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ΗΜΕΡΙΔΑ 

«Η συμβολή της Πράσινης Επιχειρηματικότητας 

στην ανάκαμψη κατά την μετα-COVID-19 περίοδο» 
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η δεύτερη ημερίδα πληροφόρησης του προγράμματος SMecoMP πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή18 Σεπτεμβρίου 2020, στο Ξενοδοχείο MediterraneanPalace με τίτλο 
‘Συμβολή της Πράσινης Επιχειρηματικότητας στην ανάκαμψη κατά την μετα-COVID-
19 περίοδο’. Καθώς το κύριο θέμα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα αυτήν 
την περίοδο είναι ο COVID 19 και οι επιπτώσεις του και καθώς αυτό συνδέεται με 
περιβαλλοντικά θέματα, θεωρήσαμε σωστό να συνδεθεί το τρέχον αυτό ζήτημα με τα 
θέματα του έργου μας. Για τον λόγο αυτό προσκλήθηκε ο κος Ανδρέας Παπανδρέου 
καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ, ώστε να αναπτύξει τις 
συνδέσεις μεταξύ COVID 19 και περιβαλλοντικών θεμάτων. 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου 
“A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs 
Competitiveness” με ακρωνύμιο SMecoMP, το οποίο υλοποιείται υπό τη 
χρηματοδότηση του Διακρατικού Προγράμματος "Balkan-Mediterranean 2014 – 
2020" και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.  

Στην εναρκτήρια ομιλία του με τίτλο 
‘Προκλήσεις μετάβασης σε βιώσιμη οικονομία 
στην μετά Covid εποχή’, ο κος Παπανδρέου, 
αρχικά παρουσίασε τις προκλήσεις της 
μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία και 
στην συνέχεια επικεντρώθηκε στην σύνδεση 
της κλιματικής κρίσης με την κρίση του 
COVID 19. Αναγνωρίζοντας της κρίσης του 
κορωνοϊού από προηγούμενες παρουσίασε 
την θετική πλευρά που μπορεί να είναι οι 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται για να 
οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη μετάβαση. Δεν 
παρέλειψε να τονίσει τις ανησυχίες και τις 
απειλές που παρουσιάζονται και ολοκλήρωσε 
παρουσιάζοντας τις προκλήσεις σε επίπεδο 
επιχειρήσεων.  
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Στην συνέχεια, ο κος Σαρτζετάκης μίλησε 
για την ανάγκη πράσινων επενδύσεων, 
κυρίως σε επίπεδο υποδομών σε 
παγκόσμιο επίπεδο και την δυσκολία 
χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών. 
Υποστήριξε ότι η δυσκολία αυτή μπορεί 
να ξεπεραστεί μόνο με κρατική 
παρέμβαση και ότι τα πακέτα στήριξης 
λόγο του COVID μπορούν να 
προσφέρουν την αναγκαία 
χρηματοδότηση για την πράσινη 
μετάβαση. Στην συνέχεια έδωσε έμφαση 
στον ρόλο που μπορούν κα πρέπει να 
διαδραματίσουν στην διαδικασία της 
μετάβασης οι μικρομεσαίες  επιχειρήσεις 

τονίζοντας ότι το πρόγραμμα SMecoMP μπορεί να βοηθήσει στην επιμόρφωση και 
ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής ώστε να ενταχθούν στην 
διαδικασία αυτή συμμετέχοντας και προσφέροντας στην συνολική προσπάθεια, αλλά 
και κερδίζοντας οι ίδιες. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας έγινε 
μια σύντομη παρουσίαση του συνόλου 
του έργου SMecoMP από την κα 
Monika Nagy, η οποία αντικατέστησε 
την κα Κ. Τζιτζινού η οποία απουσίασε 
λόγω προσωπικού προβλήματος. Η κα 
Nagy ξεκινώντας από τους στόχους και 
τα οφέλη του έργου, παρουσίασε τα 
κύρια ολοκληρωμένα μέρη του έργου 
μεταξύ των οποίων το δίκτυο γνώσης 
και συνεργασίας, τα εργαστήρια, τις 
ημερίδες και το εκπαιδευτικό υλικό. 
Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 
διασύνδεση επιχειρήσεων και 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μια 
προσπάθεια που βρίσκεται στην 
καρδιά του συγκεκριμένου 
προγράμματος. Η προσπάθεια αυτή της διασύνδεσης υποστηρίζεται ενεργά από τον 
ΣΕΒ και αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος SMecoMP με μεγάλη επιτυχία 
και ευελπιστούμε να επεκταθεί στο μέλλον.    
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Στην συνέχεια ο κος Βενιαμίν Καρτζόγλου 
παρουσίασε με λεπτομέρεια και παραστατικότητα 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SMecoMP. 
Ξεκινώντας και τονίζοντας ότι το περιεχόμενο του 
εκπαιδευτικού υλικού αποφασίστηκε λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτιμήσεις και τις εκδηλωμένες 
ανάγκες των στελεχών των επιχειρήσεων της 
περιοχής (οι οποίες συλλέχτηκαν μέσω 
εκτεταμένων ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων),  
συνέχισε παρουσιάζοντας τις τέσσερεις θεματικές 
ενότητες στις οποίες χωρίζεται το σύνολο του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

