ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών
Α/Α

Κατηγορία

Ενέργεια/Δράση

Στόχοι

Φορέας

Υλοποίηση

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόφαση Σύστασης Ειδικού Κλμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)

Εποπτεία Ελέγχων. Διεθνούς
Διαγωνισμού,Παρατηριτηρίων
Περιβάλλοντος και Υγείας

ΠΣΤΕ/Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ιανουάριος 2016

Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού Π/Υ 829.478,33 € σε επιλεγμένες περιοχές.

Διερεύνηση της ρύπανσης στην ευρύτερη
περιοχή του Ασωπού ποταμού όπου έχουν
διαπιστωθεί συγκεντρώσεις ρύπων και
μελέτη εξυγίανσης της περιοχής

ΠΣΤΕ/ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΚΕΠΠΕ

Απρίλιος 2016

ΠΣΤΕ/Δήμος Τανάγρας/ΚΕΠΠΕ/ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

1. Τροποποίηση ππρούπολογισμού ΠΣΤΕ
Ιανουάριος 2016. 2. Προγραμματική Σύμβαση
με ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Φεβρουάριος 2016,
3. Οργάνωση Παρατηρητηρίου Μάρτιος 2016.

ΠΣΤΕ

Ιούνιος 2016

ΠΣΤΕ

1. Τροποποίηση προύπολογισμού (Ιανουάριος
2016), 2. Προκήρυξη Διαγωνισμού (Απρίλιος
2016), 3. Εγατάσταση εξοπλισμού (Ιούνιος
2016)

ΠΣΤΕ

1.Εκτίμηση ένταξης στο ΠΔΕ (Μάρτιος 2016), 2.
Διαγωνισμός (Ιούνιος 2016)

2

3

4

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Δειγματοληψίες – συστηματική
παρακολούθηση (πρόγραμμα
δειγματοληψιών βάση Risk Assessment)
χημικών παραμέτρων εκροών των αγωγών
(βιομηχανικών αποβλήτων & ομβρίων
υδάτων) που εκβάλουν στον Ασωπό
ποταμό αλλά και του νερού του ποταμού
σύμφωνα με την ΚΥΑ 20488/2010 όπως
ισχύει.
2. Εποπτικός έλεγχος μικροβιολογικών και
Στελέχωση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος (Μελέτη περιβαλλοντικών
χημικών παραμέτρων – παρακολούθηση ρύπων σε 20 επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, σε 20 δείγματα εδάφους, υπεδάφους,
δειγματοληψίες πόσιμου ύδατος της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
σε 20 διάχυτες και σημειακές πηγές στον αέρα και 100 αγροτικά προϊόντα με
ευρύτερης περιοχής.
συνολικό Π/Υ 100.652€)
3.Δειγματοληψίες και τον προσδιορισμό
φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων
μετάλλων σε υπόγεια και επιφανειακά
ύδατα και σε έδαφος και υπέδαφος.
4. Ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής
για τις δράσεις του παρατηρητηρίου αλλά
και για τα αποτελέσματα των
δειγματοληψιών μέσω της ιστοσελίδας της
Περιφέρειας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ολοκλήρωση της καταγραφής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Διεκδίκηση νομοθετικής
καθιέρωσης της λειτουργίας του Παριβαλλοντικού Μητρώου στην Π.Ε. Βοιωτίας για
τις Βιομηχανίες της Περιοχής Ασωπού.

Πλήρης εικόνα της δραστηριότητας κάθε
επιχείρησης από περιβαλλοντική, διοικητική
και βιομηχανική βάση. Με τον τρόπο αυτό
θα διευκολύνεται ο έλεγχος των
υπερβάσεων και της ρύπανσης και θα
γίνεται δυνατή η άμεση και προληπτική
επέμβαση αποτροπής της
Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία
συστήματος περιορισμού της ρύπανσης
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6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρόχειρος Διαγωνισμός για Ειδική Εγκατάσταση περιορισμού της ρύπανσης του
Ασωπού με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού Π/Υ 60.000€

Μελέτη Οριοθέτησης και τοπικές διευθετήσεις της κοίτης του Ασωπού Ποταμού Π/Υ
305.762,08 € (εισήγηση ΠΣ για ένταξη και χρηματοδότηση της μελέτης απο τη
ΣΑΜΠ066 του ΠΔΕ)

