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ΠΡΟΣ
-  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  

   Κο Φάνη Σπανό

Θέμα:     Οργάνωση δομημένης συνεργασίας και σύσταση «Μόνιμης Επιτροπής Διαρκούς    
               Διαβούλευσης» για το ΕΠΕ Οινοφύτων/ Αίτημα Συνάντησης

     Αγαπητέ Περιφερειάρχη,

     Με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΕ Οινοφύτων, όπως και πρόσφατα 
νομοθετήθηκε με το ν. 4811/2021, έχουν εκλείψει όλοι οι λόγοι που φαίνεται να απασχολούσαν 
την ΕΑΝΕΠ που έχει συσταθεί και αποτελούσαν, κατά τη γνώμη της, εμπόδιο για την 
επίσπευση της υλοποίησης του σχεδίου εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής. Ήδη, με την 
νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στο άρθ. 32 του Ν.4796/2021, σε συνέχεια 
προηγούμενων (ρυθμίσεων) ανάλογου περιεχομένου, η ΕΑΝΕΠ έλαβε νέα προθεσμία να 
καταθέσει το φάκελο του έργου για 17/07/2022, ενώ στο αρχικό νομοθέτημα, η προθεσμία 
που είχε τεθεί για τον ίδιο σκοπό έληξε στις 01/07/2020. 

    Τώρα πλέον και για τη δική μας αντίληψη, το έργο πρέπει να προχωρήσει με μεγάλες 
ταχύτητες και ο Δήμος μας, στο μέτρο της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων του, επιθυμεί να 
συνδράμει προς αυτό το σκοπό, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των συμφωνιών που 
έχουμε συνυπογράψει και με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠεΣτΕ), ήδη από την πρώτη 
περίοδο ωρίμανσης του έργου.

    Για να γίνει αυτό εφικτό και κυρίως για να καταστήσουμε τη συνδρομή του Δήμου ουσιώδη 
και αποτελεσματική, αποφασίστηκε να δημιουργήσουμε μια σταθερή επιχειρησιακή δομή 
παρακολούθησης και προώθησης έργων και δραστηριοτήτων του Δήμου που συνάδουν με 
το γενικό σκοπό του σχεδίου εξυγίανσης, όπως προωθείται και από την ΕΑΝΕΠ, στο πλαίσιο 
που και η ΠεΣτΕ έχει θέσει εξαρχής. Αυτή η σταθερή διοικητική δομή, επιθυμία μας είναι να 
συνδεθεί και με τις δικές σας υπηρεσιακές οντότητες που έχουν οριστεί για τον ίδιο σκοπό από 
την Περιφέρεια.

    Ενόψει εντατικοποίησης των κοινών μας προσπαθειών και της συνεργασίας μας, θα 
παρακαλούσαμε να μας υποδείξετε τον τρόπο, με τον οποίο θα λάβουμε γνώση των 
δεδομένων που ως τώρα έχουν μορφοποιηθεί για το σχέδιο εξυγίανσης και ειδικότερα αυτών 
που αφορούν στα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά στοιχεία και προγραμματισμούς του 
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έργου, όπως στην Περιφέρεια έχουν γνωστοποιηθεί αρμοδίως και λόγω της ιδιότητας σου ως 
Προέδρου της ΕΑΝΕΠ. Αυτό θα μας επιτρέψει να προβούμε σε μία αντικειμενική αναγνώριση 
της υφιστάμενης κατάστασης και να σχεδιάσουμε από κοινού, την εξέλιξη του σχεδίου 
εξυγίανσης, υποστηρίζοντας την ΕΑΝΕΠ, πάντα με γνώμονα την προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος.

    Αγαπητέ Περιφερειάρχη,

     Όπως και εσύ γνωρίζεις, η κοινή προσπάθεια Περιφέρειας και Δήμου, όπως εξελίχθηκε, 
στηρίχθηκε και σε δικές μας προσπάθειες (του Δήμου) καταρχάς, που εντατικοποιήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Περαιτέρω το σχέδιο εξυγίανσης που 
θεσμοθετήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη, στηρίχθηκε πάνω σε αρχές και κανόνες που 
συνυπογράψαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, στο πλαίσιο σχετικών Συμφωνιών Προθέσεων 
Συνεργασίας. 

    Προκειμένου δε να καταστήσουμε σαφές και αιτιολογημένο το περιεχόμενο της παρούσας 
επιστολής και του αιτήματος που διατυπώνεται, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι στην από 
07/04/2016 Συμφωνία Προθέσεων Συνεργασίας για την Ανάπτυξη – Υλοποίηση του 
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων – 
δεσμεύσεων που συνυπογράψαμε, αναφέρεται ότι η «Περιφέρεια θα γνωστοποιεί στο Δήμο 
κάθε σημαντικό στάδιο του σχεδιασμού της, προκειμένου να λαμβάνει τη γνώμη του και τη 
συνδρομή του, πριν τη λήψη οριστικών αποφάσεων».     

