ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2011 ‐31/12/2011)
ΓΕΝΙΚΑ
Αξιότιμα μέλη,
Η δημοσιονομική κρίση, παρά την υπογραφή του νέου μνημονίου και την εφαρμογή του PSI
εξακολουθεί να ταλανίζει τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας και η
ανεργία προκαλεί ανησυχία σε όλους μας. Ωστόσο, κατά τη χρονιά που μας πέρασε ο Σύνδεσμος
συνέχισε την προσπάθεια οικοδόμησης του προφίλ των βιομηχανιών της περιοχής μας, προσέγγισε την
κοινωνία και κατάφερε να προβάλει το πραγματικό πρόσωπο των επιχειρήσεων, την εταιρική
κοινωνική υπευθυνότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία τους, ήταν παρών σε όλες τις ημερίδες
και τις εκδηλώσεις που είχαν σχέση με το περιβάλλον, ευαισθητοποιήθηκε στην καταπολέμηση της
ανεργίας, συμμετείχε σε φιλανθρωπικές δράσεις, συνεργάστηκε στενά με την Τοπική, την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για
τα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις, όπως αυτά της υδροδότησης, αποχέτευσης και
άρδευσης της μείζονος περιοχής του Δήμου Τανάγρας και για την επίλυση όλων των περιβαλλοντικών
θεμάτων.
Έχουμε την τιμή λοιπόν σήμερα να σας παρουσιάσουμε ένα σύντομο, αλλά περιεκτικό απολογισμό
του τελευταίου έτους, κατά το οποίο δρομολογήθηκαν μεγάλης σημασίας θέματα που θα επηρεάσουν
σημαντικά το μέλλον της περιοχής.

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Διαδικτυακός Τόπος
Καταρχάς, υλοποιώντας την από 22 Ιουλίου 2011 απόφαση του Δ.Σ. δημιουργήσαμε

διαδικτυακό τόπο www.sbse.gr για την προβολή των πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων μας,
αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μελών και την προσέλκυση νέων
μελών. Στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου αναρτώνται συνεχώς υπομνήματα, συνεντεύξεις,
συμμετοχή σε εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, επιστολές, δίνουμε τη δυνατότητα on‐line εγγραφής νέων
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μελών και κάθε άλλη δραστηριότητα του Συνδέσμου. Ο ΣΒΣΕ έχει προστεθεί ως link στις
ιστοσελίδες του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Ευβοίας, Φωκίδας καθώς και στην Αναπτυξιακή Εταιρεία
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΝΔΙΑ).



Μνημόνιο Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Βοιωτίας.

Στις 24 Οκτωβρίου 2011, στη Λιβαδειά ο ΣΒΣΕ εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρό του κύριο Ν.
Κουδούνη υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Βοιωτίας εκπροσωπούμενο από τον
Πρόεδρο του, κύριο Παναγιώτη Αγνιάδη. Τα δύο μέρη αποφάσισαν υλοποιώντας τις αντίστοιχες
αποφάσεις των Δ.Σ. τους να αναπτύξουν ένα κώδικα συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να
προωθηθούν αποτελεσματικότερα τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των εταιρειών που
εκπροσωπούνται στους δυο Συνδέσμους. Για το λόγο αυτό συνοψίζουν πιο κάτω τους κοινούς σκοπούς
και στόχους τους.
Ειδικότερα:
1. Συνομολογούν την ανάγκη της από κοινού μελέτης, προετοιμασίας και προώθησης των
οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους,
2. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και υποστήριξης μεταξύ τους.
3. Η αποδοχή και προώθηση των αρχών που διέπουν και διαμορφώνουν την χάρτα των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.
4. Την αποδοχή των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
5. Την από κοινού διαμόρφωση και προώθηση των αρχών της ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης) προς τα μέλη τους μέρος της οποίας αποτελεί και η προστασία του περιβάλλοντος,
και την επικοινώνηση των ενεργειών τους προς την Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση καθώς
και προς τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται.
6. Την επιδίωξη, με συντονισμένες ενέργειες, επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν στην
σχέση τους με την Δημόσια Διοίκηση είτε σε επίπεδο Περιφέρειας είτε σε επίπεδο Κεντρικής
Διοίκησης και την από κοινού εκπροσώπηση τους σε αυτές.
7. Την απόλυτη συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως
ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας, εκπαίδευση προσωπικού και άλλα.
8. Την από κοινού ανάπτυξη και προώθηση Υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων των μελών μας, με δίκτυα πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα και αντικείμενα.
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9. Την από κοινού διερεύνηση και άλλων πεδίων συνεργασιών.



