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Υπεγράφη από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η προγραµµατική σύµβαση για µέτρα 

αποκατάστασης του υδάτινου συστήµατος του Ασωπού 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Υπεγράφη σήµερα από τον  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχο Περγαντά 

παρουσία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης η προγραµµατική σύµβαση µε το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το πρόγραµµα «Χρώµιο στο υπόγειο υδάτινο σύστηµα 

της λεκάνης του Ασωπού : Τεχνολογίες και µέτρα αποκατάστασης». Το αντικείµενο του 

προγράµµατος είναι η διερεύνηση της παρουσίας του ολικού και εξασθενούς χρωµίου στους 

υπόγειους υδροφορείς της υδάτινης λεκάνης του Ασωπού ποταµού και διαµόρφωση 

προγράµµατος µέτρων και αξιολόγηση τεχνολογιών απορρύπανσης για την αντιµετώπιση 

της ρύπανσης του υπόγειου νερού. 

Στο πρόγραµµα συµµετέχουν η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , η Ειδική Γραµµατεία 

Υδάτων του ΥΠΕΚΑ , το Πολυτεχνείο Κρήτης, τρείς ιδιωτικούς φορείς και ο συντονιστής 

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε περίπου 2,7 εκατοµµύρια ευρώ και 

χρησµοδοτείται κατά 50% από την ΕΕ και το υπόλοιπο ιδία συµµετοχή των 

συνεργαζόµενων φορέων. Ο επιβλέπων του προγράµµατος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 

∆ανιήλ Μαµάης παρουσίασε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τους βασικούς άξονες του 

προγράµµατος και επεσήµανε την ιδιαίτερα σηµαντική σηµασία της συµµετοχής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.  



O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς στην τοποθέτησή του 

τόνισε: Tο θέµα του Ασωπού είναι στις άµεσες προτεραιότητες µας και γι΄αυτό το λόγο 

συµµετέχουµε σε µια ακόµη δράση, συνεργαζόµενοι µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Με συντονισµένες ενέργειες αναδείξαµε το θέµα του Ασωπού από το 2005 και λύσαµε το 

πρόβληµα υδροδότησης της περιοχής µε καθαρό νερό .  

Ο Κλέαρχος Περγαντάς για µια ακόµη φορά αναφέρθηκε στα αγροτικά προϊόντα της 

περιοχής και επεσήµανε ότι οι έλεγχοι και τα πορίσµατα του ΕΦΕΤ (το µόνο πιστοποιηµένο 

δηµόσιο φορέα) βεβαιώνουν ότι αυτά είναι απολύτως ασφαλή για τη δηµόσια υγεία. 

Ανέδειξε επίσης και το θέµα της κατασκευής και λειτουργίας κεντρικής µονάδας 

βιοµηχανικών αποβλήτων που σε συνδυασµό  µε χωρικές παρεµβάσεις θα δώσουν οριστική 

λύση στο πρόβληµα . 
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