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A LIFE+ programme implemented in the Viotia Area
of Sterea Hellas
“ Development of knowledge-based web services to
promote and advance Industrial Symbiosis in Europe”

Πρόγραμμα LIFE+ με εφαρμογή στη Βοιωτία της
Στερεάς Ελλάδος
“ Ανάπτυξη των υπηρεσιών ιστού που βασίζεται στη
γνώση, για την προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης
στην Ευρώπη “

LIFE09 ENV/ GR/000300

eSymbiosis is a LIFE+ Environmental Policy and
Governance Project co-funded by the European
Commission. The duration of the project was
36 months (Start date: 01/10/2010 – End date:
30/06/2014).

NV/ GR/000300
Το eSymbiosis είναι ένα έργο της Περιβαλλοντικής
Πολιτικής και Διακυβέρνησης του LIFE+
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Η διάρκεια του έργου είναι 45 μήνες
(Ημερ/νία έναρξης: 01/10/2010 – Ημερ/νία
ολοκλήρωσης: 30/06/2014).
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About industrial symbiosis (IS)

Industrial Symbiosis can be defined as an innovative approach to resource efficiency that brings together companies
from all business sectors. It aims to enable environmental, social and economic benefits through actions, such as
the effective commercial trading of resources, reductions in the use of energy and water, and the efficient use of
intangible assets such as logistics and expertise.
IS Networks are based on collaboration between members (who bring a resource contribution) and rely on an open
exchange of key resource information. They can provide significant opportunities for innovative applications of
existing technologies and for the development and application of new technologies.

Sponsor, participants

The project was co-funded by the European Commission in the framework of a LIFE+ Environmental Policy and
Governance Project (LIFE09 ENV /GR/000300). It was delivered by a group of Greek and British Universities and
companies, Britain being the first country to introduce a national-scale Industrial Symbiosis programme.
The Coordinating beneficiary was the National Technical University of Athens (NTUA) and the Associated Beneficiaries
were the Region of Sterea Ellada (RSE), University of Surrey (UoS) , Paul Innes Consulting (PIC), AVCO Systems Ltd
(AVCO), CLMS HELLAS SA (CLMS) and Envireco Consulting SA (ENVI)

N.T.U.A.

REGION OF STEREA ELLADA
VIOTIA REGIONAL UNIT

I.T. SOFT WARE DE VELOPMENT

With the cooperation of the Association of Industries of Sterea Ellada

Για τη Βιομηχανική Συμβίωση (ΒΣ)

Η Βιομηχανική Συμβίωση ορίζεται ως μια καινοτόμος προσέγγιση στην αποδοτικότητα των πόρων που φέρνει
κοντά εταιρείες από όλους τους βιομηχανικούς τομείς. Στόχος της είναι να ενεργοποιήσει περιβαλλοντικά, κοινωνικά
και οικονομικά οφέλη μέσα από δράσεις όπως η αποτελεσματική εμπορική συναλλαγή πόρων, η μείωση στη
χρήση ενέργειας και νερού, και η αποτελεσματική χρήση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων όπως υλικοτεχνική
υποστήριξη και τεχνογνωσία .
Τα δίκτυα ΒΣ βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ των μελών (που φέρνουν μια συνεισφορά πόρων), και βασίζονται
σε μια ανοικτή ανταλλαγή καίριων πληροφοριών πόρων. Μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για
καινοτόμους εφαρμογές υφιστάμενων τεχνολογιών, και για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Χρηματοδότηση, συμμετέχοντες εταίροι