Εκδήλωση χωρών Βίσεγκραντ
Συμμετείχαμε στην εκδήλωση χωρών Βίσεγκραντ που πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά στις 17

Οκτωβρίου 2011 και κατά την οποία ο Πρόεδρος κ. Ν. Κουδούνης απηύθυνε χαιρετισμό που
αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο.



Πρόγραμμα “eSymbiosis”

Υποστηρίξαμε και συνδιοργανώσαμε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο την εκδήλωση για την προώθηση του προγράμματος "eSYMBIOSIS

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων
Βιομηχανικής Συμβίωσης", στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+, το οποίο
αναπτύσσει δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Πράσινη Ανάπτυξη. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2012 στο Κέντρο Εκκλησιαστικής
Διακονίας Οινοφύτων και είχε ως σκοπό την πληροφόρηση των εκπροσώπων των
Βιομηχανιών για το πώς μπορούν να εντάξουν τη διαδικασία της παραγωγής τους στο
πρόγραμμα της Βιομηχανικής Συμβίωσης, έτσι ώστε να περιοριστεί το κόστος παραγωγής,
να αξιοποιηθούν τα βιομηχανικά απόβλητα και να εξοικονομηθούν πρώτες ύλες, ενέργεια
και νερό. Στην εκδήλωση παρέστησαν πλήθος εκπροσώπων των βιομηχανιών, επιστήμονες
και μέλη της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης.


Συμμετοχή στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Τανάγρας

Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στην κοινωνική προσφορά που οργάνωσε ο Δήμος
Τανάγρας το Δεκέμβριο του 2011 με το άνοιγμα του κοινωνικού παντοπωλείου σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο στο παλαιό Δημαρχείο Σχηματαρίου και να συστήσουμε στις εταιρείες να
συμμετάσχουν με την προσφορά τους. Η συμμετοχή των μελών μας δέχτηκε πολύ ευμενή σχόλια
από παράγοντες του Δήμου.



Καταπολέμηση ανεργίας
Μέλημα του ΣΒΣΕ είναι η συμβολή του στην καταπολέμηση της ανεργίας που καλπάζει στο 23%

στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Για αυτό το λόγο προτείναμε να οργανωθούν και να
προωθηθούν προς τις επιχειρήσεις οι κατάλογοι των ανέργων του Δήμου Τανάγρας. Επιπλέον, να
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΒΣΕ οι πίνακες των ανέργων που είναι δηλωμένοι στο Δήμο. Από την
άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις θα ενημερώνουν το Δήμο για τυχόν ανάγκες τους σε προσωπικό, όπως
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επίσης και θα συμβάλλουν στη οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης ανειδίκευτων
ανέργων.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μετά τη διαπιστωμένη πραγματική αύξηση στα τιμολόγια ΜΤ της ΔΕΗ κατά 20%, ποσοστό
πολύ μεγαλύτερο από την εισήγηση της ΡΑΕ και την αναγγελθείσα (29/12/11) από το ΥΠΕΚΑ
μεσοσταθμική αύξηση κατά 9,2%, που δυσχεραίνει το ήδη βεβαρημένο πλαίσιο λειτουργίας όλων των
επιχειρήσεων, ο ΣΒΣΕ αποφάσισε να αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς το Πρόεδρο Ρυθμιστικής
Ενέργειας, με κοινοποίηση προς το ΥΠΕΚΑ και τη ΔΕΗ.
Καλέσαμε τον Πρόεδρο Ρυθμιστικής Ενέργειας να σπεύσει να ελέγξει το διαμορφωμένο
τιμοκατάλογό σύμφωνα με το θεσμικό ρόλο και τη δικαιοδοσία που του παρέχει ο Ν. 4001/2011 και να
θωρακίσει τους καταναλωτές της ηλεκτρικής ενέργειας από πρακτικές δεσπόζουσας θέσης που
χρησιμοποιεί η ΔΕΗ.

