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Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπερειάρχη, κύριοι καθηγητές, κυρίες
και κύριοι, σας καλωσορίζω στα Οινόφυτα στην έδρα του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο εξαιρετικό αυτό κτίριο του Κέντρου
Εκκλησιαστικής Διακονίας ,που κοσμεί τα Οινόφυτα και ανήγειρε εδώ,
στον τόπο γέννησής του, με πολύ αγάπη και κόπο, ο Μακαριότατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας κύριος Ιερώνυμος ,τον οποίο
ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
Η εκδήλωση αυτή έχει στόχο την προώθηση της Βιομηχανικής
Συμβίωσης.
Πρόκειται όπως θα μας αναπτύξουν οι αξιότιμοι ομιλητές που θα
ακολουθήσουν για την διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα
οικοδομηθεί δίκτυο συνεργασίας των επιχειρήσεων όλων των
Βιομηχανικών κλάδων, προκειμένου να επιτευχθεί στον μέγιστο δυνατό
βαθμό η ιδέα της «Βιομηχανικής Συμβίωσης», η οποία συνίσταται στην
βέλτιστη αξιοποίηση υλικών, ενέργειας και υδάτων, καθώς και η
ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών.
Η βούληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
της Βιομηχανίας στη Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας και η επιλογή της
Βοιωτίας για την ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής είναι εξαιρετικά
επιτυχής, η δε πρώτη παρουσίασή της στα Οινόφυτα θα συμβάλει στην
μεγιστοποίηση του αποτελέσματος δεδομένου του πλήθους των
εγκατεστημένων στην περιοχή Βιομηχανιών.
Σήμερα στην Βοιωτία και ειδικότερα στον άξονα Οινοφύτων –
Σχηματαρίου – Θηβών δραστηριοποιείται μεγάλο πλήθος Βιομηχανιών
και Βιοτεχνιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των Βιομηχανικών κλάδων
Κατόπιν τούτου προσφέρεται αρκετά για την ανάπτυξη τέτοιων
εφαρμογών.
Παράλληλα προς τα παραπάνω θα επιτευχθεί:
1.Η αξιοποίηση της εφαρμογής στον περιορισμό της Βιομηχανικής
ρύπανσης.
2. Η προσφορά της εφαρμογής στην οικονομικότητα διαχείρισης των
μέσων και των πόρων παραγωγής .
3. και τέλος η ανάδειξη της περιοχής ως υποδείγματος για διάχυση της
εφαρμογής ,και σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες
περιβαλλοντικών δράσεων στις οποίες ο Σύνδεμος συμμετέχει ,θα

αποκαταστήσει περιβαλλοντικό status της περιοχής αυτής, που τόσο έχει
ανάγκη.
Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο Σύνδεσμος συμμετέχει με επιστήμονες,
στελέχη εταιρειών μελών, του σε πέντε ομάδες εργασίας , τις οποίες
σύστησε μετά από εισήγησή μας , η Ειδική Γραμματέας Ελέγχου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη και οι
οποίες έχουν επιφορτισθεί με την υποχρέωση, να υποβάλουν προς την
ολομέλεια, γνωμοδοτήσεις που θα στοχεύουν στην επίλυση των θεμάτων
και την επιτάχυνση των δράσεων πού αφορούν το « Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης στην λεκάνη
απορροής του Ασωπού».
Συγκεκριμένα η πρώτη ομάδα θα προτείνει ασφαλείς διαδικασίες
προσωρινής διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιομηχανιών.
Η δεύτερη ομάδα θα συλλέξει προς αξιοποίηση όλα τα δεδομένα
σχετικά με την Βιομηχανική δράση στη περιοχή.
Η τρίτη ομάδα θα επεξεργασθεί την χωροταξική οργάνωση.
Η τέταρτη ομάδα θα οργανώσει και θα προωθήσει την υδροδότηση
κατοικιών και βιομηχανιών καθώς και την προώθηση κατασκευής
Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών αποβλήτων .
Και τέλος η πέμπτη ομάδα θα προτείνει διαδικασίες ενδυνάμωσης
των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.
Στις δράσεις αυτές δεν περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των στερεών
αποβλήτων, θέμα που αντιμετωπίζεται σε μεγάλο ίσως βαθμό από το
πρόγραμμα που θα μας παρουσιασθεί.
Είναι πασίδηλο ότι ο ΣΒΣΤΕ και οι Βιομηχανίες που τον πλαισιώνουν
έχουν μεγάλη περιβαλλοντική ευαισθησία την οποία προωθούν με τον
ποιό αποτελεσματικό τρόπο.
Έτσι, εφαρμογές και δράσεις σαν αυτή που θα μας παρουσιάσετε σήμερα
είναι εξαιρετικά ωφέλιμες.
Χαιρετίζω λοιπόν την σημερινή μας εκδήλωση και εύχομαι καλή
επιτυχία.
Ευχαριστώ .