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο ενός έργου Περιβαλλοντικής Πολιτικής
και Διακυβέρνησης του LIFE+ (LIFE09 ENV /GR/000300). Εκτελέστηκε από ένα όμιλο Ελληνικών και Βρετανικών
Πανεπιστημίων και εταιρειών, με τη Βρετανία να είναι η πρώτη χώρα που εισήγαγε ένα πρόγραμμα Βιομηχανικής
Συμβίωσης σε εθνική κλίμακα.
Ο Συντονιστής Δικαιούχος ήταν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και οι Συμπράττοντες Δικαιούχοι ήταν η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ), το Πανεπιστήμιο του Σάρρεϋ (UoS), η Paul Innes Consulting (PIC), AVCO Systems
Ltd (AVCO), CLMS HELLAS SA (CLMS) and Envireco Consulting SA (ENVI).
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Chemical Industries
22%

Project Location

The project was implemented in the Viotia Area of Sterea Ellada, Greece, which is the base for hundreds of industrial
facilities. Industrial clusters – sectors come up to twenty five (25) divisions which in turn are combined into eleven
(11) general sectors, namely: 1. Food and Beverage Industries, 2. Leather processing and textiles industries, 3.
Wood industries, 4. Production of pulp, paper and paper products, 5. Chemical industries, 6. Manufacture of other
nonmetallic mineral products, 7. Basic metal production, 8. Retail trade units, 9. Warehouses, 10. Livestock farming,
11.Various industrial units.
The classification of clusters was based on Statistical Industrial Classification of Economic Activities (STAKOD 2008)
as defined by the National Statistical service of Greece in two-digit analysis that is equivalent to the NACE, the
European industrial activity classification.
The main parameters for the selection of the representative sample of companies involved a) the review of best
practices in UK successful stories b) the potential efficient utilization of the various types of waste produced and
c) the trend of dynamic growth and the respective productivity of the industrial units themselves. The industrial
clusters that were selected for the verification are metallurgical, food and chemical. These clusters include about the
62% of the industries located in the studied area.

Τοποθεσία Έργου

Το έργο υλοποιήθηκε στην περιοχή της Βοιωτίας στη Στερεά Ελλάδα, που είναι η βάση εκατοντάδων βιομηχανικών
μονάδων. Τα βιομηχανικά συμπλέγματα - τομείς ανέρχονται σε είκοσι πέντε (25) τμήματα τα οποία με τη σειρά
τους συνδυάζονται σε έντεκα (11) γενικούς τομείς, δηλαδή 1. Βιομηχανίες ποτών και τροφίμων, 2. Βιομηχανίες
επεξεργασίας δέρματος και κλωστοϋφαντουργίες, 3. Βιομηχανίες Ξύλου, 4. Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και
προϊόντα χαρτιού, 5. Χημικές Βιομηχανίες, 6. Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, 7. Βασική
παραγωγή μετάλλων, 8. Μονάδες λιανικού εμπορίου, 9. Αποθήκες, 10. Κτηνοτροφία, 11. Διάφορες βιομηχανικές
μονάδες.
Η ταξινόμηση των συμπλεγμάτων βασίστηκε στη ΣΤΑΚΟΔ 2008 όπως προσδιορίστηκε από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδος σε διψήφια ανάλυση που είναι αντίστοιχη της NACE, την ταξινόμηση της ευρωπαϊκής
βιομηχανικής δραστηριότητας.
Οι κύριες παράμετροι για την επιλογή του αντιπροσωπευτικoύ δείγματος των εταιρειών ήταν α) η επισκόπηση
των βέλτιστων πρακτικών στις επιτυχημένες ιστορίες του Ηνωμένου Βασίλειου β) η δυνατότητα αποτελεσματικής
αξιοποίησης των διαφόρων τύπων των παραγόμενων αποβλήτων και γ) η τάση της δυναμικής ανάπτυξης και η
αντίστοιχη παραγωγικότητα των ίδιων των βιομηχανικών μονάδων. Τα βιομηχανικά συμπλέγματα που επελέγησαν
για την επαλήθευση είναι μονάδες μεταλλουργικές, τροφίμων και χημικών. Τα συμπλέγματα αυτά περιλαμβάνουν
περίπου το 62% των βιομηχανιών που βρίσκονται στην περιοχή της μελέτης.