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



Μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Τανάγρας.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2011 ξεκίνησε όπως είναι γνωστό, πιο ενεργά, η ήδη οικοδομηθείσα
συνεργασία μεταξύ του Δήμου Τανάγρας και του ΣΒΣΕ, με την κοινή παρουσία μας στη σύσκεψη με την
ΕΥΔΑΠ στις 26 Ιουλίου 2011, κατά την οποία ετέθησαν για πρώτη φορά σε κοινή σύσκεψη όλων των
εμπλεκομένων πλευρών, τα θέματα της υδροδότησης και της αποχέτευσης των κατοίκων και των
βιομηχανιών της περιοχής, προσδιορίσθηκαν οι ανάγκες, συζητήθηκε η χωροθέτηση των έργων και
άλλα τεχνικά θέματα όπως η ολοκλήρωση των εν εξελίξει μελετών ενδιαφέροντος ΕΥΔΑΠ.
Στις 25 Νοεμβρίου 2011, συνδιοργανώσαμε με εξαιρετική επιτυχία, ευρεία κοινή σύσκεψη του
Δημοτικού Συμβουλίου και των Βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής κατά την οποία έγινε εκτενής
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των κοινωνικών συμμετόχων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της
περιοχής.
Εκτός από τα θέματα που άπτονται των κοινωνικών αναγκών και της ενεργοποίησης και
αξιοποίησης της ΕΚΕ των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση αυτή, ετέθη με έμφαση η άμεση ανάγκη
προώθησης των απαραιτήτων ενεργειών για την υδροδότηση των επιχειρήσεων που αποτελεί ζωτική
ανάγκη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής και επίτευξης των
ορίων που θέτει η ΚΥΑ 20488/19.05.2010 για τον Ασωπό, η άμεση αναθέρμανση των ενεργειών για
κατασκευή και λειτουργία κεντρικής μονάδας επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ΕΕΛ, η
ίδρυση και λειτουργία χώρων υποδοχής και απόθεσης βιομηχανικών καταλοίπων παραγωγικής
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διαδικασίας, θέματα υποδομών και η οργάνωση και προώθηση προς τις επιχειρήσεις των καταλόγων
των ανέργων του Δήμου.
Συγκεκριμένα, στην διευρυμένη κλειστή Σύσκεψη της 25ης Νοεμβρίου 2011 του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, εκπροσωπούμενο
από τον πρόεδρό του κύριο Ν. Κουδούνη, οι δύο πλευρές κατέληξαν στα παρακάτω κοινά
συμπεράσματα:
1.
Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό για την ομαλή
συνύπαρξη των κοινωνικών εταίρων
2.
Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν με τις άδειες
λειτουργίας τους για την προστασία του περιβάλλοντος.
3.
Ο Δήμος αναλαμβάνει τις μελέτες έγκρισης και κατασκευής του
έργου κεντρικού διυλιστηρίου για την παροχή διυλισμένου νερού
τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τις βιομηχανίες της
περιοχής.
4.
Ο Δήμος στηρίζει τις προσπάθειες του ΣΒΣΕ για η δημιουργία
βιολογικού καθαρισμού υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, καθώς και τις προσπάθειες του
ΥΠΕΚΑ για τον προσδιορισμό κατάλληλων περιοχών για τις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και την τελική διάθεση
των
επικίνδυνων αποβλήτων και των κατάλοιπων της παραγωγικής
διαδικασίας των βιομηχανιών.
5.
Ο Δήμος διεκδικεί τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής και τη θεσμοθέτησης
της ΒΙΠΕ Οινοφύτων-Σχηματαρίου.
