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Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1.
Στο περιβάλλον: Η ανοργάνωτη, χωρίς κανόνες και υποδοµές
βιοµηχανική συγκέντρωση, σε συνδυασµό µε νόµιµες και µη δραστηριότητες
αλλά και τη νοοτροπία που υποθάλπτει η ασυδοσία, έχουν δηµιουργήσει
τεράστια περιβαλλοντική
υποβάθµιση, που συνεχίζεται, κυρίως λόγω της
αναρχίας και της αδράνειας αυτών που µπορούν να λύσουν το πρόβληµα
δραστικά. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην ρύπανση των υδάτων και του
υδροφόρου ορίζοντα µε βαρέα µέταλλα, µε προεξάρχον το εξασθενές χρώµιο,
που έχουν επιφέρει σοβαρά δυσµενή αποτελέσµατα στην υγεία και την
γεωργική δραστηριότητα της περιοχής.
2.
Στην Υγεία: Οι
αρνητικές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής
ρύπανσης και υποβάθµισης του υδροφόρου ορίζοντα στην υγεία των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής, από τα βαρέα και επικίνδυνα µέταλλα και τις εν γένει
εκποµπές, πλανάται στον ορίζοντα, υποβαθµίζει και δυσφηµεί τη µείζονα
περιοχή της Βοιωτίας και της Στερεάς Ελλάδας.
3.
Στην πρωτογενή Παραγωγή: Η µείζων περιοχή είχε και
εξακολουθεί να έχει κυρίως αγροτικό χαρακτήρα, µε µεγάλη παραγωγική
δραστηριότητα σε όλα σχεδόν τα είδη γεωργικής παραγωγής. Μάλιστα, η
γειτνίασή της µε την Αθήνα και το εξ αυτού µειωµένο κόστος διακίνησης, δίνουν
συγκριτικό πλεονέκτηµα στους αγρότες της περιοχής. ∆υστυχώς, εδώ και
δεκαετίες τα υψηλής ποιότητας λόγω εδάφους και συνθηκών βοιωτικά γεωργικά
προϊόντα έχουν συκοφαντηθεί, εν πολλοίς αδίκως, γιατί κανένας δεν µπορεί να
προσδιορίσει και να συσχετίσει γεωγραφικά το χώρο ρύπανσης µε το χώρο
παραγωγής, µε αποτέλεσµα οι αγρότες µας να αντιµετωπίζουν σοβαρό
πρόβληµα διάθεσης των προϊόντων τους.
4.
Στην Χωροταξική Οργάνωση και τις υποδοµές: Η εγκατάσταση
των βιοµηχανιών έχει γίνει άναρχα, εκτός σχεδίου, σε αγροτεµάχια, µερικά εξ
αυτών έχουν χαρακτηρισθεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας, χωρίς
οποιαδήποτε οργάνωση και υποδοµές. ∆ρόµοι υποτυπώδεις, δίκτυα
ανύπαρκτα, γενικώς εικόνα αναρχίας στη δόµηση και στην περιβαλλοντική
διαχείριση των κάθε λογής αποβλήτων (βιοµηχανικών και άλλων).
Στην Ανάπτυξη και την απασχόληση: Εκτός από τον άµεσο και
ορατό
κίνδυνο των προβληµάτων που υφίστανται στην αδειοδότηση των
επιχειρήσεων (προσφυγές στο ΣτΕ κλπ) αλλά και του υψηλού διοικητικού
κόστους αδειοδότησης και λειτουργίας τους, η διατήρηση του χωροταξικού και
περιβαλλοντικού χάους εµποδίζει τον εκσυγχρονισµό και τις επεκτάσεις/
βελτιώσεις των υφισταµένων επιχειρηµατικών υποδοµών αλλά και την ανάπτυξη
νέων εγκαταστάσεων. Ο πληθυσµός µειώνεται, η ζωή του εξελίσσεται µέσα σε
σοβαρά προβλήµατα και γενικά η περιοχή γερνάει και αργοπεθαίνει.
5.
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Β. ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Το θέµα «Ασωπός» είναι γνωστό τοις πάσι ως το πρόβληµα που δεν
«ακουµπάει» κανένας σοβαρά, µε αποτέλεσµα να λιµνάζει δεκαετίες πλέον. Οι
εµπλεκόµενες δηµόσιες αρχές, οι οικολογικές και άλλες οργανώσεις και
κινήµατα, οι ΟΤΑ αλλά και οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις και οι σύνδεσµοί τους,
έχουν καταβάλλει διαχρονικά σηµαντικές προσπάθειες για την άρση των
αρνητικών παραµέτρων που έχουν καταγραφεί σε διάφορες µελέτες και έρευνες,
χωρίς ωστόσο αυτές οι προσπάθειες να έχουν καρποφορήσει. Μεταξύ αυτών
των προσπαθειών, διάφορες αποσπασµατικές προτάσεις για λύσεις αµφίβολης
αποτελεσµατικότητας γίνονται προσχηµατικά για να µην υλοποιηθούν ποτέ και
για να αποτελέσουν άλλοθι ότι κάποιοι κάτι έκαναν. Μιλάµε γι’ αυτούς που θα
