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ζπκκεηείρε ζε

εθδήισζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Σπλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Σηεξεάο Διιάδαο, κε ζέκα:
«Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν Οηλνθύησλ - Σρεκαηαξίνπ».
Ο Πεξηθεξεηάξρεο Σηεξεάο Διιάδαο θ. Θσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο ήηαλ θεληξηθόο
νκηιεηήο.
Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθε ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θ.
Αιέμεο Φαξίηζεο, ν νπνίνο αλέπηπμε ηηο πξννπηηθέο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ
Πάξθσλ.
Τνλ Σύλδεζκν Βηνκεραληώλ Σηεξεάο Διιάδαο εθπξνζώπεζε ν θ. Νηθόιανο Θνπδνύλεο.
Σηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ επίζεο ε ΔΤΒΑ Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο ΑΔ (εθπξνζσπνύκελε
από ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν θ. Βξαζίδα Εάβξα), εθπξόζσπνη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’
θαη Β’ βαζκνύ, θαζώο επίζεο εθπξόζσπνη Τύπνπ.
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Βηνκεραληθή

ζπγθέληξσζε ηεο πεξηνρήο Οηλνθύησλ - Σρεκαηαξίνπ.
Υπνγξάκκηζε όηη ν Γήκνο Ταλάγξαο είλαη ν άκεζνο απνδέθηεο ηεο πεξηβαιινληηθήο
κόιπλζεο θαη έθαλε ιόγν γηα ηα «πιήγκαηα» πνπ δέρεηαη ε πεξηνρή – εδώ θαη δεθαεηίεο – ζε
επίπεδν Γεκόζηαο Υγείαο, θαζώο επίζεο, ζε επίπεδν θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε γηα ηα αγξνηηθά πξντόληα ηεο πεξηνρήο ,ηα νπνία «ελνρνπνηνύληαη» σο
επηθίλδπλα, παξόιν πνπ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα δελ ζηνηρεηνζεηνύλ απηόλ ηνλ γεληθεπκέλν
θόβν.

Ο Γήκαξρνο αλαθέξζεθε ζηνπο αγώλεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνβιήκαηνο ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη ηόληζε ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία θαη ζύκπλνηα
κεηαμύ όισλ ησλ πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε
πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία θαη λα ππάξμεη πξαγκαηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή.
Ο Γήκαξρνο επραξίζηεζε ηνλ θ. Μπαθνγηάλλε γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ αλέιαβε ζε
ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά
αλέθεξε: «Θα παξαθξάζσ - από απηό ην βήκα - ηελ δηάζεκε παξνηκία πνπ ιέεη πσο “όηαλ ν

καζεηήο είλαη έηνηκνο, ν δάζθαινο ζα εκθαληζηεί”. Θύξηε Μπαθνγηάλλε, ζαο ζπγραίξνπκε γηαηί ζαλ άιινο δάζθαινο - ζθύςαηε κε ζεβαζκό επάλσ ζηελ θνηλσλία καο, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ
ζαο ηηο πξνηάζεηο θαη απόςεηο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. Με απηέο πξνρσξνύκε ζηνλ ζρεδηαζκό
βηώζηκσλ ιύζεσλ.»
Ζ εθδήισζε νινθιεξώζεθε κε ηελ ππνγξαθή Σπκθσλίαο Πξνζέζεσλ Σπλεξγαζίαο,
κεηαμύ ηεο Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας, ηνπ Γήμοσ Σανάγρας, ηνπ σνδέζμοσ
Βιομητανιών ηερεάς Δλλάδας θαη ηεο ΔΣΒΑ Βιομητανικές Περιοτές ΑΔ,

γηα ηελ

Αλάπηπμε - Υινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ Δμπγίαλζεο θαη Αλάπηπμεο Οηλνθύησλ Σρεκαηαξίνπ.
Τα σο άλσ κέξε ζπκθώλεζαλ λα εξγαζηνύλ από θνηλνύ, ην θάζε έλα εμ’ απηώλ θαη’
αξκνδηόηεηα, επζύλε θαη δπλαηόηεηά ηνπ, γηα ηελ νξγάλσζε - ρξεκαηνδόηεζε θαη αλάπηπμε ηνπ
Δπηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ.

Ο Γήκαξρνο Ταλάγξαο
Βαζίλης Περγάλιας

