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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κώστας Μπακογιάννης: Ιστορική ημέρα για το έργο του Ασωπού – Κάναμε
ένα μεγάλο βήμα μπροστά

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στην αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής σχετικά με το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Ασωπού.

«Για εμάς είναι ιστορική ημέρα σήμερα. Είχαμε οδηγηθεί σε εύκολες
διαχωριστικές γραμμές. Για πολλά χρόνια τρώγαμε τα σωθικά μας.
Από τη μία το ιδιωτικό συμφέρον, από την άλλη το δημόσιο. Από τη
μία η ανάπτυξη, από την άλλη το περιβάλλον. Από τη μία οι
εργαζόμενοι στις βιομηχανίες, από την άλλη τα παιδιά μας. Τώρα
κάναμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης
μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τις διατάξεις
νομοσχεδίου που αφορά το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Ασωπού.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ανέφερε ότι πρόκειται για ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο, μετά από εξαντλητικό διάλογο και μακρά
διαβούλευση, το οποίο στηρίζεται σε τρεις άξονες.
«Πρώτος και κυριότερος η δημόσια υγεία, δεύτερος το περιβάλλον
και η εξυγίανση και απορρύπανση ενός δηλητηριασμένου για χρόνια
τόπου και τρίτος η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας», εξήγησε ο Κώστας Μπακογιάννης.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) που
ξεπερνά τα 250 εκ ευρώ η οποία στηρίζεται στη συμμετοχή του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα.
«Με τη σημερινή νομοθετική ρύθμιση κάνουμε ένα μεγάλο βήμα
μπροστά, προσαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο και μας δίνεται η
ευκαιρία να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τη διαδικασία
υλοποίησης της επένδυσης για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου»,
επισήμανε ο Κώστας Μπακογιάννης.
Συγκεκριμένα πρόσθεσε ότι επισπεύδονται οι χρονοβόρες διαδικασίες
υλοποίησης του έργου, με προβλέψεις που το καθιστούν οικονομικά



βιώσιμο, με παροχή διευκολύνσεων στους ιδιοκτήτες γης για συνειδητή
συμμετοχή και συναίνεση, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους
περιβαλλοντικούς στόχους και τα δεδομένα της σχετικής νομοθεσίας για
την περιοχή.

«Είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Απελευθερωνόμαστε και
προχωράμε μπροστά», συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας ευχαριστώντας την Επιτροπή της Βουλής και τον αρμόδιο
αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιο Πιτσιόρλα.


