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          Στην Αμφίκλεια, σήμερα 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου Αμφίκλειας, κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. οικ.168845/662/17-7-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 7η Συνεδρίαση 
(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί 
των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 25Ο  

H.Δ. 
Υποβολή αιτήματος Χρηματοδότησης και Πρότασης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 
Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης ) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρησιακή 
Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής ΛΑΠ  Ασωπού με αξιοποίηση της « 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού), στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης με Α.Π. 1535/31-5-2018  της  ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020). 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
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5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος   √ 10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία  √ 
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 16 4 
 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τρεις (43), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 25ου θέματος  ημερήσιας διάταξης, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
οικ. 167789/1800/16-7-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
Αξιότιμοι Κύριοι Σύμβουλοι, 
  
Έχοντας  υπόψη: 
1. Την Πρόκληση με Α.Π. 1535 από 31 Μαίου 2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 

2014-2020» για την υποβολή Πρότασης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου 
(Σχεδίου Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική 
Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ 
Ασωπού) με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), στο 
πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
ενότητα 4 -«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΠ 
«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. 

2. Την ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με Α.Π. 16784/9-2-2018 (ΦΕΚ 609/Β’/22-9-2018) με αντικείμενο την 
Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για 
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την επιτάχυνση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών 
Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού, 

3. Την από 24/04/2017 «Συμφωνία Προθέσεων Συνεργασίας για την Ανάπτυξη -
Υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων» μεταξύ αφενός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και, αφετέρου,  του Δήμου Τανάγρας, του 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΒΣΕ) και της ΕΤΒΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε. 

4. Το εγκεκριμένο αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-
2020 (Δεκέμβρης 2017),  

5. Την με Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/302015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των ΟΧΕ ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020»,  

6. Την με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Οδηγίες για τη διαχείριση και 
εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης»,  

7. Την αριθ. 207/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την  οποία εγκρίθηκε 
η «Ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης περιοχής 
Ασωπού ποταμού» της Περιφέρειας Στερεάς, 

8. Tην προτεινόμενη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, 
ήτοι τον προσδιορισμό της «Περιοχής Παρέμβασης», τη διάρθρωση της Πρότασης σε  
Στρατηγικούς Στόχους, Άξονες Προτεραιότητας, Δράσεις και τις Πηγές 
Χρηματοδότησης (συνοπτικό Σχέδιο επισυνάπτεται),  

Εισηγούμαι  και Σας καλώ να υπερψηφίσετε  την παρούσα εισήγησή μου : 
για την Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης και Πρότασης Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, 
Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της 
ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της 
«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» στο πλαίσιο της Πρόκλησης με Α.Π. 
1535/31-5-2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και τις 
απαιτούμενες εξουσιοδοτησεις.  

 
A. Ενημέρωση - Απολογισμός 
Με την αριθ. 207/2015, θα μου επιτρέψετε να την  χαρακτηρίσω ιστορική,  απόφαση 
του, το Περιφερειακό μας Συμβούλιό ενέκρινε στο σύνολό της, μετά από, πρωτόγνωρη για 
τα Ελληνικά δεδομένα σε συμμετοχή και προτάσεις, διαβούλευση φορέων και πολιτών,  
την  «Ολοκληρωμένη πρόταση  αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης περιοχής Ασωπού 
ποταμού αυτής στα όρια της Περιφέρειάς μας και τις επί μέρους  δράσεις της πρότασης.  
Είναι ιστορική η απόφασή μας αυτή γιατί αφορά ένα πρόβλημα  που ταλανίζει την περιοχή 
της Βοιωτίας αλλά και τη χώρα ολόκληρη πολλές δεκαετίες. Πρόβλημα που τολμήσαμε να 
προσεγγίσουμε, όπως κανένας άλλος μέχρι σήμερα.  
Θα μου επιτρέψετε ένα σύντομο απολογισμό, για την γενικότερη ενημέρωσή του 
Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και των πολιτών της περιοχής και της Περιφέρειας 
ευρύτερα.  

Ι. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι το πρόβλημα  του Ασωπού ήταν και εξακολουθεί να 
είναι θέμα εθνικής προτεραιότητας. Η ευρύτερη Βιομηχανική συγκέντρωση Οινοφύτων-
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Σχηματαρίου κατέληξε να είναι  η  πλέον οχλούσα περιβαλλοντικά και άναρχη 
πολεοδομικά, Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση της Ελληνικής Επικράτειας. Ταυτόχρονα 
όμως, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μητροπολιτικούς πόλους μεταποιητικής 
δραστηριότητας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και  απασχόλησης, σε τοπικό και σε 
Εθνικό επίπεδο. Η υπαρκτή αντίφαση αυτή έχει για χρόνια «ταλαιπωρήσει» την τοπική 
κοινωνία, τις πολιτικές ηγεσίες σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, την επιχειρηματικότητα 
και τους εργαζομένους, τους φορείς πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων και την 
πρωτογενή παραγωγή.  

 

Η κατεστημένη αντίληψη ή «ο Ασωπός καθαρός και οι βιομηχανίες κλειστές» ή «ο 
Ασωπός μολυσμένος και οι βιομηχανίες ανεξέλεγκτες», υποβοηθούμενη από τις ποικίλες 
και διαχρονικές παθογένειες της οικονομίας και της Κεντρικής Διοίκησης, συνέβαλαν στην 
επικράτηση κλίματος καχυποψίας και εχθρότητας που συντέλεσε στην μέχρι σήμερα 
αδυναμία συνολικής και οριστικής αντιμετώπισης και λύσης του προβλήματος. Το 
πρόβλημα εξακολουθεί να έχει σημαντικές και πολυποίκιλες αρνητικές συνέπειες σε 
πλήθος τομέων, με κοινωνικές και αναπτυξιακές διαστάσεις  μεταξύ άλλων και  στους 
τομείς της δημόσιας υγείας και  της σταδιακής συρρίκνωσης της πρωτογενούς 
παραγωγής λόγω έντονης δυσφήμησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Ιδιαίτερα 
όμως επηρεάζει  αρνητικά τις δυνατότητες σύγχρονων και περιβαλλοντικά φιλικών 
επενδύσεων (αποεπένδυση), με ευρύτερες  επιπτώσεις στην συρρίκνωση της τοπικής και 
κατ’ επέκταση της εθνικής  οικονομίας, με σοβαρότατες προεκτάσεις στη μείωση των 
θέσεων εργασίας και την έξαρση της ανεργίας, ιδίως των νέων.  

