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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σημαντική συνάντηση Μπακογιάννη στις Βρυξέλλες για τον Ασωπό
Μπακογιάννης:
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Σε μία από τις πιο κρίσιμες συναντήσεις με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στις Βρυξέλλες, για την υλοποίηση του έργου εξυγίανσης και ανάπτυξης του
Ασωπού συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης,
ως επικεφαλής της αποστολής που παρουσιάζει την πορεία των έργων και των
πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για τον Ασωπό, αλλά και τον σχεδιασμό για τα
επόμενα βήματα, όπως αυτά καταγράφηκαν και μελετήθηκαν μετά την ολοκλήρωση
της διαβούλευσης, τόσο με τους κατοίκους και τους φορείς όσο και με τα υπουργεία
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Στην συνάντηση με την Επιτροπή, συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του σχεδίου για
τον Ασωπό, δημόσιοι φορείς και
ιδιώτες, προκειμένου να παρουσιαστούν
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των έργων. Την συνολική πρόταση
παρουσίασε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως Φορέας Στρατηγικής της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης ,μετά την έκδοση της Πρόσκλησης του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 που
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης στις 31 Μαΐου 2018, για την υποβολή της ΟΧΕ και όλες
οι πηγές χρηματοδότησης είναι διασφαλισμένες. Η πρόταση είναι προϋπολογισμού
223 εκατ. ευρώ. Από αυτά, οι δημόσιοι πόροι είναι 110 εκατ. ευρώ, ενώ οι
ιδιωτικοί πόροι ανέρχονται σε 113 εκατ. ευρώ που αποτελούν την συμμετοχή των
επιχειρήσεων στη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο της Περιφέρειας για την εξυγίανση και την ανάπτυξη του
Ασωπού, έως σήμερα, έχει αντιμετωπιστεί πολύ θετικά από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ωστόσο η συγκεκριμένη συνάντηση θεωρείται πολύ σοβαρή για την
πορεία των έργων, καθώς εξετάστηκε η πρόταση της Περιφέρειας στο σύνολο της με
τελικό, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.
Απολύτως ικανοποιημένος από την
συνάντηση δήλωσε ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης που δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την
τελική έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας και των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Ο
κ. Μπακογιάννης, στις δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, τόνισε ότι ίσως για πρώτη

φορά, ένα τόσο μεγάλο έργο, υλοποιείται με την συνεργασία του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα για το κοινό όφελος.
«Για εμένα, αλλά και όλους μας στην Περιφέρεια, αυτό που γίνεται εδώ,
αποτελεί κάτι μοναδικό. Εκπρόσωποι δημόσιων φορέων και ιδιώτες,
ήρθαμε με προτάσεις που καταρτίσαμε όλοι μαζί και διαμορφώθηκαν από
την δημόσια διαβούλευση όπου συμμετείχαν οι πάντες. Κάτοικοι, σύλλογοι,
επαγγελματίες. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ολόκληρη η Στερεά Ελλάδα με τις
δικές της προτάσεις και το δικό της όραμα. Να μετατρέψει τον Ασωπό σε
πηγή ζωής, υγείας και ανάπτυξης. Είναι από τις στιγμές που αισθάνομαι
υπερήφανος γιατί εκπροσωπώ τους ανθρώπους ενός τόπου που μπροστά
στα μεγάλα παραμερίζουν όποιες διαφορές και μοιράζονται τις ίδιες
αγωνίες και τα ίδια όνειρα. Έπειτα από πολύ κόπο και επιμονή, φαίνεται ότι
κερδίζουμε ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που είχαμε βάλει και
κάνουμε τα επόμενα βήματα για να υλοποιήσουμε αυτό που σχεδιάσαμε.
Τον Ασωπό που αξίζει στα παιδιά μας» είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης
και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην κατάρτιση της πρότασης και κυρίως τον
Δήμαρχο Τανάγρας Βασίλη Περγάλια, για την συνεργασία του επί του σχεδίου για
τον Ασωπό.

