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1ο εμινάριο 

 

 

Ημερομθνία παράδοςθσ: Σετάρτη, 31 Μαρτίου 2021: 15:00-20:00 
                                 άββατο, 3 Απριλίου 2021: 10:00-15:00 
                                 Πζμπτη, 8 Απριλίου 2021: 13:00-18:00 

Πλατφόρμα : ZOOM  

Διοργάνωςθ : Επιμελθτιριο Κορινκίασ & Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (ΣΕΒΤ) 

 
 

https://www.eventora.com/el/Events/ekpaideytiko-energeiakh-apodos/Order?ttId=85725&ttQuantity=1&r
https://www.eventora.com/el/Events/ekpaideytiko-energeiakh-apodos/Order?ttId=85734&ttQuantity=1&r
https://www.eventora.com/el/Events/ekpaideytiko-energeiakh-apodos/Order?ttId=85735&ttQuantity=1&r
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Γενικζσ πληροφορίεσ 

 

Eξειδικευμζνο εκπαιδευτικό ςεμινάριο ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε κζματα εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, Διάρκεια: 5 ωρϊν.  

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίασ και ο φνδεςμοσ Ελληνικών Βιομηχανιών Σροφίμων (ΣΕΒΤ), 

ςυνδιοργανϊνουν εξειδικευμζνο εκπαιδευτικό webinar, με κζμα τθν Ενεργειακή Απόδοςη ςτην 

Ψυχρή Εφοδιαςτική Αλυςίδα του κλάδου Τροφίμων και Ποτών.  

To webinar, διοργανϊνεται ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ ζργου ICCEE (Improving Cold Chain 

Energy Efficiency) που χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 τθσ ΕΕ. 

 

Το ζργο ICCEE ςτοχεφει ςτο να μετατρζψει τισ ευκαιρίεσ ενεργειακισ απόδοςθσ των εταιρειϊν 

τροφίμων και ποτϊν ςε πραγματικζσ επενδφςεισ και να βρει ευκαιρίεσ βελτίωςθσ των ςυνολικϊν 

βθμάτων τθσ ψυχρισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

 

Με αυτόν τον ςτόχο, ςχεδιάςτθκε και δθμιουργικθκε ζνα πλιρεσ πρόγραμμα δθμιουργίασ 

ικανοτιτων αφιερωμζνο ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

εκμάκθςθσ από μια ομάδα ειδικϊν. 

 

Προφίλ των ςυμμετεχόντων 

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ που ενδιαφζρονται για τθν ενεργειακι ανάπτυξθ ι 

ςε ςτελζχθ βιομθχανιϊν, που επικυμοφν να αναβακμίςουν τισ γνϊςεισ τουσ και τθν ικανότθτά 

τουσ ςτθ διαχείριςθ ενζργειασ. Πιο ςυγκεκριμζνα αφορά: 

 

- Βιομηχανίεσ Σροφίμων και Ποτών: Υπεφκυνοι διαχείριςθσ ενζργειασ, βιομθχανικοί μθχανικοί, 

ελεγκτζσ και διαχειριςτζσ ενζργειασ, ςυντθρθτζσ 

- Αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ τροφίμων και ποτών: Υπεφκυνοι διαχείριςθσ ενζργειασ, ελεγκτζσ 

ενζργειασ και διαχειριςτζσ, ςυντθρθτζσ, βιομθχανικοί μθχανικοί 

- Επαγγελματίεσ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ τροφίμων 
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- Μηχανικοφσ, ελεγκτζσ και άλλουσ επαγγελματίεσ που ενδιαφζρονται για αυτόν τον τομζα 

- Πανεπιςτημιακά & Ερευνητικά Ιδρφματα 

- Επαγγελματικζσ ενώςεισ 

 

 

Εκπαιδευτήσ - Γιώργοσ Παντελίδησ 

  

 

 

Ο εκπαιδευτισ Γιϊργοσ Παντελίδθσ ζχει 

επιδείξει πρακτικι εμπειρία ςε ψυχρά 

ςυςτιματα ςτον τομζα των τροφίμων και 

ποτϊν και προζρχονται από επιχειριςεισ 

καταςκευαςτικοφ εξοπλιςμοφ, 

ςυμβουλευτικζσ και βιομθχανίεσ του 

κλάδου. 

Δείτε περιςςότερα ςτο LinkedIn 

 
 

 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία εκπαίδευςθσ του ςεμιναρίου περιλαμβάνουν: 

1. Υλικό προετοιμαςίασ: αρχείο PDF με περίλθψθ των περιεχομζνων 

2. Παρουςιάςεισ PowerPoint: περιλαμβάνει τα περιεχόμενα που παρουςιάηονται από τα 

θχεία 

3. Πρακτικι άςκθςθ: αναπτφςςεται μια περίπτωςθ με υπολογιςτικό φφλλο 

4. Τελικό test: 10-15 ερωτιςεισ που αποδεικνφουν τισ δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν 

5. Δοκιμι ποιότθτασ: 10-15 ερωτιςεισ που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τουσ βοθκοφσ 
 
 

 

 

https://www.linkedin.com/in/george-pantelidis-93691b3b/
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Περιεχόμενα 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουκα περιεχόμενα (παρεμβάςεισ 20 λεπτϊν) 
 

ΜΕΡΟ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Δυνατότθτα ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ κρφεσ αλυςίδεσ των βιομθχανιϊν τροφίμων και 

ποτϊν 

 Συςτιματα ISO 50001, δείκτεσ απόδοςθσ, μζτρθςθ και επαλικευςθ 

 Μθ ενεργειακά οφζλθ: περιβάλλον, ποιότθτα, αςφάλεια 
 

ΜΕΡΟ 2: ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 Περίπτωςθ 1: Ανακαίνιςθ αποτελεςματικϊν ψυκτικϊν μθχανϊν 

 Περίπτωςθ 2: Ενςωμάτωςθ ενόσ ςυςτιματοσ ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ και ςυςτιματοσ 

ελζγχου 

 Περίπτωςθ 3: Μόνωςθ κρφου δωματίου 

 Περίπτωςθ 4: Κινθτιρεσ υψθλισ απόδοςθσ για ψυχρά ςυςτιματα 

 Περίπτωςθ 5: Φωτοβολταϊκι αυτοκατανάλωςθ για τθν παροχι ψυχρϊν ςυςτθμάτων 
 

 

ΜΕΡΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΙΜΟ 

 Οικονομικι ανάλυςθ ζργου ανακαίνιςθσ ψυχροφ ςυςτιματοσ 

 Τελικι δοκιμι και ζρευνα ποιότθτασ 