Ειδικά τα τελευταία χρόνια που το πρόβλημα αυτό έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις Η 
λύση του ήταν - και εξακολουθεί να είναι -  αρμοδιότητας και ευθύνης του κεντρικού 
κράτους, που ήταν αυτό άλλωστε που επέτρεψε τη δημιουργία της κατάστασης αυτής. 
Στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από την παραπάνω διαχρονικά διαμορφωμένη 
κατάσταση,  έχουν ακουστεί κατά καιρούς δεκάδες ιδέες και εξαγγελίες (με τη μορφή 
«προτάσεων» και «λύσεων»), οι τελευταίες ειδικά σε προεκλογικές περιόδους. Το θέμα 
όμως «κόλλαγε» στην πολιτική βούληση, στην ανυπαρξία  συγκεκριμένου Σχεδίου και, 
φυσικά στη μη διασφάλιση και διάθεση  των αναγκαίων πόρων.    

 

ΙΙ. Αποφασίζοντας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση είχαμε επίγνωση των δυσκολιών. 
Από τη μια  έπρεπε να βρούμε τρόπο να πείσουμε το κεντρικό κράτος να κινηθεί και από 
την άλλη να πάρουμε  δυναμικές πρωτοβουλίες με προτάσεις ρεαλιστικές και εφικτές που 
σε συνδυασμό με την εξασφάλιση πόρων, θα παρασύραμε όλους τους εμπλεκόμενους, 
δεν θα αφήναμε περιθώρια σε κανέναν να μην  ακολουθήσει. Ήταν ο μόνος τρόπος να 
κινητοποιήσουμε τους πάντες. Και  το πετύχαμε.  

                      

Με σκοπό τη ριζική και κυρίως τη συνολική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που 
έχουν καταγραφεί και την πλήρη αντιστροφή της περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής 
αρνητικής πραγματικότητας της ευρύτερης περιοχής  Οινοφύτων-Σχηματαρίου,  
κινηθήκαμε ευθύς εξ αρχής,  σε δύο (2) επίπεδα: 
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  σχεδιάσαμε, εισηγήθηκαμε και, μετά από ουσιαστική και εκτεταμένη διαβούλευση 
με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, την Ελληνική Πολιτεία και τους πολίτες 
της περιοχής,  δρομολογήσαμε με την  207/2015 απόφαση του Π.Σ. μια σειρά 
συγκεκριμένων και κοστολογημένων παρεμβάσεων και δράσεων τις οποίες είτε 
ήδη  υλοποιούμε, είτε ενεργοποιούμε  στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού,  όπως εκθέτουμε παρακάτω και 

 παράλληλα κινηθήκαμε στην κατεύθυνση της  εκμετάλλευσης  κάθε  δυνατότητας  
των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και εργαλείων. Για το σκοπό 
αυτό δρομολογήσαμε  μια ακόμα πρωτότυπη διαδικασία σχεδιασμού 
παρεμβάσεων στην περιοχή,  αναζήτησης πόρων και χρηματοδότησης  της 
σχεδιασμένης παρέμβασής μας. Μελετήσαμε οργανώσαμε και απευθύναμε  
ανοιχτή πρόσκληση για διαβούλευση με σκοπό τη διαμόρφωση ενός  «Πλαισίου 
Στρατηγικής»  μιας Οργανωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ),  στο πλαίσιο 
Χωρικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Ήδη η προσπάθεια 
αυτή ευδοκίμησε, αφού εξασφαλίσθηκαν για την περιοχή, δημόσιοι και ιδιωτικοί,  
πόροι της τάξης των 222,9 εκ ευρώ. Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση  (ΟΧΕ) 
ΛΑΠ Ασωπού είναι πραγματικότητα, δρομολογείται και καλούμαστε να πάρουμε 
συγκεκριμένες αποφάσεις για να τρέξουμε την υλοποίηση  των παρεμβάσεων 
που εντάσσονται σε αυτή.   

                

γ. Με την 207/2015 απόφαση του ΠΣ  αποφασίσθηκαν και δρομολογήθηκαν οι εξής 
παρεμβάσεις: 

 Διεθνής Διαγωνισμός για την αποκάλυψη των εστιών της ρύπανσης της 
περιοχής,  των υπαιτίων ρυπαντών και  την συνολική πρόταση μεθόδου και 
απαιτούμενων μέτρων εξυγίανσης της περιοχής. Για τη δράση αυτή: 
(α) Εξασφαλίσαμε πίστωση 829.478,33 € (χρηματοδότηση από ΣΑΜΠ/066)   
(β) Το έργο δημοπρατείται σε δύο στάδια:  

Το πρώτο στάδιο (προϋπολογισμός μελέτης 407.582,38€) αφορά στη μελέτη διερεύνησης 
της ρύπανσης της περιοχής και την υποβολή της πρότασης των μέτρων εξυγίανσης, 
δημοπρατήθηκε, προέκυψε ανάδοχος  και  βρίσκεται στο τελικό στάδιο (την 2/7/2018 
εγκρίθηκε από την Ο.Ε. το πρακτικό 2 της δημοπρασίας, οπότε μετά τον προσυμβατικό 
έλεγχο του Ε.Σ εκτιμάται ότι θα υπογραφεί η σύμβαση  μέχρι 30.09.2018 και  το έργο θα 
ολοκληρωθεί σε 25 μήνες).   
Το δεύτερο στάδιο  που  θα έχει προϋπολογισμό 340.213,77€, θα αφορά στις γεωτρήσεις, 
στις δειγματοληψίες και στις αναλύσεις, στα σημεία που υποδείξει η εν εξελίξει μελέτη του 
πρώτου σταδίου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών θα διατεθούν στον ανάδοχο 
της μελέτης του πρώτου σταδίου για αξιολόγηση, ώστε να εξαχθεί η  πρότασή  του  για τα 
επιβαλλόμενα μέτρα απορρύπανσης και εξυγίανσης. Το στάδιο αυτό θα δημοπρατηθεί και 
θα υλοποιηθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης του πρώτου σταδίου και κατά 
συνέπεια θα έχει ολοκληρωθεί στην ίδια προθεσμία.    
Με το αποτέλεσμα αυτού του Έργου (και στα δύο του στάδια), που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, θα εκπονηθεί εάν συγκεκριμένο σχέδιο παρεμβάσεων εξυγίανσης της 
ευρύτερης επιβαρυμένης  περιοχής του Ασωπού.  
Η υλοποίηση κι εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής αποτελεί μία από τις 
δράσεις που έχουν ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της  ΟΧΕ με ένα αρχικό 
ποσό της τάξεως των 11.350.000 € 

 Να εγκατασταθούν στην περιοχή Παρατηρητήρια Υγείας και Περιβάλλοντος 
(παλαιά εξαγγελία που έμεινε στα χαρτιά) για την διαρκή παρακολούθηση και 
έλεγχο της ρύπανσης, αλλά και των συνεπειών  της στην υγεία των κατοίκων και 
των εργαζομένων στην περιοχή. 

