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Σύσκεψη µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας γα τον Ασωπό  
  

Σε ευρεία σύσκεψη για τον Ασωπό, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος  και Ενέργειας Σωκράτη Φάµελλου, συµµετείχε ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης.  

Κατά τη σύσκεψη µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στο Σχηµατάρι, τόσο ο κ. 
Μπακογιάννης, όσο και ο ∆ήµαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας, ενηµέρωσαν τον 
υπουργό για τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στην υλοποίηση 
του σχεδιασµού που ανέκυψε έπειτα από µελέτες και δηµόσια διαβούλευση για 
την  εξυγίανση και αναµόρφωση του Ασωπού.   

«Αντί να ρίχνουµε το ανάθεµα στο κεντρικό κράτος και να µην αλλάζει τίποτε, πήραµε 
την κατάσταση στα χέρια µας και αποφασίσαµε, έπειτα από εξαντλητικό διάλογο, 
να λύσουµε το πρόβληµα µόνοι µας» τόνισε κατά την έναρξη της σύσκεψης ο κ. 
Μπακογιάννης, που ανέλυσε το πρόγραµµα υλοποίησης του σχεδίου, κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά στις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί µε επιστηµονικούς φορείς, 
όπως ο ∆ηµόκριτος, το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και άλλους, για την 
δηµιουργία του Παρατηρητηρίου Υγείας, του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, τους 
Επιχειρηµατικού Πάρκου αλλά και σε όλες τις δράσεις ευαισθητοποίησης, για την 
επίτευξη του στόχου. 

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης τόνισε:« Επί πολλά χρόνια, είχαµε πέσει 
κι εµείς, ως κοινωνία, θύµατα των διληµµάτων µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού 
συµφέροντος. Σήµερα, το δίληµµα αυτό δεν υφίσταται. Μοναδική προτεραιότητα 
αποτελεί η υγεία των πολιτών και η δηµιουργία ενός άλλου δρόµου που οδηγεί σε έναν 
Ασωπό που θα είναι πηγή ζωής, υγείας, φυσικού κάλλους και θα δώσει ευκαιρία υγιούς 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Είµαστε κοντά, έχουµε πορεία µπροστά µας, για την 
αντιµετώπιση κάθε εµποδίου που προκύπτει, αλλά αυτή τη φορά αποφασίσαµε όλοι 
µαζί να πάρουµε τη τύχη του Ασωπού στα χέρια µας και όλοι µαζί θα πετύχουµε τον 
στόχο» και ευχήθηκε, η επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού, να γίνει η αφορµή για να 
υποστηριχθεί και εµπράκτως η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και όλοι οι φορείς της Στερεάς Ελλάδας. 



 

 

Ο Περιφερειάρχης και ο Αναπληρωτής Υπουργός, συµφώνησαν στην στενή 
συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και τον ∆ήµο Τανάγρας για την ταχύτερη υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης 
του Ασωπού και την απεµπλοκή δράσεων από πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

 


