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Στην τελική ευθεία τα Παρατηρητήρια του Ασωπού 
 
Ανοίγει και τυπικά ο δρόµος για την δηµιουργία των Παρατηρητηρίων στον Ασωπό, στο 
πλαίσιο του ολοκληρωµένου σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εξυγίανση και 
την αποκατάσταση  της περιοχής, µε βάση το τρίπτυχο «Επιχειρηµατικότητα- Υγεία - 
Περιβάλλον». 
 
Η Περιφέρεια προχωράει βήµα – βήµα στην υλοποίηση των παρεµβάσεων που έχει σχεδιάσει, 
βάσει των συµπερασµάτων και των αποφάσεων της δηµόσιας διαβούλευσης, µε στόχο την 
ουσιαστική αντιµετώπιση και την οριστική επίλυση αυτού του τεράστιου κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και οικονοµικού προβλήµατος. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφησαν δύο προγραµµατικές συµβάσεις, τόσο µε το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος», όσο και µε το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, για τη δηµιουργία των Παρατηρητηρίων Περιβάλλοντος και Υγείας 
αντιστοίχως. 
 
Μέσα από τη σύµβαση-συνεργασία µε το Κέντρο "∆ηµόκριτος" προβλέπεται η υλοποίηση 
του σχεδίου της Περιφέρειας για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.  
 
Το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς, θα 
παρακολουθεί την κατάσταση στην περιοχή και θα εγκαταστήσει εξοπλισµό που θα περιορίσει 
δραστικά την ρύπανση από βαρέα µέταλλα και εξασθενές χρώµιο. Επιπλέον, θα συµβάλει στην 
ολοκλήρωση των ελέγχων στην περιοχή, προκειµένου να αποκαλυφθούν οι εστίες της 
ρύπανσης, αλλά και να ληφθούν µέτρα για την αποκατάσταση του Ασωπού. 
 
Η σύµβαση-συνεργασία µε το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, προβλέπει όλες 
τις µελέτες και τις δράσεις για την παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων και την δηµιουργία 
κατάλληλων συνθηκών υγιούς διαβίωσης στην περιοχή του Ασωπού. 
  
Το Παρατηρητήριο Υγείας θα εδρεύει στο ∆ήµο Τανάγρας, µε στόχο την παρακολούθηση 
της υγείας των κατοίκων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλά και την υλοποίηση 
στοχευµένων δράσεων ενηµέρωσης και προαγωγής της υγείας . Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε 
συνεργασία µε το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αλλά και µε καταξιωµένα Πανεπιστήµια και Ινστιτούτα 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήµιο του Dartmouth, το Τεχνολογικό 



 

 

Πανεπιστήµιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, 
Prolepsis κ.α. 
 
 
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: 
 
«Αυτό που ονειρευτήκαµε και σχεδιάσαµε όλοι µαζί ,υλοποιείται. Είχαµε δεσµευτεί ότι το 
στοίχηµα της εξυγίανσης του Ασωπού θα το κερδίσουµε και όπως όλα δείχνουν θα το 
πετύχουµε, γιατί δεν µείναµε σε συζητήσεις ή εξαγγελίες. Θέσαµε όλες τις παραµέτρους σε 
δηµόσια διαβούλευση αλλά φροντίζουµε και τα επόµενα βήµατά µας να στηρίζονται σε 
επιστηµονική βάση. Αυτός είναι ο λόγος που επί της ουσίας εγκαινιάζουµε τη συνεργασία µας 
µε δύο από τους πλέον έγκυρους επιστηµονικούς φορείς της χώρας µας». 
 
 