Υλοποιήσαμε τις αποφάσεις αυτές αφού: 
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(α) Εγκαταστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος στα 
Οινόφυτα, σε συνεργασία με το Δήμο Τανάγρας (με την 43/2018 απόφαση του ΠΣ 
παρατάθηκε η λειτουργία του) .  Υπεγράφη την 16/3/2016 Προγραμματική Σύμβαση με το 
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για την Τεχνική Υποστήριξη (δειγματοληψίες – αναλύσεις κ.λ.π.) 
των ελέγχων που διενεργούνται στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος. Η 
πίστωση για τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις  ανέρχεται σε 100.652 €, πέραν των 
λοιπών δαπανών των ελέγχων (μετακινήσεις προσωπικού ΚΕΠΕ κλπ). Για τους ελέγχους 
των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στη περιοχή των Οινοφύτων, έχει συσταθεί και 
λειτουργεί το  Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Π.Ε Βοιωτίας το 
οποίο διενεργεί προγραμματισμένες και έκτακτες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των 
βιομηχανιών της εν λόγω περιοχής τα αποτελέσματα των οποίων αναρτώνται στο 
δικτυακό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και σύντομα στο ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Μητρώο 
των βιομηχανιών της περιοχής.  
 
Για το θέμα αυτό σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε  την προγραμματική σύμβαση για την 
παράταση των ελέγχων από το  ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ μέχρι 31.12.2018. Ο 
προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται σε 46.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
            
(β) Υπεγράφη  την 16/3/2016 Προγραμματική Σύμβαση με την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και άρχισε ήδη από τις αρχές Απριλίου 2016, η λειτουργία του 
Παρατηρητηρίου Υγείας στα Οινόφυτα, σε συνεργασία και με τη βοήθεια του  Δήμου 
Τανάγρας. Για τα 4 χρόνια λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Υγείας η Περιφέρεια θα 
διαθέσει 491.826€ με τα ακόλουθα πεδία  δράσεων:  

 Λειτουργία γραφείου / δράσεις προαγωγής υγείας & ενημέρωσης του 
πληθυσμού.  

 Δημιουργία συστήματος καταγραφής της υγείας των κατοίκων με στοιχεία  από 
τα νοσοκομεία και της Υπηρεσίες υγείας.  

 Συλλογή & επεξεργασία ερωτηματολογίων κατοίκων.  
 Βιολογικές μετρήσεις , ιατρικές εξετάσεις , σπιρομετρήσεις στο γενικό 

πληθυσμό κλπ  

 Να εκπονηθεί το Βιομηχανικό και Περιβαλλοντικό Μητρώο των Επιχειρήσεων 
της περιοχής, η εικόνα δηλαδή από περιβαλλοντική άποψη όλων των 
επιχειρήσεων, που επιτρέπει  την αδειοδοτική και περιβαλλοντική 
παρακολούθησή τους. Ολοκληρώθηκε και έχει ήδη  αναρτηθεί από το 2017  στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

 Να εκπονηθεί  «μελέτη οριοθέτησης και τοπικές διευθετήσεις της κοίτης του 
Ασωπού ποταμού» σε τμήμα 10 χλμ εντός της Π.Ε. Βοιωτίας.  Εξασφαλίσθηκε η 
απαιτούμενη πίστωση, (προϋπολογισμός 305.762,08) έγινε η δημοπράτηση και 
στη συνέχεια  η ανάθεση και υπεγράφη  την 04/12/2017  η σύμβαση για ποσό 
61.032,80 €. Το έργο  ήδη βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής ΜΠΕ 

Η υλοποίηση κι εφαρμογή των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής, η οριστική 
εξυγίανση δηλαδή και προστασία του Ασωπού ποταμού,  αποτελεί μία από τις 
δράσεις που έχουν ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της  ΟΧΕ με 
ένα ποσό της τάξεως των 10.000.000 €. 

 Τέλος αποφασίστηκε ανάληψη  πρωτοβουλιών, για την  ανάπτυξη Επιχειρηματικού 
Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) στην περιοχή. 
Η πρωτοβουλία μας αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη για την περιοχή γιατί το 
ΕΠΕ αφ΄ ενός μεν θα συμβάλει στην εξυγίανση της περιοχής, και θα αποτρέψει 
την επανάληψη της προβληματικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, κυρίως 
όμως αποτελεί εργαλείο και μέσο οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης 
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αφού θα οργανώσει την περιοχή δημιουργώντας τις απαιτούμενες υποδομές για 
την λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη τρων υφισταμένων 
επιχειρήσεων αλλά και την εγκατάσταση νέων.                 

      
ΙΙΙ. Ειδικά   για την ΟΧΕ της «Αστικής, Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής και 
Επιχειρηματικής Αναζωογόνησης και Εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής της 
ΛΑΠ Ασωπού» (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού). 
                
Στην προσπάθεια να διευρύνουμε την παρέμβασή μας στην περιοχή και να 
«ανακαλύψουμε» πόρους, στη δύσκολη αυτή συγκυρία για τη χώρα μας, ψάξαμε και 
προβληματιστήκαμε πολύ. Είχαμε επανειλημμένες συναντήσεις με Φορείς Διαχείρισης 
πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, μελετήσαμε  σε βάθος τις παρεχόμενες δυνατότητες και 
καταλήξαμε ότι η μοναδική διέξοδος ήταν η εκπόνηση «Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού)  για την Αστική, Κοινωνική, 
Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης 
περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού - ΟΧΕ» (ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού).   
 