Layman’s Report

7

Resources

BiodegradableResource
Resource By Characteristic
Paper Products

Resource

Ferrous Metals and Alloys
Products

Metal Products

Metal
NonFerrous Metals and Alloys

Packaging Products

Composites

Plastic Products

Organic Materials

Rigid Plastic

Materials

Ceramics

Thermoplastic Plastics

Water

Polymers

Rubber and Elastomers

Energy

Chemicals

Thermoset Plastics

Resource By Type

Flexible Plastic

Paper

Biodegradable Input

Technology By Characteristic

Thermal Processes

Recycling Technologies

Technologies

Technology By Type

Reduction Technologies

Biorefining Processes

Technology

Ceramics Processing Technology
Technology By Input
Metal Processing Technology

Plastic Processing Thechnology

Chemicals Industry
Technology By Industry
Oil And Gas

Construction And Materials

8

Layman’s Report

The aims of the project

The aim of the project is to create an online portal and toolkit that uses innovative technology to support the
establishment and growth of a regional-scale IS network
The innovative practice supported by eSymbiosis contributes to:
a) cost savings in raw materials and disposal fees
b) waste reduction across a wide range of industrial activities
c) the development and assessment of environmental policies at local and regional level.
Furthermore, the eSYMBIOSIS project
• takes advantage of previous IS experience from the UK and elsewhere in Europe
• contributes to environmental policy at a local-regional-national level
• creates the potential to report measurable social, environmental and economic benefits from IS activity
and
• prepared and trained industries to embark on IS and utilize the service
• supported the development and application of the widest possible range of resource efficiency technologies
within the network
• provided means to disseminate IS in the region of Viotia, but also in other regions in Greece and Europe.
• improved and increased the participation of small and medium businesses (SMEs) in IS activities
• reduced natural resources consumption (raw material, energy, utilities)
• enabled the creation of a self-sustaining IS network that has only minimal reliance on long-term government
funding

Οι στόχοι του έργου

Ο στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πύλης και ενός συνόλου εργαλείων, που χρησιμοποιεί
καινοτόμο τεχνολογία για την υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης σε περιφερειακή κλίμακα ενός δικτύου
ΒΣ.
Η καινοτόμος πρακτική που υποστηρίζεται από το LIFE+ eSymbiosis συμβάλλει στην:
a) εξοικονόμηση κόστους σε πρώτες ύλες και τέλη διάθεσης
b) μείωση αποβλήτων σε ένα ευρύ φάσμα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων
c) ανάπτυξη και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Επιπλέον:
•
•
•
•

δημιουργείται όφελος από την προηγούμενη εμπειρία ΒΣ από το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού στην Ευρώπη
αναπτύσσεται συμβολή στην περιβαλλοντική πολιτική σε επίπεδο τοπικό-περιφερειακό-εθνικό
δημιουργείται η δυνατότητα για καταγραφή μετρήσιμων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών
οφελών από τη δραστηριότητα της ΒΣ

και επιτυγχάνεται
• προετοιμασία και εκπαίδευση των βιομηχανιών για τη δρομολόγηση της ΒΣ και την αξιοποίηση τηςυπηρεσίας
• υποστήριξη και ανάπτυξη στο ευρύτερο δυνατό φάσμα των τεχνολογιών αποδοτικότητας πόρων εντός του
δικτύου
• παροχή μέσων διάχυσης της ΒΣ στην περιοχή της Βοιωτίας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της
Ευρώπης
• βελτίωση και αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δραστηριότητες της ΒΣ
• μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων (πρώτες ύλες, ενέργεια, υπηρεσιών)
• δημιουργία ενός αυτοτροφοδοτούμενου δικτύου ΒΣ που έχει μόνο ελάχιστη εξάρτηση από μακροπρόθεσμη
κυβερνητική χρηματοδότηση

Layman’s Report
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The esymbiosis platform