 

Ακολούθησε μια 
λεπτομερής περιγραφή των εργαστηρίων 
Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας και της προ-θερμοκοιτίδας του έργου από 
την Οικονομολόγο-Περιφερειολόγο Βασιλική 
Δημητρίου. Η κα Δημητρίου έδωσε έμφαση στους 
στόχους των εργαστηρίων: (α) να παρουσιάσουν τις 
καινοτόμες ιδέες τους που άπτονται στo πεδίο της 
πράσινης ή περιβαλλοντικής καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας και (β) να επεξεργαστούν 
περαιτέρω τις ιδέες τους ώστε να μετουσιωθούν σε 
μελλοντικό επιχειρηματικό εγχείρημα 

  

Τέλος, ο Δρ. Ελευθέριος Καραγιαννίδης 
περιέγραψε τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία 
Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης και τις 
Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του 
SMecoMP. Παρουσίασε την  Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Επικοινωνίας (ΗΠΕ) και την 
γνωσιακή βάση και τις δυνατότητες που 
παρέχουν στους χρήστες.  Επίσης 
παρουσίασε με λεπτομέρεια τα 
χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής 
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας (ΗΕΠ)  και 
ολοκλήρωσε παρουσιάζοντας τις δράσεις 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
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Οι παρουσιάσεις και το υλικό της ημερίδας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
έργου SMecoMP:https://www.smecomp.eu/el/events. 

 

Η κοινοπραξία του έργου SMecoMP, με επικεφαλής εταίρο το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς 
τριών βαλκανικών χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία) και της 
Κύπρου και επιδιώκει την επίτευξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων 
και πανεπιστημίων με σκοπό την προβολή και την ευαισθητοποίηση σε θέματα 
περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.  

 
Οι εταίροι του προγράμματος:  
LB (PB1) University of Macedonia – Department of Economics (GR) 
PB2 Federation of Industries of Northern Greece (GR) 
PB3 Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business (BG) 
PB4 Trakia University (BG) 
PB5 "St. Kliment Ohridski University" Bitola, Faculty of Economics-Prilep (FYROM) 
PB6 Agency for promotion of entrepreneurship of the Republic of Macedonia 
(FYROM) 
PB7 Cyprus University of Technology (CY) 
PB9 Youth Entrepreneurship – NE (GR) 
PB10  Chamber of Commerce and Industry of Ioannina (GR) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
16:00’ - 16:30’ Προσέλευση και Εγγραφές 

  

16:30’ - 16:45’ Χαιρετισμοί 

 – Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος  

 – Δρ. Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

   

16:45’ – 17:30’ Μέρος Ι: Θεματικές ομιλίες 

 Προκλήσεις μετάβασης σε βιώσιμη οικονομία στην μετά Covid εποχή 

 – Δρ. Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής στην Οικονοµική του Περιβάλλοντος, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών 

 Η ανάγκη πράσινων επενδύσεων και ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία 

 - Δρ. Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

17:30’ – 18:45’ Μέρος ΙΙ: Ομιλίες – Παρουσιάσεις του προγράμματος 
17:30’ – 17:45’ Σύντομη παρουσίαση του έργου Interreg BalkanMed “A knowledge Alliance in Eco-

Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness (SMecoMP)” 
 – Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Ελλάδος     
  

17:45’ - 18:00’ Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας για στελέχη επιχειρήσεων 

 – Δρ. Βενιαμίν Καρατζόγλου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

  

18:00’ - 18:15’ Τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης και οι Δράσεις Επαγγελματικής 
Κατάρτισης του έργου SMecoMP 

 – Δρ. Ελευθέριος Καραγιαννίδης, Χημικός Μηχανικός, ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 

18:15’ - 18:30’ Τα εργαστήρια Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και η δομή προ-
θερμοκοιτίδας του έργου SMECOMP 

 – Κα Βασιλική Δημητρίου, Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος, ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 

  

18:30’–19:00’ Ερωτήσεις και Συζήτη 

 


