∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαµία, 1 Οκτωβρίου 2016

∆ροµολογούνται παρεµβάσεις στον Ασωπό
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου σχεδιασµού για την οριστική
και αποτελεσµατική επίλυση του µείζονος προβλήµατος στην περιοχή του Ασωπού και των
ενεργειών που απορρέουν από τη διαβούλευση που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2015 και
κατέληξε στην απόφαση 207/2015 του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, πραγµατοποιεί ένα ουσιαστικό και κρίσιµο «βήµα» µε την αξιοποίηση των
προγραµµατικών και χρηµατοδοτικών εργαλείων που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η αξιοποίηση της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), αποτελεί ένα τέτοιο
εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις και
«ενεργοποίηση» συγκεκριµένων «Επενδυτικών Προτεραιοτήτων» των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, από τα οποία αντλεί χρηµατοδοτικούς πόρους. Το ΠΕΠ
Στερεάς Ελλάδας θα συµβάλλει αποφασιστικά σε αυτή την προσπάθεια, την οποία θα
συνδράµουν και άλλα «Τοµεακά» Προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Πρακτικά, η ΟΧΕ αποτελεί το µέσο για την προώθηση και των στόχων και της υλοποίησης των
ενεργειών που έχει αποφασίσει το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας για την
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του πολυεπίπεδου προβλήµατος στην περιοχή παρέµβασης που
ορίζεται από την Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του Ασωπού, πρόβληµα που προσδιορίζεται από
περιβαλλοντική υποβάθµιση, παραγωγική αποδιάρθρωση (τόσο στην µεταποίηση όσο και στον
αγροτικό τοµέα), µείωση του επιπέδου ποιότητας ζωής και δοκιµασίας των συνθηκών υγείας
των κατοίκων και, εντέλει, από τη διαµόρφωση συσσωρευόµενων αρνητικών συνθηκών για την
µελλοντική ανάταξη και ανάπτυξη της περιοχής.
Μέσω της «ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού» δροµολογούνται συνεκτικές και ιεραρχηµένες παρεµβάσεις:
•

για τη διάγνωση και εµπροσθοβαρή άµβλυνση των προβληµάτων που συντηρούν και
επιτείνουν την περιβαλλοντική υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού
(περιοχή παρέµβασης της ΟΧΕ),

•

για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για τον συνεχή και συνεπή σχεδιασµό, την εφαρµογή
και αξιολόγηση δράσεων συνολικής εξυγίανσης και ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης σε
µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα.
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•

για την συµπλήρωση, εξειδίκευση και εµπλουτισµό της δέσµης µέτρων που έχει αποφασίσει
ήδη το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, η στρατηγική της ΟΧΕ µε χωρική εφαρµογή την Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του
Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού), αξιοποιεί µίγµα δράσεων δηµόσιας χρηµατοδότησης που
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, πρόληψης κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών
καταστροφών, δηµιουργίας - οργάνωσης και εξυγίανσης επιχειρηµατικών υποδοµών και
ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής των αστικών κέντρων, καθώς και
διασφάλισης της δηµόσιας υγείας.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχοντας εκπονήσει µια ολοκληρωµένη πολιτική για την βιώσιµη
επίλυση του σύνθετου προβλήµατος της ΛΑΠ Ασωπού, αξιοποιώντας το στοιχείο της
ωριµότητας των ενεργειών που ήδη έχουν δροµολογηθεί, έρχεται να καλύψει µέσω της
προτεινόµενης ΟΧΕ τεχνικά και χρηµατοδοτικά ζητήµατα.
Από τη διαβούλευση που ανακοινώνεται µέσα από την Πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και την µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου 2016 επεξεργασία θέσεων, απόψεων, προτάσεων και,
αφού ληφθεί υπόψη το κανονιστικό και χρηµατοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα
προκύψει το τελικό σχέδιο της Στρατηγικής της ΟΧΕ, το οποίο θα τεθεί επίσης σε ευρύτερη
διαβούλευση, ώστε να οριστικοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί σε επιχειρησιακό επίπεδο τον
Φεβρουάριο του 2017.
Τα κείµενα των Προτάσεων των Ενδιαφεροµένων και των εν δυνάµει Κοινωνικών Εταίρων θα
υποβάλλονται µέσω «Τυποποιηµένου ∆ελτίου Προτεινόµενης ∆ράσης» που βρίσκεται στο
Παράρτηµα ΙΙ της Πρόσκλησης και διατίθεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιµη µορφή στην
επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας: http://www.pste.gov.gr).
Κατά την υποβολή του Εντύπου, µπορούν να παρατίθενται Τεχνικά Παραρτήµατα και να
χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικές παραποµπές (URL).
Οι Προτάσεις των Φορέων στο πλαίσιο της παρούσας µπορούν να περιλαµβάνουν:
•

σχόλια επί του «Πλαισίου Στρατηγικής» και πρόταση συµπλήρωσης / αναδιαµόρφωσης
των προτεινόµενων «Στρατηγικών Στόχων» ή/και,

•

πρόταση συγκεκριµένης ∆ράσης / ∆ράσεων, συνδεδεµένης µε έναν συγκεκριµένο
«Στρατηγικό Στόχο».

Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την 28η Νοεµβρίου 2016 µε τους εξής
τρόπους:
α) εγγράφως στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (Φίλωνος 36-39,
ΤΚ 32131 Λιβαδειά, τηλ. 22613 50306),
β) σε ηλεκτρονική µορφή
tagalegasi@pste.gov.gr ,

µέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

στη

διεύθυνση

γ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ειδική πλατφόρµα διαβούλευσης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας (http://hello.crowdapps.net/perifereia-stereas-diavouleusi/challenges/?c=41)
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