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Συνάντηση Εργασίας & Δικτύωσης για τις Δομές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
«ΓΕΦΥΡΑ» και «ΚΥΕ» στην Π.Ε. Βοιωτίας.

Συναντήσεις με επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς, και διευρυμένη σύσκεψη εργασίας,
πραγματοποιήθηκε εχθές Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, από τους
εκπροσώπους των δομών της περιφέρειας, με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας κ. Θέμη Χειμάρα.

Τα στελέχη της «ΓΕΦΥΡΑΣ» και του «ΚΥΕ» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανοίγονται σήμερα στην
κοινωνία της Βοιωτίας, προκειμένου να υπάρξει άμεση συνεργασία και δικτύωση με τους τοπικούς
φορείς επιχειρηματικότητας, και για να χαρτογραφήσουν και να καταγράψουν τις ανάγκες κοινωνικών
Δομών και Φορέων που δεν μπορούν άλλες δομές να καλύψουν.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θέμης Χειμάρας, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας &
Περιβάλλοντος Ιωάννη Ταγκαλέγκα και τα στελέχη της ΓΕΦΥΡΑΣ και του ΚΥΕ, συναντήθηκε αρχικά με
τον Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιο. Ακολούθησε συνάντηση στο Επιμελητήριο της
Βοιωτίας με τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς
Ελλάδας κ. Νικόλαο Κουδούνη και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς κ. Αθανάσιο
Καλογρηά. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα της Π.Ε. Βοιωτίας
στην οποία συμμετείχαν τα Κέντρα Κοινότητας και οι Κοινωνικές Δομές των δήμων του Νομού. Την
σύσκεψη συντόνισε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Φανή Παπαθωμά.

Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Χειμάρας δήλωσε:
«Στο επίκεντρο της Περιφέρειας μας τοποθετούμε τον άνθρωπο. Ο πολίτης θα βρει στήριξη μέσα
από τη δομή “Γέφυρα” και η επιχείρηση από τη δομή “KYE”. Η Στερεά Ελλάδα γίνεται πιο στέρεα
από ποτέ γιατί κύριο μέλημα της είναι οι άνθρωποι.
Είναι η πρώτη μέρα που η ΓΕΦΥΡΑ και το ΚΥΕ βγαίνει εκτός των κεντρικών της. Τα στελέχη τους
άρχισαν σήμερα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας, ο οποίος μας δέχθηκε,
και με τον οποίο συνεργαστήκαμε πάνω στην χαρτογράφηση και την πραγματική απεικόνιση των
αναγκών που καλύπτει ο ίδιος και η Μητρόπολη. Δηλώνω την ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό μου
προς το πρόσωπό του και το έργο του.
Επίσης, ευχαριστώ θερμά την Αντιπεριφερειάρχη κ. Φανή Παπαθωμά για το συντονισμό της
τεχνικής συνάντησης με τους κοινωνικούς φορείς και δομές, καθώς και τον Πρόεδρο του ΕΒΕ
Βοιωτίας, τον Πρόεδρο του ΣΒΣΕ και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου για την πάντα άψογη
συνεργασία μας.»


