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Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2020 

 

Προς: κάθε ενδιαφερόμενη φοιτήτρια ή -ο φοιτητή, για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και οικο-καινοτομίας. 

 

Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 

και πράσινου επιχειρείν, στο πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-

Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs’ Competitiveness” 

 

Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-

Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs’ Competitiveness” (SMecoMP), καλεί 

ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, χωρίς κόστος, στο πρόγραμμα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινου επιχειρείν. Όλες οι διαλέξεις θα 

γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα λάβουν 

βεβαιώσεις συμμετοχής.  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε ημερών με τρίωρες συνεδρίες. Αναλυτικό 

ημερήσιο πρόγραμμα παρουσιάζεται παρακάτω. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 16  

Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020. Οι διαλέξεις θα 

πραγματοποιηθούν διά ζώσης στην αίθουσα συνεδρίων, στον πρώτο όροφο του Πανεπιστήμιου 

Μακεδονίας για περιορισμένο αριθμό ατόμων προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέτρα που 

αφορούν τον COVID 19.  

 

Το πρόγραμμα SMecoMP παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα διαδικτυακής 

παρακολούθησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όσους ενδιαφερόμενους δεν 

μπορούν λόγο COVID19 να  παρακολουθήσουν δια ζώσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  
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Οι διαλέξεις θα γίνουν από ακαδημαϊκό προσωπικό και επαγγελματίες συμβούλους πράσινου 

επιχειρείν, οι οποίοι θα καλύψουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων ξεκινώντας από την διαχείριση 

φυσικών πόρων έως πράσινη επιχειρηματικότητα. Οι θεματικές ενότητες και το ακριβές 

ημερολόγιο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

 

α/α Αντικείμενο Συνεδριών Χρόνος Ημερομηνία 

1. Εγγραφές 

 

Εκπαίδευση στη χρήση της Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας (Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και 

Πλατφόρμα επικοινωνίας)  

 

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

παρουσίαση του πλαισίου και του περιεχομένου   

 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων  – Ενέργεια  

 

Περιβαλλοντικά Οικονομικά 

16:00-16:30 

 

16:30-17:00 

 

 

 

17:00-17:30 

 

 

17:30-18:30 

 

18:30-20:00 

Δευτέρα 

16/11/2020 

  

2. Ανάλυση Κόστους Οφέλους 

 

Περιβαλλοντική Λογιστική 

17:00-18:30 

 

18:30-20:00 

Τρίτη 

17/11/2020  

3. Eco-Innovation 

 

Technology Transfer 

17:00-18:30 

 

18:30-20:00 

Τετάρτη 

18/11/2020  

4. Περιβαλλοντική Διαχείριση - Περιβαλλοντικές 

Μελέτες  

 

Εταιρική Ευθύνη  

17:00-18:30 

 

 

18:30-20:00 

Πέμπτη 

19/11/2020  

5. From a green idea to a sustainable business 

 

Εισαγωγή στη μεθοδολογία Lean Startup για 

experiment-driven business model discovery 

17:00-18:30 

 

18:30-20:00 

Παρασκευή 

20/11/2020  

* Μεταξύ των παρουσιάσεων των ενοτήτων θα υπάρχει εικοσάλεπτο διάλλειμα, το οποίο θα 

επιτρέψει και την ασφαλή μετάβαση μεταξύ εισηγητών. Κατά την διάρκεια των διαλλειμάτων 

θα προσφέρονται καφές και αναψυκτικά.  

 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα λάβουν ένα μέρος του εκπαιδευτικού 

υλικού εκτυπωμένο με τη μορφή σημειώσεων, ενώ θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο 

σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.  

 

Δηλώσεις συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να 

υποβάλλουν σχετική δήλωση συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμό 
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https://forms.gle/ciixkVXU4A8oWMSo8 και συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, 

αυτόματα μέσω της εφαρμογής google form. Καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 

περιορισμένος, η υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε στον καθηγητή κ. Ευτύχιο Σαρτζετάκη (τηλ. 

2310-891680 email: esartz@uom.edu.gr) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection 

Regulation (EU) 2016/679) και Πνευματικών Δικαιωμάτων σας διαβεβαιώνουμε ότι, σε κάθε 

περίπτωση, τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τους στόχους του 

έργου SMEcoMP και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και δεν θα 

χρησιμοποιηθούν ή θα δημοσιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο και σκοπό (για 

παράδειγμα σκοπούς διαφημιστικούς ή εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών). 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, εάν τυχόν επιθυμείτε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορείτε να δηλώσετε 

εγγράφως τη βούλησή σας για την απόσυρσή σας από τις δράσεις υποστήριξης του έργου 

SMEcoMP. 

 

Σύντομη Παρουσίαση Εισηγητών: 

 

Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθυντής των  Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

«Οικονομική Επιστήμη» και «Δίκαιο και Οικονομικά» (συνεργασία μεταξύ ΑΠΘ και 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Έχει διατελέσει (2014-2018) Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας 

του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Carleton University, 

University of British Columbia και Thompson Rivers University στον Καναδά. 