του Ασωπού ποταμού από εξασθενές
χρώμιο στο διαπιστωμένο σημείο
(αγωγός "Μαίλη") έκλυσης του ρύπου
αυτού σε υψηλές συγκεντρώσεις στο
ποτάμι,
Η έγκριση της μελέτης αυτής που αποτελεί
προϋπόθεση της χωροταξικής και
πολεοδομικής οργάνωσης της ευρύτερης
και κυρίως της περιοχής της άτυπης
βιομηχανικής συγκέντρωσης
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης
βασισμένου στις θεσμικές δυνατότητες και διαδικασίες του ν.3982/2011

Η θεσμοθέτηση και υλοποίηση του
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης θα
οδηγήσει στην χωροταξική και πολεοδομική
τακτοποίηση της περιοχής της βιομηχανικής
συγκέντρωσης και στη δημιουργία
σύγχρονων υποδομών εντός αλλά και
γύρω από την περιοχή του Πάρκου, που θα
αναβαθμίσουν την περιοχή γενικότερα και
ιδιαίτερα την αξία της γης, επ’ ωφελεία των
ιδιοκτητών (εγκατεστημένων επιχειρήσεων,
αλλά και πολιτών της περιοχής ιδιοκτητών
αδόμητων εκτάσεων) και θα συμβάλλει
καθοριστικά στην περιβαλλοντική εξυγίανση
και προστασία της.

ΠΣΤΕ

(Δεκέμβριος 2015)

7.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ανάληψη της πρωτοβουλίας, της ευθύνης και της δαπάνης, πρόσληψη Τεχνικού
Συμβούλου για την κατάρτιση πλήρους φακέλλου, την κατάθεσή του στις αρμόδιες
υπηρεσίες και την παρακολούθηση της έκδοσης της ΚΥΑ του άρθρου 56 παρ. 1 και 2
του ν. 3982/2011, για την οριοθέτηση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης και εν
συνεχέια την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης . Το δίκαιο
διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα τεύχη δημοπράτησης, η διεξαγωγή του διαγωνισμού
και η κάλυψη της σχετικής δαπάνης θα προσδιορισθούν σε συνάρτηση με την πηγή
χρηματοδότησης του έργου (Περιφέρεια ή Διαχειριστική Αρχή).

ΠΣΤΕ

1. Πρόσληψη Τεχνικού συμβούλου (Μάρτιος
2016), κατάρτιση και υποβολή φακέλου (Μάιος
2016), 3. Εκδοση ΚΥΑ (Ιανουάριος 2016)

7.2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
Διεξαγωγή της κατάλληλης χρηματοοικονομικής έρευνας, προκειμένου να
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ προσδιοριστεί το μέγεθος (έκταση) και τα βέλτιστα τεχνικά και οικονομικά μεγέθη του
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Πάρκου.
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΠΣΤΕ

Φεβρουάριος 2016

7.3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην άμεση ενεργοποίηση - υλοποίηση των
δράσεων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου & ΕΥΔΑΠ

ΠΣΤΕ/Δήμος Τανάγρας

Μάρτιος 2016

7.4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη
συνεργασιών με τον Δήμο Τανάγρας, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, τον ΣΒΣΕ, τις
εγκατεστημένες επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες των γηπέδων και την ενδιαφερόμενη
επενδυτική αγορά με σκοπό τη σύσταση Φορέα Υλοποίησης (Εταιρεία Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου/ ΕΑΝΕΠ), τη διασφάλιση της ενισχυμένης συμμετοχής της
Περιφέρειας και του Δήμου Τανάγρας σ’ αυτήν.

ΠΣΤΕ/Δήμος Τανάγρας/ΣΒΣΕ/Επιμελητήριο
Βοιωτίας

Μάρτιος 2016

7.5

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, υποβολής αιτημάτων, φακέλων κλπ, σε κάθε αρμόδια ή
ενδιαφερόμενη αρχή και οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – την ΕΕ, με σκοπό την αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών ενίσχυσης της επένδυσης,
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
για την ενίσχυση της μετοχικής συμμετοχής και της επιχειρησιακής ικανότητας της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ Περιφέρειας στο πλαίσιο της ΕΑΝΕΠ που θα συσταθεί, την επιλογή του κατάλληλου
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
επενδυτικού και χρηματοδοτικού σχήματος με κύρια επιδίωξη την άμεση υλοποίηση
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ του έργου και παράλληλα τη μείωση του οικονομικού βάρους (της εισφοράς σε χρήμα)
που θα κληθούν να καταβάλουν, σύμφωνα με το νόμο, οι ιδιοκτήτες των γηπέδων
εντός του ΕΠΕ, για την αποπληρωμή των δαπανών ανάπτυξης της επένδυσης.

