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Τρεις νέες συµφωνίες για τον Ασωπό  
 

Στην υπογραφή Συµφώνου Συνεργασίας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του 
επιχειρηµατικού πάρκου εξυγίανσης Οινοφύτων προχώρησε σήµερα ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, µε τον Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Στερεάς Ελλάδας, το 
Επιµελητήριο Βοιωτίας και τον ∆ήµο Τανάγρας. 
 
Το σύµφωνο µε κάθε έναν από τους προαναφερόµενους φορείς, προβλέπει τη στήριξη της 
πρωτοβουλίας της Περιφέρειας για τη δηµιουργία του επιχειρηµατικού πάρκου στα Οινόφυτα, 
που αποτελεί µέρος του σχεδίου για την εξυγίανση του Ασωπού, την προστασία των κατοίκων 
και την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής, µε κοινές δράσεις και παρεµβάσεις από όλες τις 
πλευρές.  
 
Για τον Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Στερεάς Ελλάδας, το σύµφωνο συνεργασίας µε την Περιφέρεια 
υπέγραψε ο πρόεδρος του ∆.Σ. Νικόλαος Κουδούνης, για το Επιµελητήριο Βοιωτίας ο πρόεδρός 
του Παναγιώτης Αγνιάδης και για τον ∆ήµο Τανάγρας ο δήµαρχος της περιοχής Βασίλης 
Περγάλιας. 
 
Οι συµφωνίες αυτές προστίθενται στο σύνολο του «µετώπου δράσεων» που δηµιουργεί η 
Περιφέρεια για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκαλούνται από την µόλυνση του 
Ασωπού αλλά και την εξυγίανσή του. Πρόσφατα άλλωστε, ο Κώστας Μπακογιάννης υπέγραψε 
προγραµµατική σύµβαση τόσο µε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο για την δηµιουργία 
του Παρατηρητηρίου Υγείας όσο και µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών 
«∆ηµόκριτος» για την δηµιουργία του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος.  
 
Το σχέδιο των ριζικών παρεµβάσεων και των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνει η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, µετά και την ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης για τον Ασωπό, 
ανέπτυξε ο Κώστας Μπακογιάννης στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχάνων 
Στερεάς Ελλάδας στην οποία κλήθηκε ως κεντρικός οµιλητής.  
 
Ο κ. Μπακογιάννης τόσο στην οµιλία του προς τον ΣΒΣΕ όσο και µετά την υπογραφή των 
συµφώνων συνεργασίας τόνισε: 
 
«Αισθάνοµαι ότι αυτό το σχέδιο που µελετήσαµε και εκπονήσαµε για να αλλάξουµε τα πάντα σε 
σχέση µε τη ζωή στον Ασωπό, βρίσκει συνεχώς όλο και περισσότερους υποστηρικτές και 
συµπαραστάτες. Από την συµµετοχή των κατοίκων και στην δηµόσια διαβούλευση µέχρι την 
συνεργασία µε επιστηµονικούς και επιχειρηµατικούς φορείς, φαίνεται ότι το στοίχηµα θα το 
κερδίσουµε. Βγαίνουµε επιθετικά µπροστά και διαγράφουµε ανύπαρκτα διλήµµατα. Μία 
ολόκληρη χώρα ήταν εγκλωβισµένη στο δίληµµα: «Ασωπός καθαρός µε κλειστές επιχειρήσεις ή 
µολυσµένος Ασωπός µε ανεξέλεγκτες επιχειρήσεις», αυτό το ψευτοδίληµµα πέθανε. Ο Ασωπός 
θα καθαρίσει, οι επιχειρήσεις θα δουλέψουν µε κανόνες και ολόκληρη η περιοχή θα αποτελέσει 
υπόδειγµα υγείας και οικονοµικής ανάπτυξης. Είµαστε αποφασισµένοι γι αυτό και θα το 
επιτύχουµε».  