     Ταυτόσημο είναι και το νόημα και το περιεχόμενο και πλήθος δεσμεύσεων που από κοινού, 
με όλους τους εμπλεκόμενους, συνυπογράψαμε στο πλαίσιο της από 24/04/2017 Συμφωνίας 
Προθέσεων Συνεργασίας για την Ανάπτυξη – Υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Εξυγίανσης και Ανάπτυξης Οινοφύτων. Ενδεικτικά και μόνο, επισημαίνουμε τον ακροτελεύτιο 
όρο της παραπάνω συμφωνίας, σύμφωνα με τον οποίο «τα μέρη συμφωνούν να εργαστούν 
από κοινού με προβολή των κοινών επιδιώξεων τους στο δημόσιο χώρο, σε διαρκή και 
αρμονική συνεργασία με τη Μόνιμη Επιτροπή Διαρκούς Διαβούλευσης που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με την απόφαση 207/2015 του ΠΣ και με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
σύγκλισης και συναίνεσης όλων των επιχειρήσεων και όλων των πολιτών και των κοινωνικών 
οργανώσεων και των θεσμών της περιοχής, συναίνεσης που αποτελεί πρόκριμα και 
προϋπόθεση για την επιτυχή εξέλιξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης 
και Ανάπτυξης Οινοφύτων.»

    Τα παραπάνω συνιστούν τον κοινό μας κανόνα, πάνω στον οποίο είμαστε έτοιμοι να 
εργαστούμε σε ότι μας αναλογεί ως Δήμος, για την επιτυχία του σχεδιασμού, του οποίου τα 
αναλυτικά στοιχεία στον παρόντα χρόνο επιθυμούμε να έχουμε.

     Επιπροσθέτως και καθώς το ζήτημα της σύστασης της Μόνιμης Επιτροπής Διαρκούς 
Διαβούλευσης, φαίνεται να παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα, παρότι ρητά 
προσδιορίζεται τόσο στην από 07/04/2016 μεταξύ μας Συμφωνία, όσο και σ’ αυτήν της από 
24/04/2017  Τετραμερούς Συμφωνίας, με την παρούσα αιτούμεθα την άμεση σύσταση και 
ενεργοποίηση της. Υπενθυμίζουμε δε, ότι σύμφωνα με την απόφαση ΠΣ 207/2015 που 
αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο για τα γεγονότα που ακολούθησαν, σε σχέση με το σχέδιο 
εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής, η υπόψη Μόνιμη Επιτροπή εγκρίθηκε για να 
λειτουργήσει, με τη σύνθεση που ακολουθεί:

1. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

2. Αντιπρόεδροι: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 
Βοιωτίας



3. Μέλη: Δήμαρχος Τανάγρας

Πρόεδρος ή εκπρόσωπος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Πρόεδρος ή εκπρόσωπος ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρόεδρος ΣΒΣΕ

Εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Περιοχής.

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας

    Στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, η υπόψη Επιτροπή καλείται να λειτουργήσει «υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας και την Προεδρία του Περιφερειάρχη, με πρόβλεψη τακτικών, ανά 
τρίμηνο, συνεδριάσεων και εκτάκτων όποτε χρειαστεί, με αντικείμενο τη διαρκή εξέταση, 
παρακολούθηση, απολογισμό και προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων εργασιών. Που 
θα υλοποιείται με τη διατύπωση εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, και θα 
εισηγείται πρωτοβουλίες και δράσεις, με σκοπό τη συμβολή της κοινωνίας και των θεσμών της 
στην ριζική επίλυση και αντιμετώπιση του προβλήματος «Ασωπός»».

   Αγαπητέ μου Περιφερειάρχη,

   Με τη βεβαιότητα ότι θα χτίσουμε μαζί τη διαδρομή ενός φιλόδοξου σχεδίου για την 
περιβαλλοντική εξυγίανση και την ανάπτυξη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, 
σύμφωνα με τους κοινούς στόχους που θέσαμε στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, 
παρακαλούμε πολύ για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σου, στα όσα παραπάνω 
εκτίθενται.

     Προς τούτο, θεωρούμε γόνιμη και απαραίτητη μία συνάντηση συνεργασίας μαζί σου και 
με τα τεχνικά στελέχη που υποστηρίζουν το έργο της Περιφέρειας, για να θέσουμε μαζί τις 
βάσεις για μία ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία που θα στηρίζεται σε δομές και 
διαδικασίες σύνδεσης και αλληλεπίδρασης που θα συμφωνήσουμε από κοινού.

Εν αναμονή της πρόσκλησης σου για συνάντηση.

                                                        Για το Δήμο Τανάγρας

                                                    Ο Δήμαρχος

                                                      Περγάλιας Βασίλειος
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