ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οινόφυτα, 4 Αυγούστου 2019
Η

Παρούσα

απευθύνεται

προς

τον νόμιμο

εκπρόσωπο των

εγκατεστημένων

επιχειρήσεων

εντός

του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης Οινοφύτων.
Αξιότιμε Επιχειρηματία,
Όπως σας είναι γνωστό ο νόμος 4605/01.04.2019 χαρακτήρισε την περιοχή της άτυπης βιομηχανικής
συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων, που οριοθετείται από τις συντεταγμένες κορυφών του πίνακα Α΄ του νόμου που
επισυνάπτεται, ως περιοχή η οποία χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης. Στην οριοθετούμενη
περιοχή θα δημιουργηθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (Ε.Π.Ε.) για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών,
πολεοδομικών, λειτουργικών και λοιπών προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Για την επίτευξη αυτού του εμβληματικού έργου ο νόμος προβλέπει την σύσταση δύο Ανωνύμων Εταιριών, α) της
Ε.ΑΝ.Ε.Π. (Εταιρεία Ανάπτυξης και Εξυγίανσης του Πάρκου) και β) της Ε.Δ.Ε.Π. (Εταιρεία Διαχείρισης του
Επιχειρηματικού Πάρκου).
α) η Ε.ΑΝ.Ε.Π. (Εταιρεία Ανάπτυξης και Εξυγίανσης του Πάρκου) θα είναι ο Φορέας Ίδρυσης και Ανάπτυξης του
Ε.Π.Ε.
Ίδρυση Ε.ΑΝ.Ε.Π.: η ΕΑΝΕΠ πρέπει να ιδρυθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019


Η Ε.ΑΝ.Ε.Π. κατά το νόμο ιδρύεται με συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους φορείς:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Τανάγρας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), ΕΤΒΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε , Επιμελητήριο Βοιωτίας
β) η Ε.Δ.Ε.Π. (Εταιρεία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου). Είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π.Ε.
Ίδρυση Ε.Δ.Ε.Π.: η ΕΔΕΠ πρέπει να ιδρυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019
Η Ε.Δ.Ε.Π. θα ιδρυθεί με την συμμετοχή κυρίων ή μισθωτών εκτάσεων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 10%
της έκτασης της ΑΒΣ Οινοφύτων.

Στη Διοίκηση της Ε.Δ.Ε.Π. μπορεί να συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι από τους φορείς: Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, Δήμος Τανάγρας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, (ΣΒΣΕ), ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε
και Επιμελητήριο Βοιωτίας.
Στο πλαίσιο της παραπάνω συμμετοχής και παρουσίας, ο ΣΒΣΕ έχει αναλάβει την ευθύνη και τον συντονισμό
της συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για τη σύσταση, την οργάνωση και
την αποτελεσματική λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Π., που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η εταιρεία που θα κληθεί
να διαχειριστεί το Επιχειρηματικό Πάρκο και στην οποία η παρουσία των εγκατεστημένων Επιχειρήσεων πρέπει
να είναι κυρίαρχη.
Συνημμένα σας στέλνουμε τα συνημμένα έγγραφα στα οποία περιλαμβάνεται το Απογραφικό Δελτίο που είναι
απαραίτητο να συμπληρωθεί για να έχουμε πλήρη καταγραφή των εγκατεστημένων Επιχειρήσεων με τα
αναγκαία στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε επιτυχώς το δύσκολο αυτό έργο. Επίσης σας
καλούμε να πυκνώσετε τις τάξεις του ΣΒΣΕ για να καταστείτε κοινωνοί και συμμέτοχοι στις εξελίξεις. Τέλος,
σημειώσατε ότι θα ακολουθήσει φάκελος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της
Ε.Δ.Ε.Π.
Είμαστε βέβαιοι για την καλή συνεργασία και για την άμεση ανταπόκρισή σας.
Σημειώνουμε επίσης ότι έχουμε στην διάθεση σας γραμμή επικοινωνίας για παροχή όλων των αναγκαίων
πληροφοριών και διευκρινήσεων που θα χρειασθείτε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Ανδρέας Λουκάτος Γενικός Διευθυντής
Τηλ. 6974402067 e-mail: aloukatos@cpw.vionet.gr
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