6.
Ο Δήμος διεκδικεί τη χρηματοδότηση για την οριοθέτηση και την
προστασία του Ασωπού ποταμού.
7.
Ο Δήμος θα αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο για την ομαλή
κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
8.
Οι Επιχειρήσεις υπόσχονται να ενημερώνουν το Δήμο για τις
ανάγκες τους σε προσωπικό μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ή με φαξ, μέχρι την ανάπτυξη και εγκατάσταση βάσης δεδομένων
για τους ανέργους του Δήμου, έτσι ώστε να λαμβάνουν γνώση οι
δημότες μας.
9.
Οι Επιχειρήσεις θα συμβάλλουν στην οργάνωση και υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης ανειδίκευτων ανέργων
Δημοτών.
10.
Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν στο βαθμό των
δυνατοτήτων τους,
 την διατήρηση και ανάπτυξη των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών
του Δήμου (όπως το κοινωνικό κατάστημα)
 τον Πολιτισμό,
 τον Αθλητισμό.
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Συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Στις 5 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ, μετά από πρόσκληση της
Ειδικής Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυρίας Μαργαρίτας Καραβασίλη, με τη
συμμετοχή της Περιφέρειας, του Δήμου Τανάγρας, της ΕΥΔΑΠ, Υπηρεσιακών παραγόντων και του
ΣΒΣΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν και ετέθησαν τα ακόλουθα θέματα και κατατέθηκε σχετικό
υπόμνημά μας.
 Η πορεία συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων με την ΚΥΑ 20488/2010.
 Η Διάθεση των επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων.
 Η ανάγκη παροχής νερού στη βιομηχανία και στους αγρότες της περιοχής από την
ΕΥΔΑΠ.
 Η συνεργασία με την κεντρική Διοίκηση για την χωροθέτηση περιοχής συγκέντρωσης
και απόθεσης των στερεών καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας των
επιχειρήσεων.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιείται νέα σύσκεψη με την αυτή ως άνω σύνθεση της
προηγουμένης μετά την οποία εκδόθηκε το Α.Π.2701/14.12.2011 έγγραφο κατά το οποίο αφού
ελήφθη υπόψη το υπόμνημά μας της 5ης Δεκεμβρίου 2011 και τα σχετικά έγγραφα του Δήμου
Τανάγρας , καταλήγει επί λέξει, ότι συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Να εντατικοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της
Περιφέρειας, του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ για την ταχύτερη δυνατή
υποβολή της συγκεκριμένης συνολικής πρότασης της στο ΥΠΕΚΑ
(παροχή νερού για αστική-βιομηχανική χρήση και άρδευση).
2. Να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης και να δοθούν
σαφείς κατευθύνσεις από το ΕΠΠΕΡΑΑ σχετικά με τεχνικά ζητήματα
και
θέματα
επιλεξιμότητας
(πιθανή
μεταφορά
του
σχετικού
κονδυλίου από το ΕΠΠΕΡΑΑ στο ΠΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).
3.

Να εξετασθεί, σε συνεργασία με το αρμόδιο ΥΠΥΜΕΔΙ, η δυνατότητα
προσωρινής μεταφοράς υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ορισμένων
μικρών μονάδων στη Μεταμόρφωση, με την εφαρμογή κατάλληλου
συστήματος διαπίστευσης της διαδικασίας και ελέγχου του κόστους.