Το ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού αφορά στην Στρατηγική της Παρέμβασης και η ΟΧΕ ΛΑΠ 
Ασωπού αφορά στο Σχέδιο Δράσης που την εξειδικεύει.  
 
Έτσι εκπονήσαμε και θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016) 
την πρόταση της Περιφέρειας  για την «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» (ΟΧΕ) που 
είναι η  1η Φάση διαβούλευσης του ΟΣΣΠ, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση  των 
παρεμβάσεών μας  και την περιβαλλοντική και επιχειρηματική εξυγίανση και 
αναζωογόνηση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στην ευρύτερη περιοχή του 
Ασωπού Ποταμού. Η διαβούλευση αυτή, εκτός από τη συμμετοχή και την εξασφάλιση 
της συναίνεσης της κοινωνίας, μας έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό τις προτάσεις  των ενδιαφερομένων που προσήλθαν στη δημόσια 
διαβούλευση της ΟΧΕ και  να προβούμε  σε συναντήσεις, διαβουλεύσεις, 
διαπραγματεύσεις με κάθε ενδιαφερόμενο, με σκοπό τη βέλτιστη καταγραφή και 
εκπλήρωση των στόχων της Ανοικτής Πρόσκλησης της ΟΧΕ.    
 
Στη συνέχεια, με επιμονή και με τις επιβεβλημένες διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους 
Κυβερνητικούς φορείς, στους οποίους βρήκαμε σημαντική ανταπόκριση,  οδηγηθήκαμε  
στην έκδοση της ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.Π. 16784/9-2-2018 (ΦΕΚ 609/Β’/22-9-2018), που 
άναψε το «πράσινο φως» στην προώθηση της «λύσης» της ΟΧΕ.   
 
 
IV.  Ειδικά για  το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης. 
 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης για το ΟΣΣΠ και την ΟΧΕ, διατυπώθηκαν 
επίσημα οι προτάσεις των φορέων του Δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ 
αυτών  υποβλήθηκε η συγκεκριμένη πρόταση της  ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, που έχει τη σχετική 
τεχνογνωσία,  να  αναλάβει την πρωτοβουλία και να ηγηθεί του σχήματος που θα 
αναλάβει την  οργάνωση και χρηματοδότηση και ανάπτυξη  «Επιχειρηματικού  Πάρκου  
Εξυγίανσης  Οινοφύτων», που θα αποτελέσει ισχυρό οργανωμένο πόλο ανάπτυξης της 
τοπικής και ευρύτερα της Εθνικής Οικονομίας, όπως ρητά ορίζεται στην 2017/2015  
απόφαση του Π.Σ.  
Την πρόταση αυτή υπέρ της οποίας συνηγορούσε και ο ΣΒΣΕ, αποδεχθήκαμε  εν τέλει,  
αναγνωρίζοντας την σχετική εμπειρία, τη χρηματοδοτική ικανότητα και την θετική προς 
την κατεύθυνση αυτή πρόταση της εταιρείας αυτής, στο μετοχικό σχήμα της οποίας 
συνυπάρχει η το Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτό 
οριστικοποιήθηκε και συνδιαμορφώθηκε σε πρώτη φάση το πλαίσιο και το περιεχόμενο 
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της συνεργασίας της Περιφέρειας, του Δήμου Τανάγρας που καλύπτει τοπικά την 
περιοχή, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπεί τις 
εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην  περιοχή αλλά και της εταιρείας «ΕΤΒΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.», Σε επιβεβαίωση του «πλαισίου συνεργασίας»,  
υπογράψαμε σε πρώτη φάση την  07/04/2016 «Συμφωνία Προθέσεων Συνεργασίας», 
που στη συνέχεια οριστικοποιήθηκε με την υπογραφή την 24/04/2017 της τελικής- 
οριστικής  συμφωνίας, που  άρχισε  ήδη να υλοποιείται.  
Στο πλαίσιο όμως της διαβούλευσης αυτής,  εξασφαλίσαμε, το σημαντικότερο: Τη 
συναίνεση των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και των πολιτών της Περιοχής. Ήδη  
ολοκληρώθηκαν οι  σχετικές συμφωνίες, έχει  ολοκληρωθεί σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ 
ΒΙΠΕ ΑΕ και   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 56 παρ. 1 του Ν.3982/11, η Μελέτη 
Οριοθέτησης της άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης της περιοχής, που είναι το 
πρώτο βήμα για την δημιουργία του Επιχειρηματικού  Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ), 
και το  πρώτο στάδιο έναρξης της διαδικασίας δημιουργίας του Επιχειρηματικού 
Πάρκου Εξυγίανσης & Ανάπτυξης Οινοφύτων – Σχηματαρίου, Ο Φάκελος αυτός 
κατατέθηκε  από την ΕΤΒΑ/ΒΙΠΕ ΑΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από κοινού 
το Δεκέμβριο του 2017 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. 
Βιομηχανίας). Έτσι έχει δρομολογηθεί η σημαντικότερη πρωτοβουλία της Περιφέρειας, 
που  στοχεύει στην χωροταξική και πολεοδομική Οργάνωση της Περιοχής, στην άρση 
της άναρχης βιομηχανικής συγκέντρωσης, την ταυτόχρονη εξυγίανσή της και την 
δημιουργία υποδομών για την υγιή περαιτέρω διαχείριση και  ανάπτυξη της περιοχής 
Μετά την κατάθεση του Φακέλου,  απαιτήθηκε και συμβάλαμε στη διαμόρφωση,  
σχεδίου νόμου με  τις αναγκαίες  τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου για τα 
Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης, σε αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις,  
με τους θεσμικούς εταίρους και την ουσιαστική  συμμετοχή ειδικά της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας και γενικότερα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Στόχος η  απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών,  η μείωση της γραφειοκρατίας 
και  η βιωσιμότητα του Επιχειρηματικού  Πάρκου ως οικονομικής μονάδας. Ήδη 
αναμένεται η κατάθεση προς ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου, με πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Οικονομίας,   που θα επιτρέψει να κινηθούν ταχύτατα οι απαιτούμενες 
διοικητικές εγκρίσεις και  διαδικασίες για να αρχίσει η κατασκευή των απαιτούμενων  
έργων υποδομής. 
Παράλληλα  διαμορφώθηκε το πλαίσιο του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού  με αποτέλεσμα 
τη δημοσίευση  της Πρόσκλησης της Περιφέρειας από την  Ε.Υ. του Ε.Π. Στερεά 
Ελλάδα, στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε. 