έπρεπε και µπορούν να λύσουν το πρόβληµα. Άλλοι βέβαια δεν ακουµπούσαν
το πρόβληµα θεωρώντας το «καυτή πατάτα».
Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί πως ένας από τους λόγους που
εµπόδισαν την αντιµετώπιση του προβλήµατος στο σύνολό του είναι πως συχνά
αποτέλεσε αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης µε εξαγγελίες κάθε φορά
µεγαλεπήβολων και πανάκριβων φαραωνικών λύσεων και προτάσεων, που για
το λόγο αυτό δεν µπορούσαν να υλοποιηθούν και οι συντάκτες τους το
γνώριζαν. Μελέτες επί µελετών που µένουν στα συρτάρια και το πρόβληµα
συνεχίζει να υπάρχει και να επεκτείνεται. Τα τελευταία µάλιστα χρόνια υπήρξε
και το άλλοθι της οικονοµικής κρίσης για να δικαιολογήσει την αδράνεια.
Το νοµικό πλαίσιο για τα όρια των ρύπων και τις περιβαλλοντικές
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων άργησε να θεσµοθετηθεί στη χώρα µας, αφού
θεσπίστηκε όταν είχε ήδη γίνει το κακό. Είχε όµως ως αποτέλεσµα τον
περιορισµό και εν τέλει τη διακοπή της τροφοδότησης του υδροφόρου ορίζοντα
µε βαρέα µέταλλά και άλλους ρύπους και ειδικά µε εξασθενές χρώµιο. Οι
τακτικοί έλεγχοι των αρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δείχνουν πως οι
βιοµηχανίες στο σύνολό τους συµµορφώθηκαν και δεν χρησιµοποιούν πλέον
εξασθενές χρώµιο στην παραγωγική τους διαδικασία. Η πολυετής όµως
ασύδοτη δραστηριότητα δηµιούργησε συσσώρευση της ρύπανσης του
υδροφόρου ορίζοντα, που φαίνεται να παραµένει. Αυτό τουλάχιστον
αποδεικνύουν ενδεικτικές µετρήσεις µας, οι οποίες σε συγκεκριµένα σηµεία
δείχνουν απαράδεκτα υψηλές συγκεντρώσεις. Μέχρι σήµερα δεν έχουν
προσδιορισθεί οι πηγές της ρύπανσης και κυρίως δεν έχει γίνει τίποτα πρακτικό
και χειροπιαστό για την εξυγίανση και την εξαφάνιση των ρύπων, που είναι και
το ζητούµενο.
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Γ. ∆ΕΣΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Καταλήξαµε σε µια σειρά µέτρων, ενεργειών και πρωτοβουλιών που
αφορούν:
− στην έρευνα και αποκάλυψη των πηγών της συσσωρευµένης ρύπανσης
και αυτών που τη δηµιούργησαν.
− στη µελέτη και υλοποίηση δράσεων εξάλειψης του προβλήµατος και
εξυγίανσης της περιοχής.
− στη δηµιουργία ενός σταθερού µηχανισµού και διαδικασιών πρόληψης,
ελέγχου και ελαχιστοποίησης της περαιτέρω περιβαλλοντικής ζηµιάς.
− στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου περιβαλλοντικής
εξυγίανσης και πολεοδοµικής οργάνωσης της περιοχής µε σκοπό τη
µετατροπή της σε Οργανωµένο Υποδοχέα Επιχειρηµατικότητας που θα
επιτρέψει την αναβάθµισή της.
− στην διαρκή παρακολούθηση των συνεπειών στην υγεία των κατοίκων και
την λήψη ανάλογων µέτρων.
− στην απενοχοποίηση της αγροτικής παραγωγής.
Σκεφτήκαµε όµως πως:
(α) το πρόβληµα είναι κυρίως δικό µας, της Βοιωτίας και της Στερεάς Ελλάδας
(β) πως δεν είναι ηθικό και έντιµο να κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας και
να περιοριζόµαστε στην διεκδίκηση της επίλυσής των προβληµάτων µας από
το Κράτος, που αποδεδειγµένα αδρανεί δεκαετίες. Αυτήν άλλωστε τη
διαφορετικότητά µας προβάλαµε στους πολίτες της Περιφέρειας και µας
επέλεξαν.
(γ) δεν έχουµε δεσµεύσεις έναντι ουδενός.
(δ) πρέπει να µπούµε µπροστά στην επίλυσή του µε πρωτοβουλίες, σχεδιασµό,
προτάσεις και δράσεις, ακόµα και πέρα από τις δυνάµεις µας που εν τέλει θα
υποχρεώσουν και την πολιτεία να συµµετάσχει.
Στις σκέψεις µας αυτές βρήκαµε σύµµαχο και συµπαραστάτη τον κατ’
εξοχήν αρµόδιο ∆ήµο Τανάγρας, στα γεωγραφικά όρια του οποίου εστιάζεται το
πρόβληµα, και µε αγαστή συνεργασία καταλήξαµε απο κοινού σε ένα πλήρες
σχέδιο εκτεταµένων θεσµικών και πρακτικών παρεµβάσεων και δράσεων
συνολικής αντιµετώπισης του προβλήµατος για το παρόν και το µέλλον.