4. Να διερευνηθεί η κατασκευή κεντρικής μονάδας επεξεργασίας
βιομηχανικών αποβλήτων με την ανάληψη αυτής από το Δήμο
Τανάγρας, με συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ και ενδεχομένως και μεγάλων
βιομηχανικών μονάδων (πρόταση που έχουν υποδείξει κατά καιρούς
οι ΟΤΑ, οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής και έχει
αποδεχθεί και το ΥΠΕΚΑ).
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5. Να εξετασθεί η δυνατότητα παράτασης εφαρμογής της ΚΥΑ του Ασωπού
σε ρεαλιστικούς χρόνους, ώστε να υπάρξει και η αναγκαία
συμμόρφωση, καθώς και η ενδεχόμενη τροποποίησή της.
6. Να επισπευσθεί η διαδικασία συγκρότησης και στελέχωσης του Τομέα
Στερεάς Ελλάδας της ΕΥΕΠ, με έδρα τα Οινόφυτα.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούνται:
1. Η αρμόδια Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικών Αναπλάσεων του
ΥΠΕΚΑ, στην οποία διαβιβάζουμε το (β), (γ) και (δ) σχετικά του
Δήμου Τανάγρας, να εξετάσει και να δώσει άμεση λύση στα θέματα
αποκλειστικής αρμοδιότητάς της, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης
στην περιοχή του Ασωπού (Φεβρουάριος 2010). Επισημαίνουμε ότι τα
θέματα αυτά αναφέρονται πλέον ένα έτος μετά την πρώτη συζήτησή
της, με χαρακτήρα κατεπείγοντος.
2. Η αρμόδια Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ να εξετάσει τις
προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, καθώς επίσης
και στο (α) σχετικό του ΣΒΣΕ, που επισυνάπτεται, καθώς
αναφέρονται
σε
θέματα
αποκλειστικής
αρμοδιότητάς
της,
επισημαίνοντας τον κατεπείγοντα χαρακτήρα αυτών.
3. Το ΕΠΠΕΡΑΑ
να
αρμοδιότητάς του.

μας

ενημερώσει

άμεσα

σχετικά

με

θέματα

4. Ο Δήμος Τανάγρας να συνεργασθεί με την ΕΥΔΑΠ για την ταχύτερη
δυνατή ολοκλήρωση της σχετικής πρότασης για την παροχή νερού
αστικής-βιομηχανική χρήσης κατάλληλης ποιότητας και την υποβολή
της στο ΥΠΕΚΑ.
5. Η ΕΥΔΑΠ να προβεί στην εκπόνηση και υποβολή οριστικής πρότασης
για την παροχή νερού άρδευσης και να την υποβάλει στο ΥΠΕΚΑ.
6. Η ΕΥΕΠ να επιταχύνει τις διαδικασίες συγκρότησης και στελέχωσης
του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της ΕΥΕΠ, με έδρα τα Οινόφυτα, με
προτεραιότητα την υλοποίηση των αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων
που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη στελέχωση αυτού.



Σύσταση επιστημονικών ομάδων.

