
 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε εκδήλωση για την προώθηση της «Βιοµηχανικής Συµβίωσης» 

Αξιότιµοι Κύριοι/Κυρίες, 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την προώθηση της Βιοµηχανικής 
Συµβίωσης την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 και ώρα 14.30 στο Κέντρο Εκκλησιαστικής ∆ιακονίας 
Οινοφύτων.  

Τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια της Περιφέρειας εστιάζεται ιδιαίτερα στην αντιµετώπιση σηµαντικών 
περιβαλλοντικών και οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν διάφοροι βιοµηχανικοί κλάδοι 
αναφορικά µε τη διαχείριση και τη διάθεση των βιοµηχανικών αποβλήτων καθώς και την εξοικονόµηση 
φυσικών πόρων προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανιών της περιοχής µας. 

Η Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας έχοντας σαν στρατηγικό άξονα την ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης 
στις βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια, συµµετέχει ως συντονιστής – εταίρος σε 
συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο έργο «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. Το έργο αυτό περιλαµβάνει ως στρατηγικούς εταίρους 
εταιρείες µε µεγάλη πείρα στη δηµιουργία ενός συµβιωτικού δικτύου στη Μεγάλη Βρετανία, µε 
πολλαπλά οφέλη για τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις και προς όφελος της προστασίας του 
Περιβάλλοντος. 

Ως Βιοµηχανική Συµβίωση µπορεί να οριστεί η ανταλλαγή υπηρεσιών, πόρων, και ενδιαµέσων 
προϊόντων δηµιουργώντας µια αλυσίδα νέων συνεργασιών σε φορείς της Βιοµηχανίας, προκειµένου να 
δηµιουργήσει νέες αξίες, να µειώσει το κόστος της παραγωγής µε ταυτόχρονη βελτίωση του 
περιβάλλοντος αξιοποιώντας τα Βιοµηχανικά Απόβλητα. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, η Βοιωτία οραµατίζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
προώθηση της Βιοµηχανικής Συµβίωσης στην Ελλάδα δηµιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας 
µεταξύ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων των βιοµηχανικών κλάδων της Βοιωτίας. Το δίκτυο αυτό θα 
εξυπηρετείται από µια διαδικτυακή πλατφόρµα.  
Μέσα από αυτήν την εκδήλωση, που υποστηρίζεται από το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Στερεάς 
Ελλάδας, οι εκπρόσωποι των βιοµηχανιών θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τη 
Βιοµηχανική Συµβίωση και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να την εντάξουν στις διαδικασίες της 
παραγωγής τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που θα τους παρέχει το υπό δηµιουργία Βιοµηχανικό 
Συµβιωτικό δίκτυο της Περιφέρειας. Θα µπορούν: 

• Να αξιοποιήσουν µία νέα αναπτυσσόµενη µέθοδο διαχείρισης και περιορισµού της βιοµηχανικής 
ρύπανσης.  

• Θα έχουν τη δυνατότητα µε την αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρµας να γίνει ανταλλαγή 
υλικών και αποβλήτων εξοικονοµώντας πρώτες ύλες, ενέργεια και νερό. 

 

∆εδοµένου του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θεµατολογία της εκδήλωσης στο πλαίσιο των 
σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων και της διεθνούς οικονοµικής κρίσης που πλήττουν 
ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ευελπιστούµε στη συµµετοχή σας στη συνάντηση αυτή. 

 

                Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 

                            

                                           Κλέαρχος Περγαντάς 

Λιβαδειά, 14 Μαρτίου 2012 
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