
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

                          

 
 

ΗΗ μμ εε ρρ ίί δδ αα   

 
«Βελτίωση περιβαλλοντικής και 

ενεργειακής απόδοσης  

μεταποιητικών μονάδων και  

μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

στον πρωτογενή και  

δευτερογενή τομέα» 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, 17:30 – 20:30 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 
Παπαστράτου 53 & μύρνης - ΑΓΡΙΝΙΟ 

τηλ. επικοινωνίας  26410 74500 



 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, 

με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και σε 

συνεργασία με το ύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, το ύνδεσμο Εγκατεστημένων 

Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, το ύνδεσμο 

Σεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας και το Εργαστήριο 

υστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού του Σμ. Μηχανολόγων & 

Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 

διοργανώνουν ημερίδα  με θέμα: «Βελτίωση περιβαλλοντικής  και 

ενεργειακής απόδοση μεταποιητικών μονάδων και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα».   

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο ανακήρυξης της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας ως «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» και 

της συγκρότησης του Δικτύου με την επωνυμία «Συμμαχία για την 

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα (ΣΕΑΔΕ)».  

Με αφετηρία τη δημιουργία ενός Δικτύου για την υποστήριξη της 

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα προβλέπεται η 

υλοποίηση ενός πλαισίου δράσεων σε επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό, 

επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σύμφωνα με τις αρχές της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής «Small Business Act (SBA)».  Η ημερίδα  

αποσκοπεί μεταξύ άλλων, να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στην αξιολόγηση και 

βελτίωση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης, καθώς και στην 

απόκτηση των αναγκαίων διαχειριστικών και τεχνικών δεξιοτήτων 

ώστε να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους προς την κατεύθυνση 

της χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα και την αποδοτική 

αξιοποίηση των πόρων της οικονομίας, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά 

εργαλεία και πόρους. Από θερμοκήπια και σταβλικές εγκαταστάσεις 

μέχρι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μεταποιητικές μονάδες το θέμα της 

βελτίωσης της ενεργειακής θέσης των παραγωγικών μονάδων αποτελεί 

σημείο κλειδί για την βιωσιμότητα κάθε επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. τα πλαίσια αυτά καλούμε σε διάλογο με αφετηρία 

επίκαιρα θέματα τα οποία θα παρουσιασθούν στην ημερίδα. 

 

                  Πρόγραμμα 

17:30 – 18:00: Προσέλευση – Καφές - Επαφές 

18:00 – 18:15: Χαιρετισμοί και εισαγωγή στην Ημερησία Διάταξη  

- Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κος Ευστράτιος 
Ζαφείρης 

- Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Επιχειρηματικότητας, κος Κωνσταντίνος Καρπέτας 

- Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, κος 
Κωνσταντίνος Μπόκας 

18:15 – 18:30: «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ευρωπαϊκή 
Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017 και υμμαχία για την 
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική 
Ελλάδα», ΠΔΕ 

18:30 – 18.45: «Περιβαλλοντική Διαχείριση  Αποβλήτων 
Ελαιοτριβείου» κος Ιωάννης Μπακάλης, Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας 

18:45 – 19:00: «Κοινοτικές δράσεις σχετικά με την ενεργειακά βιώσιμη 
μεταποίηση (Energy Sustainable Manufacturing)», 
Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και 
Αυτοματισμού / Παν.Πατρών 

19:00 – 19:15: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, Μέτρο 
4, Ενέργειες για την υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του 
περιβάλλοντος», κος Ευθύμιος Τσιατούρας,  Γενική 
Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 

19:15 – 19:30:  «υστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής 
και ενεργειακής διαχείρισης:  οι λύσεις για την 
εξωστρέφεια των ΜΜΕ», κος Παναγιώτης Λυκούδης, 
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών 

19.30 - 19.45: «Παρουσίαση του κόμβου καινοτομίας 
ManuHub@WG» Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής 
και Αυτοματισμού / Παν.Πατρών 

19:45 – 20:30: υζήτηση / Ανταλλαγή απόψεων,  Όλοι  οι 
Συμμετέχοντες 


