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EPSILON NET: Αγορά αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος στην Θεσσαλονίκη
& ίδρυση Κέντρου Ψηφιακής Τεχνολογίας
O Όμιλος της Epsilon Net ανακοινώνει την αγορά αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος
στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου
Γεωργικής Σχολής αρ. 92 και σε απόσταση 3,5 χλμ. από το Διεθνή Αερολιμένα
Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, η μητρική εταιρία του Ομίλου, υπέγραψε οριστικό συμβόλαιο αγοράς
κτιριακών εγκαταστάσεων έκτασης 7.244τμ με εμβαδό οικοπέδου 2.942τμ έναντι
συνολικού τιμήματος 2.250.000 ευρώ.
Το κτιριακό συγκρότημα, βρίσκεται σε έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες που
οδηγούν στο αεροδρόμιο, γειτνιάζει με το «Ψηφιακό Κέντρο και το Κέντρο Εσωτερικών
Λειτουργιών & Υπηρεσιών» του Κέντρου Καινοτομίας της Pfizer, ενώ στην ευρύτερη
περιοχή του ακινήτου και σε ακτίνα 1 χλμ. έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται
σημαντικές επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες όπως :
•
•
•
•

το συγκρότημα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου
το Εμπορικό Πάρκο Frorida 1 Ιδιοκτησίας του Ομίλου Φουρλή
το Εμπορικό Πάρκο Florida 2 – Apollonia Politia
τo IKEA Βορείου Ελλάδος.

Επίσης, σε κοντινή απόσταση από το κτίριο, βρίσκεται η «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης»
και το υπό ίδρυση τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλονίκης «Thess INTEC».
Η εταιρία έχει ήδη ξεκινήσει την μελέτη αξιοποίησης του ακινήτου και της
ανακατασκευής του, σύμφωνα με τις απαραίτητες τεχνολογικές και αρχιτεκτονικές
προδιαγραφές. Στο νέο κτιριακό συγκρότημα, το οποίο θα διαθέτει σύγχρονες
υποδομές υψηλής ποιότητας, θα μετεγκατασταθούν όλες οι λειτουργίες της έδρας της
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επιχείρησης καθώς και οι νέες τεχνολογικές δομές που αναπτύσσει ο Όμιλος και πιο
συγκεκριμένα :
1) Η έδρα και οι διοικητικές υπηρεσίες του Ομίλου καθώς και το σύνολο του
προσωπικού που απασχολείται στην Θεσσαλονίκη
2)

Το υπό ίδρυση Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας του Ομίλου, το οποίο θα εστιάσει
αρχικά στους τομείς των ΙNFORMATION SYSTEMS, FINTEC & ANALYTICS

3) Η υπό ίδρυση θερμοκοιτίδα του Ομίλου, με στόχο την προσέλκυση νέων
επιστημόνων στο πλαίσιο των συνεργασιών του Ομίλου με τα ακαδημαϊκά
ιδρύματα της χώρας, την αξιοποίηση του επιστημονικού κεφαλαίου και την
ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας & των μικρών επιχειρηματικών
σχημάτων.
Η εταιρία θα πετύχει σημαντική μείωση στα έξοδα μισθώσεων από τη μετακόμιση σε
ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις ενώ το κόστος της ανακατασκευής και
διαμόρφωσής τους και ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, θα χρηματοδοτηθούν
από ίδια κεφάλαια, σε συνδυασμό με τις πηγές χρηματοδότησης και τα κίνητρα που
παρέχει ο Αναπτυξιακός Νόμος & το Ταμείο Ανάκαμψης.
Με τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, ο Όμιλος της Epsilon Net, πρωταγωνιστής στον εν
εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, σκοπεύει να συμβάλλει
ενεργά στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και του επιστημονικού και τεχνολογικού
δυναμικού της πόλης, σε ισχυρό πόλο για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της
«Βιομηχανίας Πληροφορικής» της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολική Ευρώπης.
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