The objectives of the project depend on the esymbiosis platform which follows the reasoning below:
Established practices have been reviewed (procedures, legal documents, frameworks, and guidelines), current
workflows, and business relationships to develop the business model representations.
The Viotia Area (VIOT) in Greece was prepared as a pilot region to develop the IS service.
Waste streams in the target region and case studies from other IS programmes were reviewed, to develop
knowledge models capable of capturing and processing knowledge in IS.
A Prototype web platform was developed to enable communication between partners and to facilitate matching
of resources (i.e. those who have and those who want) and rate matches according to economic and
environmental objectives.
The Industrial Symbiosis forum consolidates a critical mass of participants with a view to establish a community
prepared to promote the new example and support the development with useful feedback.
In this way the platform can be used as a means to disseminate Industrial Symbiosis in other regions off ering
general and specialized workshops and training.

The matching process

Matching in the context of IS is the identification of a match between an unwanted by product of an industry and
a potential feedstock of another. In the past, IS networks have tended to rely on practitioner facilitation to enable
communication between partners and to create matches.
The matching process promoted by eSymbiosis relies on ontologies on a web based platform to facilitate matches.
It mimics the way practitioners work (knowledge and reasoning) through the use of a devised algorithm called an
ontology.
The communication and matching process in the eSymbiosis model is arranged as shown in the previous page.

Η πλατφόρμα esymbiosis

Οι στόχοι του έργου εξαρτώνται από την πλατφόρμα της esymbiosis που ακολουθεί την πιο κάτω συλλογιστική:
Καθιερωμένες πρακτικές έχουν εξεταστεί (διαδικασίες, νομικά έγγραφα, πλαίσια και κατευθυντήριες γραμμές),
υφιστάμενες ροές εργασίας και επιχειρηματικές σχέσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων εκπροσώπησης.
Η περιοχή της Βοιωτίας (VIOT) στην Ελλάδα προετοιμάστηκε ως περιοχή πιλότος για την ανάπτυξη της υπηρεσίας
ΒΣ.
Ροές αποβλήτων στην περιοχή στόχο και περιπτωσιολογικές μελέτες από άλλα προγράμματα ΒΣ εξετάστηκαν για
τη δημιουργία μοντέλων γνώσης ικανών να συλλάβουν και επεξεργαστούν τη γνώση στη ΒΣ.
Μια πρωτότυπη πλατφόρμα δημιουργήθηκε στον ιστό για να επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και
να διευκολύνει την αντιστοίχιση (ταίριασμα) των πόρων (π.χ. αυτών που έχουν και αυτών που θέλουν) και την
αξιολόγηση των αντιστοιχίσεων σύμφωνα με τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
Ένα φόρουμ Βιομηχανικής Συμβίωσης δημιουργείται για να εδραιώσει μια κρίσιμη μάζα συμμετεχόντων με στόχο
την εγκαθίδρυση μιας κοινότητας έτοιμης να προωθήσει το νέο παράδειγμα και να υποστηρίξει την ανάπτυξη με
χρήσιμη ανάδραση.
Με αυτό τον τρόπο η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσον για τη διάχυση της Βιομηχανικής Συμβίωσης
σε άλλες περιοχές, προσφέροντας γενικά και εξειδικευμένα εργαστήρια και κατάρτιση.

Η διαδικασία αντιστοίχισης (ταιριάσματος)

Το ταίριασμα στο πλαίσιο της ΒΣ είναι η αντιστοίχιση ανάμεσα σε ένα ανεπιθύμητο υποπροϊόν μιας βιομηχανίας
και μιας πιθανής πρώτης ύλης για μια άλλη. Στο παρελθόν, τα δίκτυα ΒΣ είχαν την τάση να επαφίενται στη
διευκόλυνση επαγγελματία για τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ εταίρων και για τη δημιουργία αντιστοιχίσεων.
Η διαδικασία αντιστοίχισης που προωθείται από την πλατφόρμα eSymbiosis επαφίεται στις οντολογίες σε μια
πλατφόρμα βασισμένη στο διαδικτυακό ιστό για τη διευκόλυνση των αντιστοιχίσεων. Μιμείται τον τρόπο εργασίας
των επαγγελματιών (γνώση και συλλογιστική) με τη χρήση ενός επινοημένου αλγορίθμου που ονομάζεται
οντολογία.
Η επικοινωνία και η διαδικασία αντιστοίχισης στο μοντέλο ΒΣ διαρθρώνεται όπως παρουσιάζεται στην διπλανή
σελίδα
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Events