Για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων που προέκυψαν κατά την πρώτη φάση συνεργασίας
παρενέβη ο ΣΒΣΕ και ζήτησε τη σύσταση επιστημονικής ομάδας, που θα απαρτίζεται από
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στελέχη εταιρειών μας, η οποία σε συνεργασία με αντίστοιχα στελέχη του ΥΠΕΚΑ θα
επεξεργαζόταν το σχέδιο δράσεως που συναποφασίστηκε με το ΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια, την
ΕΥΔΑΠ, το Δήμο Τανάγρας και υπηρεσιακών παραγόντων και περιλαμβάνει δύο επί μέρους
δράσεις:
 Η πρώτη αφορά τον ΣΒΣΕ και προβλέπει, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2011, την σύσταση ομάδας επιστημόνων, η οποία με
κριτήριο και γνώμονα την πάγια και δεδηλωμένη θέση και σύγχρονη αντίληψη των
επιχειρήσεων στα θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής τους που θέτει σε υψηλή
προτεραιότητα την εξασφάλιση λειτουργίας τους, την εκπόνηση επιστημονικής
μελέτης. Η μελέτη αυτή θα βασίζεται στην Νομοθεσία της Χώρας καθώς και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει επακριβώς όχι μόνο την διοικητική
αρμοδιότητα και τη μεθοδολογία, αλλά και το βαθμό και το εύρος των παρεμβάσεων
της πολιτείας, προκειμένου τα μέτρα που λαμβάνονται να εξισορροπούν την ανάγκη
και την έκταση αποκατάστασης από την μία πλευρά, και τις ανάγκες ανάπτυξης και το
προβλεπόμενο κόστος από την άλλη.
Εν κατακλείδι η ομάδα επιστημόνων καλείται να επεξεργασθεί τα ανωτέρω και να
παραδώσει στον ΣΒΣΕ το πόρισμά του που θα αποτελέσει αντικείμενο πρότασής του
για να ληφθεί υπόψη στην τελική διαμόρφωση της ΚΥΑ για τον Ασωπό.
Ήδη , κατά την διάρκεια συγγραφής αυτού του κειμένου (στις 13 Ιανουαρίου 2012) σε
τηλεφωνική επικοινωνία μου με την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη, συμφωνήθηκε η εν λόγω ομάδα να
συνεργασθεί με αντίστοιχη ομάδα που θα ορίσει η Ειδική Γραμματεία για το σκοπό
αυτό.
Έτσι λοιπόν συγκροτήθηκαν οι εξής πέντε επιστημονικές ομάδες:
Ομάδα 1η υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.
Το αντικείμενο των εργασιών της ομάδας αυτής είναι: Η επεξεργασία και η διαμόρφωση
προτάσεων για την προσωρινή διαχείριση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων των μονάδων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ του Ασωπού, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ του
Ασωπού, το βαθμό συμμόρφωσης των εν λόγω μονάδων, το κόστος/όφελος των προτάσεων κλπ.
Ομάδα 2η καταγραφής και αξιοποίησης δεδομένων.
Το αντικείμενο των εργασιών της ομάδας αυτής είναι: Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων
των διαθέσιμων στοιχείων και δεδομένων, σχετικά με την υφιστάμενη βιομηχανική δραστηριότητα, τον
αριθμό και το είδος των δραστηριοτήτων ανά παραγωγική κατηγορία, τις ΜΠΕ και ΑΕΟ αυτών, το είδος
και την ποσότητα των υγρών και στερεών αποβλήτων τους (επικίνδυνων και μη), χωρικά δεδομένα
κλπ., καθώς και η αξιολόγηση αυτών.
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Ομάδα 3η χωροταξικής οργάνωσης άτυπης βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων ‐
Σχηματαρίου.
Το αντικείμενο των εργασιών της ομάδας αυτής είναι: Η εξέταση των δυνατοτήτων που παρέχει
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη βέλτιστη χωροταξική οργάνωση της περιοχής (Χωροταξικός
σχεδιασμός, Ειδικά Χωροταξικά για τη Βιομηχανία ΠΠΣ, ΖΟΕ κλπ.), υπό το φως και των πρόσφατων
νομοθετικών ρυθμίσεων και του Ν. 3982/2011 του Υπ. Ανάπτυξης, με σκοπό την επιλογή των
κατάλληλων λύσεων και την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης. Επιπρόσθετα, αντικείμενο αποτελεί
και η προώθηση εκπόνησης του Γ.Π.Σ. Οινοφύτων, καθώς και η ανάδειξη και την προστασία του
Ασωπού ποταμού.
Ομάδα 4η εξέτασης ζητημάτων υδροδότησης‐αποχέτευσης της περιοχής και επεξεργασίας
αποβλήτων.
Το αντικείμενο των εργασιών της ομάδας αυτής είναι: Η εξέταση και αξιολόγηση των
προτάσεων που έχουν εκπονηθεί από τον ΣΒΣΕ, την ΕΥΔΑΠ και το Δήμο Τανάγρας σχετικά με την
παροχή ασφαλούς νερού για αστική και βιομηχανική χρήση, αλλά και για άρδευση, καθώς και η
εξέταση τυχόν εναλλακτικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος/όφελος, την εφικτότητα, την
οικονομική βιωσιμότητα, τους πιθανούς φορείς χρηματοδότησης, αλλά και το βαθμό συνεισφοράς των
επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, θα εξετασθεί και πρόταση για τη δημιουργία Κεντρικής Μονάδας
Επεξεργασίας Αποβλήτων, την επεξεργάζεται ήδη ο Δήμος Τανάγρας, οι οποίοι θα εισηγηθούν σχετικά
στην εν λόγω ομάδα.
Ομάδα 5η ενδυνάμωσης περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και περιβαλλοντικής ευθύνης.
Το αντικείμενο των εργασιών της ομάδας αυτής είναι: Η καταγραφή των αποτελεσμάτων των
διενεργηθεισών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, η παρακολούθηση και η καταγραφή του
βαθμού συμμόρφωσης, η επεξεργασία προτάσεων για την αποτελεσματικότητα και ενδυνάμωση των
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων και η άμεση συγκρότηση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της
ΕΥΕΠ, με έδρα τα Οινόφυτα, υπό το φως του Ν. 4014/2011. Επιπρόσθετα, ο περεταίρω εντοπισμός των
πηγών ρύπανσης και η εξέταση των ζητημάτων υπαγωγής επιχειρήσεων (φορέων εκμετάλλευσης) σε
καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης και η υποβολή σχετικών προτάσεων.
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Το δεύτερο σκέλος αφορά ακριβώς τις ενέργειες εκείνες, για τις οποίες έχει δεσμευθεί
με βάση το υπογεγραμμένο πρακτικό της 25ης Νοεμβρίου 2012 και θα αναλάβει ο
Δήμος Τανάγρας

4. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


Η προσέλκυση νέων μελών αποτελεί βασικό στόχο μας. Σημειώνεται ότι μετά την τελευταία
Τακτική Γενική Συνέλευση είχαμε εγγραφή 7 νέων μελών, τους οποίους καλωσορίζουμε και
ζητούμε την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση:
1) COCA‐COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ 7‐3‐2012
2) ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΕ
26‐1‐2012
3) ALUMINCO AE
2‐2‐2012
4) ΕΑΒ ΑΕ
6‐2‐2012
5) ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
8‐2‐2012
6) FITCO ΑΕ
15‐2‐2012
7) ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ
15‐2‐2012



Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εξυγίανσης
της περιοχής μας αποτελεί πλέον πρωτεύοντα στόχο για το επόμενο διάστημα. Η επίτευξη
λύσεων στο αντικείμενο εργασιών των πέντε ομάδων, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει σταθμό
στην εξέλιξη και το μέλλον της περιοχής και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.



Επιπρόσθετα, από τους στόχους του άμεσου μέλλοντος είναι η επίτευξη σύστασης 6ης Ομάδας
Εργασίας, το αντικείμενο της οποίας θα είναι η δημιουργία ΧΥΤΑ για τη συγκέντρωση της
διάσπαρτης απόθεσης των στερεών βιομηχανικών καταλοίπων που έχουν αποκαλυφθεί
πρόσφατα και παράλληλα η θεσμοθέτηση χώρων και η ανάπτυξη μονάδων επεξεργασίας
βιομηχανικών αποβλήτων.



Τέλος, ο ΣΒΣΕ θα προσπαθήσει να επιτύχει την ιδέα που ήδη έχει συζητηθεί με την ΕΥΔΑΠ, να
αναλάβει το βιολογικό καθαρισμό των Οινοφύτων, τον οποίο θα μετεξελίξει σε μονάδα
υποδοχής και επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων ελαφρού βιομηχανικού φορτίου.
Οινόφυτα, 25 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,
Νικόλαος Κουδούνης
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