχαιωμένες και εγκαταλελειμμένες υποδομές ( ηλεκτροφωτισμού, ασφάλειας, 
οδοποιίας, ύδρευσης, σήμανσης κλπ) 

• Χαμηλής ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής 

• Υψηλές χρεώσεις δημοτικών τελών μη ανταποδοτικά προς τις υπηρεσίες. Οι 
επιχειρήσεις μας βαρύνονται με διπλή χρέωση καθώς για τις ίδιες υπηρεσίες οι 
επιχειρήσεις πληρώνουν και στον Δήμο αλλά και στον ΦΔΔ 

• Ανείσπρακτα, για χρόνια κοινόχρηστα, γεγονός που κατοχύρωσε το φαινόμενο 
επιχειρήσεων – στρατηγικών κακοπληρωτών 

• εγκαταλελειμμένες κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίων που δεν λειτουργούν και 

αποτελούν εστίες μόλυνσης και κίνδυνο πυρκαγιών. 
• Απουσία ενισχύσεων από τομεακά προγράμματα, για την εξασφάλιση σύγχρονων 

όρων αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς λειτουργίας. 
 

Σας ανέφερα παραπάνω  ότι έχουμε δεσμευτεί με στοιχήματα τα οποία έχουμε 
αποφασίσει να κερδίσουμε ως αυτοδιαχείριση γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε στη Δανία: 
 

• Το πρώτο κρίσιμο στοίχημα είναι να αποκαταστήσουμε πλήρως την ετοιμότητα των 



υποδομών και των δικτύων, να εξασφαλίσουμε την λειτουργικότητα και την 
ασφάλεια του χώρου και να βελτιώσουμε την αισθητική του περιβάλλοντος. 

• Το δεύτερο στοίχημα είναι να εδραιώσουμε το κύρος του θεσμού των Βιομηχανικών 
Περιοχών, θεωρώντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της Βιομηχανικής Πολιτικής της 
χώρας. 

• Το τρίτο, είναι η ενεργός συμμετοχή της εταιρία, στην προσπάθεια βιομηχανικής 
   ανασυγκρότησης της χώρας με την προσέλκυση επενδύσεων, στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, 

επιδιώκοντας την ενίσχυση της απασχόλησης, την προσέλκυση νέας τεχνολογίας, την 
ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, την διεύρυνση της παρουσίας της ποιοτικής 
επιχειρηματικότητας και κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ορθολογική διαχείριση τω φυσικών και ενεργειακών πόρων. Θέλω να κάνω 
απολύτως σαφές, ως προς το τελευταίο, ότι για την προστασία του περιβάλλοντος 
σεβόμαστε τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας, τα οποία 
συντρέχουμε με την θετική μας συμβολή. 

• Το τέταρτο και τελευταίο στοίχημα είναι η αυτοδιαχειριζόμενη Α΄ Βιομηχανική 
Περιοχή Βόλου να αποτελέσει επιτυχημένο πρότυπο οργανωμένης βιομηχανικής 
υποδομής, που θα ενσωματωθεί στην Βιομηχανική Πολιτική της χώρας. 

Αυτά τα στοιχήματα είμαστε καταδικασμένοι να τα κερδίσουμε και μαζί με αυτά νέες 
επενδύσεις, νέες θέσεις απασχόλησης, νέα βιώσιμα μεροκάματα. 

 


