
     

  

  

Partners: 

Chambre de Commerce et d´Industrie de Paris, France 

Confederación de Empresarios de Aragón, Spain 

Bulgarian Industrial Association, Bulgaria 

Federation of Industries of Northern Greece, Greece 

Steinbeis Europa Zentrum, Germany 

Câmara de Comérco e Indústria da Madeira Portugal 

 

 

More information:  www.optimes.eu 

 

Your local partner: 

Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) 

Departamento de Relaciones Internacionales – 

Enterprise Europe Network 

Página web: www.crea.es 

E-mail: een@crea.es 

 

 

 
OPTIMES στη Βόρεια Ελλάδα 
 

Το OPTIMES είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους των δομικών 
υλικών και της κλωστοϋφαντουργίας, με στόχο την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων να διαχειριστούν 
καλύτερα περιβαλλοντικές προκλήσεις οι οποίες 
μπορούν να μετατραπούν σε οικονομικές ευκαιρίες 
όπως η εξοικονόμηση ενέργειας ή η μείωση της 
περιβαλλοντικής μόλυνσης μπορεί να επιφέρει 
σημαντικά οικονομικά οφέλη βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα. 
 

Το πρόγραμμα προσφέρει στις επιχειρήσεις: 
 

Ενημερωτικά σεμινάρια με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με την  
αποδοτικότητα των ενεργειακών και λοιπόν πόρων , 
έχοντας κατά νου την προστασία του περιβάλλοντος 
 

Εξειδικευμένες υπηρεσίες από Επιχειρήσεις 
Περιβαλλοντικών Συμβούλων επιλεγμένες ειδικά για 
το έργο: περιβαλλοντική διάγνωση, υπηρεσίες 
αξιολόγησης εκπαίδευση για την ανάγκη λήψεις 
περιβαλλοντικών μέτρων στην παραγωγική τους 
διαδικασία υιοθέτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
καθώς και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. 

 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β.Ελλάδος 
Κατερίνα Τζιτζινού 
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων 
E-mail: k.tzitzinou@sbbe.gr 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

To δίκτυο Enterprise Europe Network είναι ένα βασικό 

εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το δίκτυο 

αποτελείται από 570 φορείς σε 51 χώρες, και παρέχει 

υπηρεσίες υποστήριξης στις επιχειρήσεις έτσι ώστε να 

εκμεταλλευτούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες 

στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. 

 

 Υπηρεσίες του Enterprise Europe Network  

 

• Ευαισθητοποίηση και επίκαιρη πληροφόρηση  

για νομοθεσία , πρότυπα και πολιτικές της Ε.Ε. 

• Πληροφόρηση για ευρωπαϊκά προγράμματα και 

χρηματοδότηση 

• Διευκόλυνση της διακρατικής επιχειρηματικής 

συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων 

• Προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις 

• Υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων 

• Παροχή υπηρεσιών ανατροφοδότησης. 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 

 

Ευκαιρίες για ΜμΕ για να 
βελτιωθεί το περιβάλλον 

 

 

 

 

         

 

 

Απόψεις ή γνώμες που διατυπώνονται στην παρούσα έκδοση 

αντιπροσωπεύουν το συντάκτη της και όχι την Ε.Ε. 

 Η Ε.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 

περαιτέρω χρήση της πληροφορίας. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟΙ 

• Τρόφιμα-Ποτά 

• Κλωστοϋφαντουργία 

• Δομικά υλικά 

• Μέταλλα 

Αυτοί οι κλάδοι προτεραιότητας έχουν 
επιλεχθεί λόγω των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων και της κοινωνικοοικονομικής 
τους σημασίας. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Έρευνα και περιφερειακές 
περιβαλλοντικές μελέτες. 

Συμφωνίες συνεργασίας με Επιχειρήσεις 

Περιβαλλοντικών Συμβούλων  

Υπηρεσίες μεσολάβησης μεταξύ των ΜμΕ 

και των Επιχειρήσεων Περιβαλλοντικών 

Συμβούλων 

Ενημερωτικά σεμινάρια και παροχή 

εξατομικευμένων υπηρεσιών στις 

επιχειρήσεις. 

Συλλογή καλών πρακτικών και 

περιπτώσεων επιτυχίας. 

ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 Το έργο OPTIMES υλοποιείται σε 

συνεργασία με φορείς από την 

Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία 

και Πορτογαλία. Το έργο στοχεύει να 

βοηθήσει επιχειρήσεις που βρίσκονται 

στις έξι χώρες και να ενθαρρύνει την 

ανταλλαγή γνώσεων και καλών 

πρακτικών. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.optimes.eu 

ΣΤΟΧΟΙ 

To έργο του OPTIMES στοχεύει στην 

κάλύψη των αναγκών των 

επιχειρήσεων, βελτιώνοντας τη γνώση 

και την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 

υπηρεσίες με σκοπό τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και την 

εν δυνάμει μετατροπή των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων σε 

οικονομικές ευκαιρίες. 

Ειδικότερα, το OPTIMES θα 

επικεντρωθεί στην αποδοτικότητα των 

πόρων, προκειμένου να μειωθούν οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το 

αυξανόμενο κόστος ενέργειας και η 

κατανάλωση πρώτων υλών.  

        ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ: 

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι 

σε θέση να ενημερωθούν για την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και να 

συνεργαστούν εν δυνάμει με 

εξειδικευμένους επιστήμονες και 

επαγγελματίες για την αντιμετώπιση 

των περιβαλλοντικών προκλήσεων, 

μειώνοντας τις  επιπτώσεις για το 

περιβάλλον, προς όφελος όλων. 


