ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ
“Καλές πρακτικές χρήσης του νερού, στις επιχειρήσεις”
Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 ώρα 9.15 π.μ.
Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, ΔΕΘ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
09.15 – 09.45
09.45 – 10.15

Προσέλευση – Εγγραφές
Έναρξη - Χαιρετισμοί

10.15 – 10.30

«Παρουσίαση του Έργου Best Water Use – BESTU»
Κωνσταντία-Αναστασία Κασάπη,
Γεωλόγος M.Sc., ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
«Έρευνα χρήσης νερού σε επιχειρήσεις της ΠΕ Θεσσαλονίκης»
Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης,
Διευθυντής Ερευνών-συνιδρυτής της ΠΑΛΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΙΣ Εταιρεία Ερευνών &
Δημοσκοπήσεων
«Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. - Εργαλείο για την
εξοικονόμηση νερού και την προστασία του περιβάλλοντος»
Βασιλική Μπατζιάκα,
Χημικός Μηχανικός, Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Αποχέτευσης και
Περιβάλλοντος, ΕΥΑΘ A.E.

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

11.10 – 11.40

Διάλειμμα

11.40 – 12.00

«Αειφόροι Προορισμοί και Διαχείριση: Μία Νέα εποχή για τον Τουρισμό»
Ιωάννης Παππάς,
Διευθυντής, Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού

12.00 – 12.20

«SANI GREEN: Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και τα αποτελέσματα του
προγράμματος αειφορίας του Sani Resort»
Σωτήρης Μυλωνάς
Περιβαλλοντολόγος, Ειδικός σε θέματα τουρισμού & αειφορίας, Sani Resort

12.20 – 12.40

«Διαχείριση νερού στη ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε»
Δημήτρης Κουβαλακίδης,
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Υπευθ. Συστημάτων Διαχείρισης ΜΕΛ
Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε.

12.40 – 13:00

Συζήτηση - Συμπεράσματα

13.00 – 14.00

Ελαφρύ γεύμα

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
BestU – Best water Use του ευρωπαϊκού προγράμματος
συνεργασίας INTERREG Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020
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Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, στις 9.15 π.μ., στην Αίθουσα B, στο Συνεδριακό Κέντρο Ν.
Γερμανός, Περίπτερο 8, στη ΔΕΘ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», διοργανώνει ημερίδα για την προώθηση καλών πρακτικών χρήσης του
νερού στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use/ BestU», που
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία
2014-2020».
Στην ημερίδα, θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας που υλοποιήθηκε από την
«ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ», σχετικά με τη χρήση του νερού σε τουριστικές και μεταποιητικές
επιχειρήσεις, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ εκπρόσωποι της ΕΥΑΘ ΑΕ,
του Παγκόσμιου Συμβούλιου Αειφόρου Τουρισμού Περιοχής Μεσογείου, του SANI S.A. και
της ΜΕΛ Α.Ε, θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, στον τομέα της διαχείρισης των
υδάτων.
Το έργο BestU, με ομάδες στόχου τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις,
επιθυμεί να ενημερώσει και να προωθήσει καλές πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, για
την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και την προστασία του εδάφους.
Ειδικότερα το έργο στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων μέσω της
προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» στους τομείς της διαχείρισης των
υδάτων, της εφαρμογής πιλοτικών δράσεων ενσωμάτωσης των υφιστάμενων καινοτόμων
μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Τέλος, το έργο προσπαθεί να τονώσει τη διασυνοριακή συνεργασία και την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση στις περιοχές εφαρμογών των δύο χωρών.
Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ανάπτυξε Οδηγό
καλών πρακτικών και πραγματοποίησε έρευνες κοινής γνώμης για τον τρόπο διαχείρισης
του νερού. Ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση του νερού από τις επιχειρήσεις, η έρευνα
έγινε σε 141 μεταποιητικές και 39 τουριστικές επιχειρήσεις, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης
Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην ελληνική
γλώσσα. Η στάθμευση εντός της ΔΕΘ, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της ημερίδας
είναι ελεύθερη.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την ημερίδα μπορείτε να επικοινωνείτε στο
τηλέφωνο 2310463930, στα emails: info@anatoliki.gr, environment@anatoliki.gr ή να
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.bestu.eu και www.anatoliki.gr
Συνημμένα:
Πρόσκληση-Πρόγραμμα
Αφίσα

