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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μπακογιάννης: Απόφαση σταθμός
Υλοποιείται το σχέδιο για τον Ασωπό
Το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εξυγίανση και την
ανάπτυξη της περιοχής τους Ασωπού υλοποιείται. Με μια απόφαση σταθμό, η
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε επίσημα την
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Ασωπού, «κλειδώνοντας» τις
χρηματοδοτήσεις. .
Οι ΟΧΕ αποτελούν σύγχρονα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που αντλούν
πόρους από διαφορετικές πηγές για την εφαρμογή συνολικών στρατηγικών.
Συγκεκριμένα η ΟΧΕ του Ασωπού, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 251 εκατ.
ευρώ, είναι η μεγαλύτερη της χώρας και δίνει ένα τέλος στην υποβάθμιση τους
περιβάλλοντος και την επιβάρυνση της δημόσια υγείας που προκαλούσε η επί
δεκαετίες άναρχη ανάπτυξη της μεγαλύτερης βιομηχανικής συγκέντρωσης της
Ελλάδας, στο Σχηματάρι και τα Οινόφυτα, ενώ ενισχύει την επιχειρηματικότητα,
καθιστώντας την περιοχή φιλική για νέες επενδύσεις.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται στην Περιφέρεια. Ένα σύνθετο
και πολύπλοκο έργο που προχωράει με την συνεργασία του Δημόσιου και του
Ιδιωτικού τομέα, πετυχαίνοντας μεγάλη μόχλευση πόρων, έπειτα από δημόσια
διαβούλευση και με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιστημονικών
φορέων και ελληνικών πανεπιστημίων.
Το σχέδιο, που γίνεται πραγματικότητα, προβλέπει μεταξύ των άλλων την δημιουργία
Βιομηχανικού Πάρκου για την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη ολόκληρης της
περιοχής, την απορρύπανση του Ασωπού, και την δημιουργία υποδομών για την
περιβαλλοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων (βιολογικός καθαρισμός, δίκτυα
αποχέτευσης, παρατηρητήρια περιβάλλοντος και υγείας). Με υποδομές που
συμβάλλουν στην αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, στην αύξηση του
τουρισμού, στην δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της οικονομίας και την
προσέλκυση νέων επενδύσεων.
«Είμαστε υπερήφανοι για τρεις ιδιαιτέρως σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος
είναι ότι κλείνει ένας κύκλος ντροπής για τη χώρα που δεν μπορούσε για
δεκαετίες να προσφέρει τα αυτονόητα. Ο δεύτερος είναι ότι ένα τόσο

μεγάλο και σημαντικό έργο, γίνεται με τη συμμετοχή της κοινωνίας. Και ο
τρίτος είναι ότι αποδείξαμε πως με σωστή μελέτη και συντονισμό, ο
Δημόσιος και ο Ιδιωτικός τομέας, όχι απλά δεν είναι αντίπαλοι αλλά
μπορούν να συνεργάζονται και να συνδημιουργούν» δήλωσε ο Κώστας
Μπακογιάννης που ευχαρίστησε όλους όσοι δούλεψαν για να φτάσει το σχέδιο της
Περιφέρειας στην υλοποίησή του.