         
 B.  Τι είναι η ΟΧE ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ. 
Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας έχει πλήρη τίτλο «Ολοκληρωμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (Σχέδιο 
Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και 
Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση 
της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ)».  
Οι πηγές δημόσιας χρηματοδότησης της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού προέρχονται από το Ε.Π. 
Στερεά Ελλάδα 2014-2020, ενώ στο ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού, ενσωματώνονται πόροι 
δημόσιας χρηματοδότησης από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το ΠΔΕ, καθώς και ιδιωτικοί πόροι 
που προέρχονται τόσο από τις επενδύσεις στο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης, όσο 
από την συμμετοχή τους σε επιχειρηματικά σχέδια ενσωμάτωσης διαδικασιών 
περιβαλλοντικών προτύπων και εξυγίανσης στις παραγωγικές διαδικασίες των 
εγκατεστημένων επιχειρήσεων.  

Το σύνολο αυτών των πόρων, όπως σημειώθηκε προηγούμενα, ανέρχεται σε 222,9 εκ 
ευρώ. Από αυτά, η Δημόσια Χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 
ανέρχεται σε 69,0 εκ ευρώ (31% του συνόλου). Η «συμβολή» του ΠΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας ανέρχεται σε 24,4 εκ ευρώ, ενώ τα 44,6 εκ ευρώ προέρχονται από το ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Τομέας Περιβάλλοντος). 
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Το ως άνω «Ολοκληρωμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Αστική, 
Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της 
ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού)  εντάσσεται στην ευρύτερη 
στρατηγική του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων για την 
Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και 
Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού» (ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού), με το 
οποίο συμπληρώνονται από χρηματοδοτική άποψη οι πόροι της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού. 

Το ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού συντονίζεται από αντίστοιχη «Επιτροπή Συντονισμού» (ΕπΣυ), 
ο ρόλος της οποίας περιγράφεται στην ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.Π. 16784/9-2-2018 (ΦΕΚ 609/Β’/22-9-
2018). Η ΕπΣυ υποστηρίζεται από επταμελή «Τεχνική Γραμματεία» με έδρα το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο του «Συστήματος Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού θα 
συγκροτηθούν ο «Φορέας Στρατηγικής» και ο «Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης». 
Ο προβλεπόμενος «Φορέας Στρατηγικής» θα έχει την Επωνυμία «Φορέας Στρατηγικής 
του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ». Ο «Φορέας Στρατηγικής» θα υποβάλλει την Πρόταση 
του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ και θα παρακολουθεί την υλοποίηση της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού. Ο 
«Φορέας Στρατηγικής» θα συγκροτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο 
Τανάγρας, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας. 

Η Διακυβέρνηση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ πραγματοποιείται από τον Φορέα 
Στρατηγικής και αφορά στην κατάρτιση, την υποβολή της Στρατηγικής για την Αστική, 
Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της 
ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
υλοποίησής της, καθώς και στην επικαιροποίηση της Στρατηγικής. Ο ρόλος του «Φορέα 
Στρατηγικής» και του «Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης» αναλύονται στην Ενότητα Δ της 
παρούσας εισήγησης 

Ο «Φορέας Στρατηγικής» και ο «Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης» θα συγκροτηθούν με την 
υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων κατά την φάση τελικής έγκρισης του προτεινόμενου 
ΟΣΣΠ/ΟΧΕ από την ΕΥΔ του ΕΠ «Στερεάς Ελλάδα 2014-2020».  

 

Γ. Τι  κάνει και τι μπορεί να κάνει το ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού 
 
(α) Το πλαίσιο διακυβέρνησης του ΟΣΣΠ (governance scheme) περιγράφεται στην (ad hoc 
-ειδικά) εκδοθείσα ΚΥΑ  των Αναπλ. Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. 16784/9-2-2018,  η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 
609/22-2-2018  στην οποία ειδικότερα: 
i. αποσαφηνίζονται οι ρόλοι του Συντονισμού και της Τεχνικής Υποστήριξης με τη 

συγκρότηση αντίστοιχων Οργάνων 

ii. προσδιορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης του ΟΣΣΠ. 

iii. προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO)  στην 
οποία συμμετοχή όπως σας επεσήμανα και προσωπικά, προσβλέπουμε ιδιαίτερα   

iv.  Με βάση την ανωτέρω ΚΥΑ,   το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο για την εφαρμογή των 
ΟΧΕ στην Ελλάδα, καθώς και την από 6-3-2018 εκδοθείσα (ad hoc - ειδικά) 
Υπουργική Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  για την 
τροποποίηση  του ποσοστού  δέσμευσης πόρων του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα 2014-
2020”, η Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος προέβη  στην προβλεπόμενη 
εξειδίκευση των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Προγράμματος και δημοσίευσε 
την Πρόκληση με Α.Π. 1535 από 31 Μαΐου 2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά 
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Ελλάδα 2014-2020» Πρόκειται για την Πρόσκληση στην οποία καλούμαστε να 
ανταποκριθούμε. 

v.  Στην Πρόταση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ που θα κατατεθεί, θα αναπτύσσεται ο αναλυτικός 
«οδικός χάρτης» με τις προτεινόμενες Δράσεις και τα Έργα (μεταξύ των οποίων και 
εκείνα που  αντικειμενικά επεκτείνονται και μετά το 2023), τους πόρους, το 
χρονοδιάγραμμα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 
ολοκληρωμένης παρέμβασης. Σχέδιο της προτεινόμενης Στρατηγικής (ΟΣΣΠ) και 
του Σχεδίου Δράσης (ΟΧΕ) καταθέτουμε  συνημμένα με την παρούσα 
εισήγηση. 

vi. Στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού προβλέπεται και έχει εξασφαλισθεί «Εταιρική Σχέση» με 
τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και Τοπικών Φορέων, μεταξύ των οποίων και των 
Επαγγελματικών Εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στην 
ίδρυση και δημιουργία στην περιοχή Βιομηχανικού Πάρκου Εξυγίανσης, που θα 
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο Οργάνωσης, Εξυγίανσης, Περιβαλλοντικής και 
Επιχειρηματικής Αναβάθμισης της επιβαρυμένης περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ. 