The events that were held through the lifetime of the project were carefully designed to provide a clear and
compelling case for IS, and illustrate ways in which it has generated direct benefits to industry and the local
economy in other locations – for example in the UK. They engaged with the intended number and mix of
audience, including industries (with a focus on SMEs), authorities, regulators and academics. The presentations
used were made available in both Greek and English to ensure that they were able to have maximum impact
(launching event in Viotia, demonstration event at NTUA and demonstration session at the SYMBIOSIS 2014
International Conference).
The SYMBIOSIS 2014 International Conference (http://www.conference2014.esymbiosis.eu)that was held at
President Hotel in Athens from 19th to 21st June 2014 was successful and well attended, meeting all of the
targets that had been set by the esymbiosis organizing team. The feedback was very positive, including significant
interest in the eSymbiosis platform from several potential IS networks elsewhere in Europe. The call for papers
generated a high-quality list of speakers across a wide range of very relevant subjects, both technical and
nontechnical.
The more informal feel of the conference dinner provided an excellent opportunity for delegates and
speakers to exchange ideas, and to talk about common interests and the potential to work together on future
IS-related projects. The conference presentations are available at: http://conference2014.esymbiosis.eu/index.php/
conference/proceedings,while indicative photos are given at: http://conference2014.esymbiosis.eu/index.php/
conference/gallery.
A short three-minute video was used in order to briefly present the developed eSYMBIOSIS platform, available at
(http://www.youtube.com/watch?v=EQpzQjrEgCo)

Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου σχεδιάστηκαν προσεκτικά, ώστε να παρέχουν
μια σαφή και πειστική περίπτωση της ΒΣ και να απεικονίζουν τρόπους με τους οποίους δημιουργήθηκαν άμεσα
οφέλη στη βιομηχανία και την τοπική οικονομία σε άλλες περιοχές - για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ενασχολήθηκαν με τον επιλεγμένο αριθμό και μίγμα κοινού, περιλαμβανομένων των βιομηχανιών (με έμφαση στις
ΜΜΕ), των αρχών, ρυθμιστικών αρχών και ακαδημαϊκών. Οι παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαθέσιμες
στα ελληνικά και αγγλικά, ώστε να εξασφαλιστεί ο μέγιστος αντίκτυπος (Εκδήλωση αρχικής ενημέρωσης στα
Οινόφυτα, εκδήλωση επίδειξης στο ΕΜΠ και περαιτέρω επίδειξη στο πλαίσιο του τελικού συνεδρίου του έργου).
Το τελικό διεθνές Συνέδριο SYMBIOSIS 2014 (http://conference2014.esymbiosis.eu), οι εργασίες του οποίου
έλαβαν χώρα στο Ξενοδοχείο President στην Αθήνα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2014 ήταν από μόνο του μία
μεγάλη επιτυχία και έπιασε όλους τους στόχους που είχαν τεθεί από τους διοργανωτές. Τα σχόλια ήταν πολύ θετικά,
συμπεριλαμβανομένου σημαντικού ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα της Βιομηχανικής Συμβίωσης από διάφορα
πιθανά δίκτυα ΒΣ αλλού στην Ευρώπη. Η κλήση για δημοσιεύσεις εργασιών δημιούργησε ένα υψηλής ποιότητας
κατάλογο ομιλητών σε ένα ευρύ φάσμα πολύ σχετικών θεμάτων, τόσο τεχνικών όσο και μη τεχνικών. Η πιο άτυπη
αίσθηση του συνεδριακού δείπνου έδωσε την ευκαιρία στους αντιπροσώπους και τους ομιλητές να ανταλλάξουν
ιδέες και να συζητήσουν για κοινά ενδιαφέροντα και πιθανή συνεργασία σε μελλοντικά έργα σχετικά με τη ΒΣ. Οι
παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://conference2014.esymbiosis.eu/index.php/
conference/proceedings, ενώ ενδεικτικές φωτοφραφίες δίνονται στο σύνδεσμο: http://conference2014.esymbiosis.
eu/index.php/conference/gallery.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε αναλυτική επίδειξη της πλατφόρμας του έργου eSYMBIOSIS,
οπότε οι 300 και πλέον συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εργαλείο και να το χρησιμοποιήσουν.
Σημειώνεται ότι αναπτύχθηκε και ειδικό τρίλεπτο βίντεο για την επίδειξη και γνωριμία με την πλατφόρμα (http://
www.youtube.com/watch?v=EQpzQjrEgCo).
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Service Request