 

Dr Alexandros Charalambides is an Associate Professor at the Department of Chemical 

Engineering of the Cyprus University of Technology and has always been in favour of promoting 

entrepreneurship and bringing research and innovation to industry. He is the founder of 

ENERMAP, a university spin out, and of Chrysalis LEAP, the first cleantech accelerator in 

Cyprus. He is the coordinator of the EIT Climate-KIC Cyprus Hub since 2016, thus enhancing 

innovation and entrepreneurship in Cyprus, was given the opportunity to be trained and certified 

by MIT as a trainer on “Disciplined Entrepreneurship”, and has been co-organising 

ClimateLaunchpad, the biggest Global cleantech entrepreneurship competition, over the past 

seven years. 

 

Prof. DSc Julia Doichinova works in the field of rural development and agriculture, structural 

changes in the agri-sector and sustainability, multifunctional agriculture and development of 

family agribusiness. She has over 200 publications in the specialized scientific literature – the 

result of her participation in several of research and educational projects. Her teaching activities 

include disciplines such as Agricultural Management, Small and Family Agribusiness, 

https://forms.gle/ciixkVXU4A8oWMSo8
mailto:esartz@uom.edu.gr
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Economics of Cooperatives, Agribusiness Management and others. 

For the last 15 years she has also participated in the training of eco-economists within the 

disciplines "Resource Management" and "Environmental Management". 

 

Dimitrios Kourtesis, holds a PhD in Computer Science and an MSc in Software Engineering & 

Telecommunications from the University of Sheffield. He is currently managing partner of Ideas 

Forward, technical consultant for the European Commission Joint Research Centre (Sustainable 

Transport Unit) as well as program manager and startup coach at OK!Thess. He has been 

involved in technology research, software system design and new product development since 

2005. This has been through various roles – as R&D software engineer, PhD researcher, 

technology and product innovation consultant, company founder, advisor to growing businesses 

and angel investor. He has worked on a wide range of software engineering research and product 

development projects involving cloud service architectures, semantic technologies, data 

analytics and the Internet of Things. He has also worked with many early-stage technology 

startups on product discovery and investment readiness.  

 

Χρήστος Κωνσταντάτος, Καθηγητής Βιομηχανικής Οργάνωσης στο Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αν. Διευθυντής του  Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος «Δίκαιο και Οικονομικά» (συνεργασία μεταξύ ΑΠΘ και Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας). Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών, Πρόεδρος του Τμήματος 

Οικονομικών, και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οικονομική Επιστήμη». 

ΈχειδιδάξεισταΠανεπιστήμια University of Ottawa and Universite Laval στον Καναδά. 

 

Φιλιππιάδης Λευτέρης, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Θεωρίας Παιγνίων στο Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Στο παρελθόν έχει διδάξει στo Concordia 

University και στο Vanier College (Μόντρεαλ, Καναδάς), στο University of 

Buckingham (Μπάκινγκχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο) ενώ έχει συνεργαστεί με το Διεθνές 

Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές θεωρίας 

παιγνίων και Βιομηχανικής Οργάνωσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

Βένος Καρατζόγλου, μέλος ΕΔΙΠ στο  τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν. Μακεδονίας  

διδάσκων τα αντικείμενα Αξιολόγησης Επενδύσεων, Σύνταξης Οικονομοτεχνικών Μελετών, 

και Λογιστικής. Κατέχει διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης του Παν. Αιγαίου (2006) και ΜΒΑ από το Παν. Μακεδονίας (1997). Υπήρξε 

πολυετής εξωτερικός συνεργάτης του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος, του Un. of Sheffield, 

UK, και του ΕΑΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χρηματοοικονομική 

ανάλυση των επιπτώσεων της αειφορίας και της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις περιοχές 

του τουρισμού και της εκπαίδευσης. Η έρευνα του έχει παρουσιαστεί σε πολλά διεθνή συνέδρια 

και δημοσιευτεί σε Ελληνικά και διεθνή journals και βιβλία. 

 

Βασιλική Δημητρίου Οικονομολόγος – Περιφερειολόγος του Παντείου Πανεπιστημίου με 
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μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.  Όντας στέλεχος της εταιρίας ΓΝΩΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., διαθέτει 18ετή εμπειρία στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην 

εκπόνηση μελετών σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού καθώς και στην 

υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα επιχειρηματικότητας. 

 

Καραγιαννίδης Ελευθέριος, Χημικός Μηχανικός, με πολύχρονη εμπειρία στη στην ανάπτυξη 

και στην εφαρμογή συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στη βιομηχανία. Είναι Τεχνικός 

Διευθυντής σε εταιρία διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αέριων ρύπων και προΐσταται του 

τμήματος εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην 

εργασία. Διαθέτει πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

Υγείας και Ασφάλειας, στη βιομηχανία. Έχει 17 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά και πολυάριθμες παρουσιάσεις σε αντίστοιχα συνέδρια και ημερίδες. 

 

Ο κ. Γεώργιος Μωυσιάδης, απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Πάτρας και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην Βιοϊατρική Τεχνολογία. Διαθέτει 15ετή επαγγελματική 

εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, στην κατασκευή ιστοσελίδων, στην 

κατασκευή και παραμετροποίηση πλατφόρμων εκπαίδευσης.  