(β) Η ΟΧΕ αποτελεί το εργαλείο που μπορεί να  λύσει το για πολλά χρόνια άλυτο 
πρόβλημα της περιοχής. Γιατί: 

 Μπορεί να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους από αναπτυξιακά 
και Ευρωπαϊκά κυρίως προγράμματα. 

 Επιτρέπει τον συνδυασμό  πολλών πηγών χρηματοδότησης για τον κοινό στόχο, υπό 
ενιαία όμως διοίκηση και διαχείριση. 

 Επιτρέπει και τοις πράγμασι ενθαρρύνει πολλαπλές και παράλληλες δράσεις του 
Ιδιωτικού κα που δημόσιου τομέα  που εξυπηρετούν τον κοινό στόχο.     

 Διασφαλίζει τον υπό ενιαία διοίκηση  έλεγχο της εξυπηρέτησης του  κοινού στόχου 
από τους διάφορους φορείς που εντάσσονται σε αυτή.   

Ενδεικτικά, εκτός από το Βιομηχανικό Πάρκο Εξυγίανσης, που αποτελεί καθαρά ιδιωτική 
δράση που εντάσσεται όμως στα πλαίσια της ΟΧΕ, με την έννοια ότι τα απαιτούμενα 
κεφάλαια για την ανάπτυξή του θα είναι ιδιωτικά, στα πλαίσια της ΟΧΕ εντάσσονται ομοίως  
και άλλες δράσεις μελέτες και έργα που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό :  

i. Η πρόταση για την κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή  εγκατάστασης 
ολοκληρωμένης διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, κατασκευής δηλαδή  
εργοστασίου ανακύκλωσης αποβλήτων,  χώρου ταφής βιομηχανικών επικίνδυνων 
και μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΒΑ), έργου σημαντικού με διττό χαρακτήρα, 
που .πρωτίστως μεν θα συμβάλει σημαντικά στην περιβαλλοντική προστασία 
δεδομένου ότι θα διασφαλίζεται η ασφαλή και ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, 
μέρος των οποίων σήμερα οδηγείται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον και έχει 
δημιουργήσει την ρύπανση που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε, 
δευτερευόντως δε  είναι ένα έργο με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα δεδομένου ότι 
οι υποδομές αυτές δίνουν βιώσιμες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων σχεδόν στο 
σύνολο των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας. Κυρίως όμως της περιοχής. 

ii. Η δράση απορρύπανσης   που  υλοποιεί η εταιρεία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ»  στο βιομηχανικό της χώρο, στην περιοχή της 
ΛΑΠ Ασωπού  με έγκριση του αρμόδιου Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος (απόφαση 
5643/224386/23.12.2006 ΑΔΑ: 773ΦΟΡ10-Κ27). 

iii. Η δράση  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ» που έχει ενταχθεί με τον κωδικό αριθμό ΟΟΣ 
500012003 και δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2010» ( Α.Π Οικ 

ΑΔΑ: Ω5ΕΙ7ΛΗ-ΣΓ4



15148/09.12.2016 της Ειδικής   Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΠΤΑ και ΤΑ 
(ΑΔΑ 689Β465307-ΙΗΛ).  

Δ. Όργανα – Φορείς ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ. 
 
Ι. Ο «Φορέας Στρατηγικής» του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ». Είναι ο αρμόδιος φορέας 
για την κατάρτιση και την υποβολή του «Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου 
Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ), και του αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων στο πλαίσιο της ΟΧΕ ΛΑΠ 
Ασωπού, επιφορτίζεται δε με καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
υλοποίησής της, στην επικαιροποίηση της Στρατηγικής (Μηχανισμός Διακυβέρνησης), 
καθώς και της οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Εταιρικής Σχέσης 
(Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης) «Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης 
του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ». 
Ο «Φορέας Στρατηγικής», μετά την έγκριση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ θα εκπονήσει 
Κανονισμούς Λειτουργίας των Μηχανισμών Διακυβέρνησης και Εταιρικής Σχέσης. 
           
Στην  «Ομάδα Διακυβέρνησης» ορίζονται εκπρόσωποι ως εξής: 

 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, 

 Ο Δήμαρχος Τανάγρας, 

 Δύο Μέλη από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που θα ορίζονται από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με εξουσιοδότηση που θα μου δώσετε με την 
απόφασή σας, 

 Ένα Μέλος από το Δήμο Τανάγρας, που ορίζεται από το Δήμαρχο Τανάγρας, ύστερα 
από αντίστοιχη εξουσιοδότηση, 

Κάθε Εταίρος θα ορίζει τα μέλη της Ομάδας Διακυβέρνησης με τους αναπληρωτές τους. 
Τα Μέλη της Ομάδας Διακυβέρνησης είναι και Μέλη του Μηχανισμού της Εταιρικής 
Σχέσης. 

Στην Ομάδα Διακυβέρνησης του «Φορέα Στρατηγικής» θα προεδρεύει ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο «Φορέας Στρατηγικής» θα μπορεί να  υποστηρίζεται επιστημονικά και τεχνικά από 
«Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ» 
(εφεξής και «Ομάδα Παρακολούθησης»), η οποία θα συγκροτείται με Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, θα στελεχώνεται από επιστήμονες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και μπορεί να υποστηρίζεται και από  εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 
που θα επιλέγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Τα μέλη της Ομάδας Παρακολούθησης δεν θα μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη του Φορέα 
Στρατηγικής και του Μηχανισμού της Εταιρικής Σχέσης. Η «Ομάδα Παρακολούθησης» 
του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού θα παρακολουθεί την εξέλιξη των Δράσεων της ΟΧΕ ΛΑΠ 
Ασωπού, μεριμνά για τη διασφάλιση των πόρων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, 
από την πλευρά των «Δικαιούχων» των Δράσεων, εκπονεί εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου 
και ανάλυσης κινδύνων, ενώ συνεργάζεται με την ΕΥΔ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και με 
την Τεχνική Γραμματεία της ΚΥΑ με Α.Π. 16784/9-2-2018 (ΦΕΚ 609/Β’/22-9-2018), για τα 
ανωτέρω θέματα. 

Σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι τα  συμβαλλόμενα μέρη να : 
 Προβούν στην συγκρότηση κοινού «Φορέα Στρατηγικής» κατά την έννοια της 

Πρόσκλησης και των Εγκυκλίων εφαρμογής των ΟΧΕ, με επικεφαλής εταίρο την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την επωνυμία «Φορέας Στρατηγικής  ΟΣΣΠ/ΟΧΕ 
ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ», η οποία θα υποβάλλει, στην καθορισμένη από την σχετική 
Πρόσκληση προθεσμία υποβολής, πρόταση της Στρατηγικής του ΟΣΣΠ και του 
Σχεδίου Δράσης στο οποίο αυτό θα εξειδικεύεται. Η Στρατηγική αυτή αφορά 
συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης που προσδιορίζεται λειτουργικά στη ευρύτερη 
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Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταμού (ΛΑΠ Ασωπού) και στο αναλυτικό Σχέδιο 
Δράσης με τις Παρεμβάσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν, αναλυτικό 
προϋπολογισμό, μέχρι το ύψος που καθορίζεται στην Πρόσκληση -όσον αφορά στην 
χρηματοδότηση από πόρους του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας που αφορούν στην ΟΧΕ ΛΑΠ 
Ασωπού- και λοιπούς πόρους που καθορίζονται στην ΚΥΑ με Α.Π. 16784/9-2-2018 
(ΦΕΚ 609/Β’/22-9-2018). Η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης 
περιγράφεται συνοπτικά στο Άρθρο 2 του παρόντος και εξειδικεύεται στο «Έντυπο 
Υποβολής» που προβλέπεται από την Πρόσκληση, 

 Εξουσιοδοτήσουν τον νόμιμο εκπρόσωπο του επικεφαλής Εταίρου να υπογράψει την 
Αίτηση Χρηματοδότησης και κάθε τροποποίηση αυτής και να υποβάλλει την 
«Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ), με βάση την με 
Α.Π. 1535 από 31 Μαΐου 2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα συνοδευτικά 
αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να υπογράψουν επικαιροποιημένο 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μετά την απόφαση έγκρισης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ 
ΑΣΩΠΟΥ, στο οποίο θα εξειδικεύονται πιθανές κατευθύνσεις, οδηγίες και 
παρατηρήσεις στην εν λόγω Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ από 
την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

  
ΙΙ. Ο Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης. 
Ο «Μηχανισμός της Εταιρικής Σχέσης» θα επιφορτισθεί  με την συγκρότηση και 
συντονισμό συνεχούς ανοιχτής Εταιρικής Σχέσης και συνεχούς διαβούλευσης», στην 
οποία θα συμμετέχουν τοπικοί Φορείς, λοιποί Φορείς και Πολίτες.  
Στον «Μηχανισμό της Εταιρικής Σχέσης»  της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, μπορούν κατά 
περίπτωση και ανάλογα με την ειδικότερη θεματολογία που εξετάζεται ή τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζονται, να προσκαλούνται και άλλοι Φορείς, Εμπειρογνώμονες κ.λπ. ενώ 
κατά περίπτωση μπορούν να καλούνται τοπικοί Φορείς, λοιποί Φορείς και Σύλλογοι, 
Πολίτες κ.λπ.  
Αντικείμενο του «Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης» είναι η επίλυση ζητημάτων 
ενεργοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης και η οργάνωση 
και παρακολούθηση πλαισίου διαβούλευσης που αφορούν στα γενικότερα ζητήματα, 
παρεμβάσεις, αποτελέσματα κ.λπ. του ΟΣΣΠ/ΛΑΠ Ασωπού. 
Ειδικότερα, ο Μηχανισμός της  Εταιρικής Σχέσης μεριμνά: 

 για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν στην αδειοδότηση, ενεργοποίηση και 
λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης,  

 για την καθιέρωση στρατηγικής οργάνωσης της διαβούλευσης σε συνεχή βάση και την 
ευαισθητοποίηση, προβολή και επικοινωνία του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού σε γενικό 
και ειδικό κοινό. Προς τούτο, προτείνει στον Φορέα Στρατηγικής την εκπόνηση  
Σχεδίου Δημοσιότητας και Επικοινωνίας, του οποίου την υλοποίηση παρακολουθεί 
ενώ εισηγείται στον Φορέα Στρατηγικής μεθόδους και αξιοποίησης ηλεκτρονικών 
εργαλείων διαβούλευσης, την αξιοποίηση fora συζητήσεων στο πλαίσιο των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης, τη διοργάνωση ενημερωτικών και επιστημονικών 
συναντήσεων εργασίας, ημερίδων κ.λπ. 

Ο Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης θα μπορεί να συμπληρώνεται σταδιακά με λοιπά μέλη 
που απορρέουν από τη νομοθεσία ή έχουν προβλεφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, 
όπως ενδεικτικά: 
 η Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης 

Οινοφύτων («ΕΑΝΕΠ»), 

 η Εταιρεία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης 
Οινοφύτων («ΕΔΕΠ») 
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λοιπές αντίστοιχες Εταιρείες Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων που 
πιθανά θα ιδρυθούν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού. 

Ε. Εισήγηση.  
 
Με βάση τα παραπάνω καλείσθε να εγκρίνετε : 
Την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση 
της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της 
«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 
2014-2020», όπως επισυνάπτεται και ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση της  ΕΥΔ του Ε.Π. 
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και στο πλαίσιο αυτής : 
1. Την κατάρτιση και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης και Πρότασης Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και 
Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού 
(ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), 
στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
ενότητα 4 -«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΠ 
«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020., στο πλαίσιο της  Πρόκλησης με Α.Π. 1535 από 31 Μαίου 
2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»   
2. Την κατάρτιση και διαπραγμάτευση με το Δήμο Ταναγρας  του πρωτοκολλου   για τη 
συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής» του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών 
Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού που υλοποιείται μέσω της 
«Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού»,  του οποίου η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα τεθεί  επικεφαλής και ο Δήμος Τανάγρας ως Μέλος. Ο 
«Φορέας Στρατηγικής»  υποστηρίζεται τεχνικά και επιστημονικά από «Ομάδα 
Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ». 