Distance Measurement Phase
Data Property Matching Phase

Domain Ontology

Aggregation Phase

List of Potential Matches with their degree of Match
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eSymbiosis Platform

Service Description
Ontologies

Elimination Phase

eSymbiosis
Matching Engine

eSymbiosis
Ontologies

Publications

Presentation of the project progress and results were made public (reports, trips, conferences, meetings,
workshops, websites, printed materials) through publications to the local (Viotia) press as well as to the national
newspapers and TV channels.
Material was prepared for the Viotia Area (VIOT) to train industrial partners on how to use the service, trade waste
and build IS links.
Material was prepared for the Viotia Area (VIOT) to train the Area authorities on how to support, monitor and use
the service.
In addition to the leaflets and articles in the general press, trade and technical publications, the Conference
enabled eSymbiosis to gain some television coverage, which obviously raised awareness of IS amongst a much
larger audience.
The project will further study means and the potential to integrate the service with modelling tools to analyze,
optimize and demonstrate advanced use of the information available in the Industrial Symbiosis network.

Δημοσιεύσεις

Η παρουσίαση της προόδου του έργου και των αποτελεσμάτων κοινοποιήθηκαν (αναφορές, ταξίδια, συνέδρια,
συναντήσεις, εργαστήρια, ιστότοποι, έντυπο υλικό) μέσω δημοσιεύσεων στον τοπικό (Βοιωτία) τύπο όσο και στις
εθνικές εφημερίδες και τα τηλεοπτικά κανάλια.
Υλικό ετοιμάστηκε για την περιοχή της Βοιωτίας για την κατάρτιση των βιομηχανικών εταίρων ως προς τη χρήση
της υπηρεσίας, το εμπόριο αποβλήτων και τη δημιουργία επαφών ΒΣ στο διαδίκτυο.
Υλικό ετοιμάστηκε για την περιοχή της Βοιωτίας για την κατάρτιση των αρχών της περιοχής στο πως θα στηρίξουν,
παρακολουθούν και χρησιμοποιούν την υπηρεσία.
Εκτός από τα φυλλάδια και άρθρα στον γενικό τύπο, τις εμπορικές και τεχνικές εκδόσεις, το Συνέδριο εξασφάλισε
στη ΒΣ να κερδίσει τηλεοπτική κάλυψη, η οποία προφανώς ανύψωσε την ευαισθητοποίηση ενός πολύ ευρύτερου
κοινού απέναντι στην ΒΣ.
Το έργο μελετά περαιτέρω τρόπους και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στην υπηρεσία εργαλείων μοντελοποίησης
για ανάλυση, βελτιστοποίηση και επίδειξη προωθημένης χρήσης των διαθέσιμων πληροφοριών του δικτύου της
Βιομηχανικής Συμβίωσης.
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.esymbiosis.gr/site/index.
php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=125&lang=en.
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