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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Κωπαΐδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  

του Περιφερειακού Συµβουλίου  

Στο σηµερινό Περιφερειακό Συµβούλιο συζητήθηκε εκτενώς το ζήτηµα της 

οργάνωσης και διοίκησης του καταργηθέντος Οργανισµού Κωπαΐδας.  

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, ανέπτυξε την εισήγηση – 

πρότασή, την οποία είχαν από κοινού διαµορφώσει η Περιφερειακή Αρχή και οι πέντε 

∆ήµαρχοι των ∆ήµων όπου ανήκει η ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας. Με βάση αυτή, 

οργανώνεται η διαχείριση της Κωπαΐδας και του επιχειρησιακού της αντικειµένου από 

την Περιφέρεια, στην οποία έχει περιέλθει σύµφωνα µε το νόµο. 

Η συζήτηση έγινε µε την παρουσία τριών από τους  πέντε ∆ηµάρχους,  του Κ. Λουκά 

Υπερήφανου, ∆ηµάρχου Ορχοµενού και προέδρου της ΠΕ∆, της κ. Γιώτας Πούλου 

από τη Λιβαδειά και του κ. Γιώργου Ντασιώτη από την Αλίαρτο, οι οποίοι και 

επιβεβαίωσαν την σύµπλευση των δύο βαθµών αυτοδιοίκησης. Η εισήγηση, µε µικρές 

προσθήκες που αναφέρονται στο διεκδικητικό πλαίσιο της Περιφέρειας, ψηφίστηκε 

σχεδόν οµόφωνα µε δύο αρνητικές ψήφους και ένα παρόν.     

Στην εισαγωγή του, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης 

ανέφερε τα εξής:  

«Η Κωπαΐδα έχει τεράστια σηµασία όχι µόνο για τη Βοιωτία, αλλά για ολόκληρη την 

Περιφέρεια. Είναι το Περιβόλι της Αττικής. Τα τελευταία χρόνια δεν έγινε καµία 

σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης του Κωπαΐδικού Πεδίου, παρά τις αγωνίες των 

αγροτών, µε την Κωπαΐδα να γίνεται αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης. Σήµερα 

αντιµετωπίζουµε µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις: να διαχειριστούµε την 

Κωπαΐδα, µε ένα υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. Και εµείς µέσα σε αυτό το πλαίσιο 

οφείλουµε να δώσουµε λύσεις. Βέβαια, δε σταµατούµε να διεκδικούµε και να θίγουµε 

τρία σοβαρά ζητήµατα: 

1. Τη δηµιουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου. Ενός ευέλικτου σχήµατος στα 

πρότυπα της ∆υτικής Κρήτης. Καταθέσαµε την πρόταση µας και συνεχίζουµε 

να το διεκδικούµε, στη λογική της θέσπισης ενός αυτόνοµου νοµικού 

προσώπου. 

2. Το θέµα της κυριότητας. Ενώ µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες και το 

επιχειρησιακό αντικείµενο της Κωπαΐδας στο σύνολό του, δεν µεταβιβάζεται η 

ακίνητη περιουσία της. Αυτό αντίκειται σε κάθε λογική. Έχω θέσει το 



πρόβληµα στον αρµόδιο Υπουργό, κ. Χαρδούβελη και εκκρεµεί συνάντηση µε 

τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας, κ. Γούναρη.  

3. Ρύθµιση των χρεών των αγροτών. Η Κωπαΐδα έχει περίπου 13.000 

κληρούχους που καλούνται να καταθέσουν συσσωρευµένα χρέη, πολλά εκ 

των οποίων δηµιουργήθηκαν γιατί η τιµολογιακή πολιτική του οργανισµού δεν 

προέβλεπε απαλλαγές, σαν και αυτές που η Περιφέρεια τώρα θα προωθήσει. 

Το θετικό ωστόσο που οφείλουµε να αναγνωρίσουµε είναι το γεγονός ότι η 

Κωπαΐδα περνάει, απαλλαγµένη από χρέη, στην Περιφέρεια, έπειτα από 

πρόσθετη νοµοθετική ρύθµιση, την οποία και διεκδικήσαµε.  

Περιφέρεια και ∆ήµοι θα συνεχίσουµε να θέτουµε τα παραπάνω ζητήµατα και 

να διεκδικούµε τα αυτονόητα. Προς το παρόν όµως, οφείλουµε να κάνουµε το 

καλύτερο δυνατό µέσα στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο». 

Επισυνάπτεται αυτούσια η εισήγηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