3

Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την οριστική και αποτελεσµατική επίλυση του µείζονος
προβλήµατος στην περιοχή του ΑΣΩΠΟΥ| Βασικά σηµεία της εισήγησης

∆. Η ΠΡΟΤΑΣΗ/ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ι. Ρύπανση – Ρυπαντές - Έλεγχοι – Παρεµβάσεις
1. Με άµεσους στόχους: α) την ολοκλήρωση των ελέγχων, β) την
αποκάλυψη των εστιών ρύπανσης και των υπαίτιων ρυπαντών και γ) την λήψη
µέτρων εξυγίανσης και εξάλειψης των εστιών ρύπανσης, η Περιφέρεια Σ.Ε. θα
χρηµατοδοτήσει τις διεργασίες άσκησης συστηµατικού ελέγχου, σε συνεργασία
µε εξειδικευµένους φορείς που έχουν την σχετική τεχνογνωσία και εµπειρία.
2. Στο ίδιο πλαίσιο των περιβαλλοντικών παρεµβάσεων και σε
συνεργασία πάντα µε το ∆ήµο Τανάγρας που θα µας εξασφαλίσει τις αναγκαίες
υποδοµές επί τόπου, θα στελεχώσουµε και θα λειτουργήσουµε άµεσα το
Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος στην περιοχή, για να έχουµε άµεση και
συνεχή παρακολούθηση και εικόνα των επιβαρυντικών δράσεων και των
υπαιτίων.
3. Στις περιβαλλοντικές παρεµβάσεις µας εντάσσεται η πρόθεσή µας για
άµεση εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού δραστικού περιορισµού της
ρύπανσης του Ασωπού ποταµού από βαρέα µέταλλα και εξασθενές
χρώµιο στα διαπιστωµένα σηµεία έκλυσης των ρύπων αυτών στον Ασωπό.
4. Στις περιβαλλοντικές Παρεµβάσεις εντάσσεται και η ολοκλήρωση της
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, που θα γίνει από τις
υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας µε την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

