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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρέµβαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά στα 

Οινόφυτα για τον Ασωπό 

 

Στα Οινόφυτα παρευρέθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 

Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος συµµετείχε σε εκδήλωση της Περιφέρειας στο πλαίσιο της 

προώθησης δράσεων για την εξυγίανση της περιοχής του Ασωπού και ειδικότερα της 

«βιοµηχανικής συµβίωσης». Η εκδήλωση υποστηρίχτηκε από το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων 

Βοιωτίας και συµµετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, καθηγητές του ΕΜΠ, ∆ήµαρχοι, 

εκπρόσωποι των ∆ήµων, καθώς και παραγωγικοί φορείς της περιοχής. 

 

Όπως είναι γνωστό οι προτεραιότητες της Περιφέρειας εστιάζονται ιδιαίτερα στην 

αντιµετώπιση σηµαντικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην περιοχή του Ασωπού και 

δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα 

προβλήµατα της περιοχής. 

 

Ανάµεσα στις δράσεις που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού, προωθείται η 

«βιοµηχανική συµβίωση», που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE + µε 

επικεφαλής την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο. 

«Η βιοµηχανική συµβίωση», τόνισε ο κ. Περγαντάς «είναι µια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, 

την οποία ξεκινήσαµε, ως Νοµαρχία, από το 2009 στη Βοιωτία και αφορά την ανταλλαγή 

υπηρεσιών, πόρων και ενδιάµεσων προϊόντων δηµιουργώντας µια αλυσίδα νέων συνεργασιών 

σε φορείς της βιοµηχανίας, προκειµένου να δηµιουργήσει νέες αξίες, και να µειώσει το 



κόστος παραγωγής, µε ταυτόχρονη βελτίωση του περιβάλλοντος αξιοποιώντας τα 

βιοµηχανικά απόβλητα» 

 

Επιδίωξη της Περιφέρειας είναι να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για την προώθηση της 

βιοµηχανικής συµβίωσης σε όλη την Ελλάδα, δηµιουργώντας ένα διευρυµένο δίκτυο 

συνεργασίας µεταξύ των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, µε πολλαπλά οφέλη και για τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις και φυσικά για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Όπως επισηµαίνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας «Η σηµερινή εκδήλωση είναι µια 

έµπρακτη απόδειξη των διαρκών και πολύχρονων προσπαθειών µας για την εξυγίανση και 

την περιβαλλοντική προστασία του Ασωπού. Είναι γνωστό ότι έχουµε κάνει έναν µεγάλο 

αγώνα, τόσο στα 8 χρόνια της Νοµαρχιακής µας θητείας όσο και τώρα στην Περιφέρεια για 

να εφαρµοστεί µια σειρά µέτρων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος και 

τη δηµόσια υγείας. 

Μέσα από το ΕΣΠΑ χρηµατοδοτούµε µε κονδύλια που προσεγγίζουν τα 10,5 εκ. € έργα 

ύδρευσης και διαχείρισης απορριµµάτων στους ∆ήµους της περιοχής. Προτεραιότητά µας 

είναι η παροχή πόσιµου καθαρού νερού σε όλους τους οικισµούς και ενδεικτικό αυτής είναι η 

ένταξη στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδότηση του έργου ύδρευσης στο Νεοχωράκι και στον Ελαιώνα 

Θηβών, προϋπολογισµού 4.310.000 €. 

Επιπλέον έχουµε σε στάδιο αξιολόγησης, προκειµένου να εντάξουµε και να 

χρηµατοδοτήσουµε και άλλα ώριµα έργα περιβάλλοντος που αφορούν την ευρύτερη περιοχή 

του Ασωπού. 

 

Είναι προφανές ότι συνεχίζουµε τη συνεργασία µας µε τους κεντρικούς και όλους τους φορείς 

και επιδιώκουµε την πλήρη εφαρµογή των µέτρων στα οποία έχει δεσµευτεί το ΥΠΕΚΑ, 

διεκδικώντας ιδιαίτερα : 

• Τη χρηµατοδότηση και  κατασκευή κεντρικής µονάδας επεξεργασίας βιοµηχανικών 

αποβλήτων στην περιοχή, προκειµένου να επιλυθεί οριστικά το πρόβληµα της 

διαχείρισης και της διάθεσής τους. 

• Την προώθηση χωροταξικής οργάνωσης για την περιβαλλοντική και λειτουργική 

αναβάθµιση της περιοχής και την παύση της λειτουργίας της ως άτυπη βιοµηχανική 

ζώνη. 

• Τη συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων νερών και των 

υδροφορέων, καθώς και του εδάφους – υπεδάφους της περιοχής. 

 



Στόχος µας είναι να αναστραφεί η περιβαλλοντική κατάσταση και η περιοχή του Ασωπού να 

βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων». 
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