ΠΣΤΕ

Φεβρουάριος 2016

7.6

Κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωμένου και συνεκτικού προγράμματος
δημοσιότητας και επικοινωνίας, με κάλυψη της αναγκαίας δαπάνης, για τη διαρκή
επικοινωνία και διαβούλευση επί του σχεδιασμού της Περιφέρειας, με σκοπό την
ανάπτυξη της μέγιστης δυνατής συνοχής μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων και ιδίως
των πολιτών της περιοχής. Συνοχής που θα εδράζεται στα δεδομένα της
επιστημονικής σκέψης, τα αδιάψευστα επιστημονικά, κοινωνικά, οικονομικά τεκμήρια,
για λύσεις βιώσιμες, αναπτυξιακές και φιλικές στο περιβάλλον. Συνοχής που αποτελεί
βασικό πυλώνα πολιτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σοβαρή προϋπόθεση
για την επιτυχή έκβαση των αποφάσεων της και τη ριζική αντιμετώπιση των χρόνιων
προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.

ΠΣΤΕ

Φεβρουάριος 2016

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

7.7

Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την δημιουργία των κατάλληλων δομών για
ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
τον λεπτομερειακό σχεδιασμό και παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
προτεινόμενης δράσης, την αναζήτηση μεθόδων, συνεργασιών, συμπράξεων,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
προτάσεων, λύσεων κλπ που θα μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
σχεδιασμού, μηδέ εξαιρουμένων και προτάσεων νομοθετικού χαρακτήρα, που τυχόν
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
θα κριθεί αναγκαίο να υποβληθούν στην Κυβέρνηση, με σκοπό τη θεσμοθέτηση τους.
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ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΓΕΙΑ

9

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ

10

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

1. Η συστηματική παρακολούθηση της
υγείας των κατοίκων και η έγκαιρη
αναγνώριση πιθανών προβλημάτων υγείας
που εμφανίζουν υψηλή συχνότητα στον
Σύσταση και λειτουργία επί 4 χρόνια Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής Υγείας
πληθυσμό.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Δήμο Τανάγρας, στα πλαίσια προγραμματικής
2.Η συστηματική παρακολούθηση των
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και
παραμέτρων της περιβαλλοντικής
Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Π/Υ
επιβάρυνσης της περιοχής με στόχο την
491.826€ και σε συενργασία με Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδας και του
πρόληψη πιθανής επέκτασης του
εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο του Dartmouth, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
προβλήματος.
Κύπρου, το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής,
3. Η συνεχής ενημέρωση των κατοίκων επί
Prolepsis κ.α.
θεμάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας
και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
στοχευμένων δράσεων προαγωγής υγείας

Συμπληρωματική Πρόταση επί του Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς Ελλάδας

Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Διαρκούς Διαβούλευσης

Η συμβατότητα ανάμεσα στις προβλέψεις
του Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς
Ελλάδας ( ΠΠΧΣΑ) και τις παραπάνω
πρωτοβουλίες και ενέργειες

ΠΣΤΕ

Φεβρουάριος 2016

ΠΣΤΕ/Δήμος Τανάγρας/Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Τροποποίηση Προύπολογισμού (Ιανουάριος
2016), 2. Υπογρραφή Προγραμαμτικής
Σύμβασης (Φεβρουάριος 2016), 3.
Εγκατάσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου
(Μάρτιος 2016)

ΠΣΤΕ

Δεκέμβριος 2015

Τακτικές και έκτακτες συνεδριασεις με
αντικείμενο τη διαρκή εξέταση,
παρακολούθηση, τον απολογισμό και τον
προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων
ΠΣΤΕ/Δήμος Τανάγρας/ΣΒΣΕ/Επιμελητήριο
εργασιών, τη διατύπωση εισηγήσεων στα
Βοιωτίας/Περιβαλλοντική Οργάνωση της
αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και την
Περιοχής
ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με
σκοπό τη συμβολή της κοινωνίας και των
θεσμών της στην ριζική επίλυση και
αντιμετώπιση του προβλήματος «Ασωπός»

Ιανουάριος 2016