ΙΙ. Οργάνωση – Υποδοµές – Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης.
1. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η Βιοµηχανική Περιοχή Οινοφύτων
– Σχηµαταρίου αποτελεί την πλέον οχλούσα περιβαλλοντικά και άναρχη
πολεοδοµικά Άτυπη Βιοµηχανική Συγκέντρωση της Ελληνικής επικράτειας.
Ταυτόχρονα αποτελεί τον µεγαλύτερο µητροπολιτικό πόλο ανάπτυξης της
µεταποίησης και της επιχειρηµατικότητας στον εθνικό χώρο. Το γεγονός αυτό,
σε συνδυασµό µε τη γεωγραφική θέση της περιοχής (γειτνίαση µε
µητροπολιτικό κέντρο/ υπάρχουσες συγκοινωνιακές προσβάσεις) και το µέγεθος
της έκτασης, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός
σύγχρονου οργανωµένου υποδοχέα που θα συµβάλλει τα µέγιστα στην
τοπική οικονοµία, την περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής και κυρίως
στην ενίσχυση της απασχόλησης και της εθνικής οικονοµίας.
Έτσι αποφασίσαµε να πάρουµε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη
ενός Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης βασισµένου στις θεσµικές
δυνατότητες και διαδικασίες του ν.3982/2011 για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα
και υπό το πλαίσιο των ευκαιριών που θα παρασχεθούν από το ΕΣΠΑ
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2014-2020 και τις λοιπές διαθέσιµες χρηµατοδοτικές πηγές για υποδοµές
αυτού του τύπου. Ενός Πάρκου που θα συνδυάσει την θεσµική, χωροταξική,
πολεοδοµική Οργάνωση σε συνδυασµό µε την εξυγίανση της επιβαρυµένης και
πολλαπλώς συκοφαντηµένης αυτής περιοχής.
2. Συναφές µε το θέµα της Χωροταξικής και πολεοδοµικής
οργάνωσης της περιοχής είναι και το θέµα της οριοθέτησης του Ασωπού
Ποταµού µε βάση το Νόµο.

ΙΙΙ. Παρατηρητήριο Υγείας.
Εξαιτίας της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που έχει καταγραφεί στην
ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταµού, αλλά και των επιβαρυντικών στοιχείων
για την υγεία των κατοίκων, όπως έχουν προκύψει και από σχετικές
επιδηµιολογικές µελέτες, θεωρούµε αναγκαία και συµπληρωµατική µε τις
παραπάνω δράσεις, τη σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου και Κέντρου
Προαγωγής Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον ∆ήµο Τανάγρας. Η
εξασφάλιση των πόρων για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα γίνει µε
ευθύνη της Περιφέρειας και ο προβλεπόµενος χρόνος λειτουργίας θα είναι
τουλάχιστον 4 έτη.
Κεντρικός σκοπός του Παρατηρητηρίου θα είναι η καταγραφή, ανάλυση,
παρακολούθηση και προαγωγή της υγείας των κατοίκων της περιοχής.
Οι στόχοι του Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής Υγείας θα είναι:
-

η συστηµατική παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων και η έγκαιρη
αναγνώριση πιθανών προβληµάτων υγείας που εµφανίζουν υψηλή
συχνότητα στον πληθυσµό.

-

η συστηµατική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της
περιοχής µε στόχο την πρόληψη πιθανής επέκτασης του προβλήµατος.

-

η συνεχής ενηµέρωση των κατοίκων επί θεµάτων που άπτονται της
δηµόσιας υγείας και ο σχεδιασµός και η υλοποίηση στοχευµένων
δράσεων προαγωγής υγείας.

Ως περιοχή εποπτείας του Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής
Υγείας θα ορισθεί ο ∆ήµος Τανάγρας, που περιλαµβάνει τις ∆ηµοτικές Ενότητες
Οινοφύτων, Σχηµαταρίου, Τανάγρας και ∆ερβενοχωρίων, οι οποίες αποτελούν
τις πλησιέστερες περιοχές στον Ασωπό ποταµό και τη βιοµηχανική ζώνη.
Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία, στα πλαίσια
προγραµµατικής σύµβασης που θα υπογράψει η Περιφέρεια µε το Εργαστήριο
Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η
Ιατρική Σχολή Αθηνών θα συνεργαστεί µε Πανεπιστήµια και Ινστιτούτα της
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Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήµιο του Dartmouth, το
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής
και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis κ.α. Για την πραγµατοποίηση των
περιβαλλοντικών µετρήσεων και των εργαστηριακών εξετάσεων θα υπάρξει
συνεργασία µε πιστοποιηµένα εργαστήρια της Ελλάδος και του εξωτερικού
VI. Εξασφάλιση Πόρων.
Η Περιφέρεια δεσµεύεται να διαθέσει σταδιακά, από τα πενιχρά της
διαθέσιµα, τους οικονοµικούς πόρους που απαιτούνται. Κυρίως όµως
δεσµεύεται να υποστηρίξει σθεναρά σε κάθε Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Αρχή την
διάθεση πόρων από όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι συµβατά µε τις
συγκεκριµένες δράσεις, αξιοποιώντας όλες τις ειδικές χρηµατοδοτήσεις από
Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

6