3. Την κατάρτιση και διαπραγμάτευση με  με τους συμμετέχοντες εταίρους του 
πρωτοκόλλου για τη  συγκρότηση «Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης» στο πλαίσιο του 
«Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της ΛΑΠ Ασωπού,  που 
υλοποιείται μέσω  της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού», 
του οποίου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα τεθεί  επικεφαλής και οι λοιποί Εταίροι  
(ενδεικτικά: Δήμος Τανάγρας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, ΕΤΒΑ 
Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε. κ.λπ.) ως Μέλη. Σκοπός του Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης 
είναι η επίλυση ζητημάτων ενεργοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και 
Ανάπτυξης και η οργάνωση και παρακολούθηση πλαισίου διαβούλευσης που αφορούν 
στα γενικότερα ζητήματα, παρεμβάσεις, αποτελέσματα κ.λπ. του ΟΣΣΠ/ΛΑΠ Ασωπού.  
4. Ο «Φορέας Στρατηγικής» και ο «Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης» θα συγκροτηθούν κατά 
την φάση τελικής έγκρισης του προτεινόμενου ΟΣΣΠ/ΟΧΕ από την ΕΥΔ του ΕΠ «Στερεάς 
Ελλάδα 2014-2020» με την έγκριση κααι υπογραφή των σχετικών πρωοκόλλων . Το 
Περιφερειακό Συμβούλιο θα κληθεί στην συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης 
να εγκρίνει, επικαιροποιήσει, συμπληρώσει και εξειδικεύσει την παρούσα Αποφασή του. 

5. Να εξουσιοδοτήσετε τον Περιφερειάρχη να υπογράφει την Αίτηση Χρηματοδότησης και 
κάθε σχετικό έγγραφο που προβλέπεται στην ως άνω Πρόσκληση, με το αναγκαίο κατά 
την κρίση του περιεχόμενο, να ορίζει  με αποφάσεις του τα πρόσωπα που θα  
εκπροσωπούν τη Περιφέρεια στους άνω φορείς τις Επιτροπές, Ομάδες και τα λοιπά 
όργανα, και γενικά να διαχειρίζεται  το «Ολοκληρωμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό 
Σχέδιο (Σχέδιο Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική 
Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ 
Ασωπού) με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ)» 
προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και αποφάσεις που αναφέρονται στην 
εισήγησή μου, προς την κατεύθυνση και με σκοπό να ικανοποιηθούν οι κατευθύνσεις της 
Πρόσκλησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, καθώς και να 
προβαίνει σε όσες λοιπές ενέργειες απαιτούνται για την ευδοκίμηση του συγκεκριμένου 
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κρίσιμου για τη Βοιωτία και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας περιβαλλοντικού και 
αναπτυξιακού Στόχου. 

 
        
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

Κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης,  εγκρίνει: Την Αστική, 
Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της 
ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της 
«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 
2014-2020», όπως επισυνάπτεται και ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση της  ΕΥΔ του 
Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και στο πλαίσιο αυτής : 
1. Την κατάρτιση και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης και Πρότασης Στρατηγικού 
και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, 
Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης 
περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της 
«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 
2014-2020», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4 -«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020., 
στο πλαίσιο της  Πρόκλησης με Α.Π. 1535 από 31 Μαίου 2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. 
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020»   
2. Την κατάρτιση και διαπραγμάτευση με το Δήμο Τανάγρας  του πρωτοκόλλου   για 
τη συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής» του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών 
Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού που υλοποιείται 
μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού»,  του 
οποίου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα τεθεί  επικεφαλής και ο Δήμος Τανάγρας 
ως Μέλος. Ο «Φορέας Στρατηγικής»  υποστηρίζεται τεχνικά και επιστημονικά από 
«Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ 
ΑΣΩΠΟΥ». 
3. Την κατάρτιση και διαπραγμάτευση με  με τους συμμετέχοντες εταίρους του 
πρωτοκόλλου για τη  συγκρότηση «Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης» στο πλαίσιο του 
«Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της ΛΑΠ Ασωπού,  
που υλοποιείται μέσω  της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ 
Ασωπού», του οποίου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα τεθεί  επικεφαλής και οι 
λοιποί Εταίροι  (ενδεικτικά: Δήμος Τανάγρας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς 
Ελλάδας, ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε. κ.λπ.) ως Μέλη. Σκοπός του 
Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης είναι η επίλυση ζητημάτων ενεργοποίησης του 
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης και η οργάνωση και 
παρακολούθηση πλαισίου διαβούλευσης που αφορούν στα γενικότερα ζητήματα, 
παρεμβάσεις, αποτελέσματα κ.λπ. του ΟΣΣΠ/ΛΑΠ Ασωπού.  
4. Ο «Φορέας Στρατηγικής» και ο «Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης» θα συγκροτηθούν 
κατά την φάση τελικής έγκρισης του προτεινόμενου ΟΣΣΠ/ΟΧΕ από την ΕΥΔ του ΕΠ 
«Στερεάς Ελλάδα 2014-2020» με την έγκριση κααι υπογραφή των σχετικών 
πρωοκόλλων . Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα κληθεί στην συγκεκριμένη φάση της 
διαδικασίας αξιολόγησης να εγκρίνει, επικαιροποιήσει, συμπληρώσει και εξειδικεύσει 
την παρούσα Αποφασή του. 
5. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη να υπογράφει την Αίτηση Χρηματοδότησης και 
κάθε σχετικό έγγραφο που προβλέπεται στην ως άνω Πρόσκληση, με το αναγκαίο 
κατά την κρίση του περιεχόμενο, να ορίζει  με αποφάσεις του τα πρόσωπα που θα  
εκπροσωπούν τη Περιφέρεια στους άνω φορείς τις Επιτροπές, Ομάδες και τα λοιπά 
όργανα, και γενικά να διαχειρίζεται  το «Ολοκληρωμένο Στρατηγικό και 
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Επιχειρησιακό Σχέδιο (Σχέδιο Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική 
και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ 
Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης» (ΟΧΕ)» προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και αποφάσεις 
που αναφέρονται στην εισήγησή μου, προς την κατεύθυνση και με σκοπό να 
ικανοποιηθούν οι κατευθύνσεις της Πρόσκλησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης του 
ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, καθώς και να προβαίνει σε όσες λοιπές ενέργειες 
απαιτούνται για την ευδοκίμηση του συγκεκριμένου κρίσιμου για τη Βοιωτία και την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού Στόχου. 

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 

 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΗΛΙΔΟΥ 
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