Συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο
Διοικητικό
Συμβούλιο
της
ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων–Ασωπού
Στις 12 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων-Ασωπού, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως
ακολούθως:

Πρόεδρος
Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Αντιπρόεδρος α’
Αθανάσιος Ψαθάς, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. – Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΑΝΕΠ

Αντιπρόεδρος β’
Ανδρέας Λουκάτος, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. – αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΑΝΕΠ

Μέλη
Παναγιώτης Αγνιάδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας
Ευστράτιος Ανδριάνης, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Καλλίνικος Καλλίνκο-Καλλίνικος, GOLDAIR CARGO Α.Ε.
Κουδούνης Νικόλαος, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς
Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Παναγιώτης Λώλος, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
Παναγιώτης Σκιαδάς, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Το αμέσως επόμενο διάστημα η ΕΑΝΕΠ θα προχωρήσει στην ανάθεση
εκπόνησης business plan σε αναγνωρισμένη εταιρεία συμβούλων
κατόπιν διαγωνισμού και στη συνέχεια στην αναζήτηση
χρηματοδότησης για το έργο
«Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για τη Στερεά Ελλάδα: έγινε
ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα σε μια μεγάλη προσπάθεια που η
Περιφέρεια στηρίζει εμφατικά και διαχρονικά από το 2014. Τότε
που ο Κώστας Μπακογιάννης ξεκίνησε φέρνοντας κοντά ετερόκλητες
δυνάμεις ενόψει του κοινού μεγάλου στόχου.
Η ανάληψη της Προεδρίας της εταιρείας που θα αναπτύξει το
Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί για μένα ξεχωριστή τιμή και
σηματοδοτεί τη βούληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να
συνεχίσει να στηρίζει το έργο της ΟΧΕ Ασωπού θεσμικά, αλλά και
πρακτικά», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΑΝΕΠ και Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
«Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., μαζί με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον
Δήμο Τανάγρας και τον ΣΒΣΕ, ήταν από τους εμπνευστές του έργου
της δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στα
Οινόφυτα. Με πολλή χαρά είδαμε στη συνέχεια ότι το έργο
στηρίζεται και από μεγάλες εγκατεστημένες επιχειρήσεις –
εκφράζω δε και την βεβαιότητα ότι κι άλλες θα έρθουν μαζί μας
στην πορεία, μετά την ολοκλήρωση του business plan.
Από την πλευρά μας, προσφέρουμε την τεχνογνωσία των στελεχών
της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στην ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων που
προσφέρουν έναν οργανωμένο χώρο βιομηχανικής δραστηριότητας,
με σεβασμό στο περιβάλλον και όλες τις απαραίτητες υποδομές»,
ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Αθανάσιος Ψαθάς, α’
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΝΕΠ.
Προτεραιότητες της ΕΑΝΕΠ είναι η δημιουργία δικτύων (ύδρευσης,
ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, οδικού, οδοφωτισμού κ.λπ.) καθώς
και η κατασκευή Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων.
Με τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με παράλληλες συμπληρωματικές

παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα, αφενός σταδιακά θα δοθούν
ολοκληρωμένες λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα, και αφετέρου
θα διασφαλιστεί η δυνατότητα περαιτέρω νόμιμης ανάπτυξης των
ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς και προσέλκυσης νέων,
οδηγώντας έτσι και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – και
μάλιστα στον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης, που
είναι από τις πιο σταθερές διαχρονικά.

