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Πρόγραμμα επιχειρηματικής αποστολής από την Ελλάδα 

Ενεργειακή απόδοση στον τουριστικό τομέα 

20.11. – 22.11.2017 

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 

Ολοήμερο Ταξίδι των συμμετεχόντων - Άφιξη στο Βερολίνο 

17:00 Ενημέρωση και δείπνο (ιδία χρέωση) 

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, Έναρξη εκδήλωσης και 1η Επίσκεψη 

09:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

10:00 – 12:00 

1η Επίσκεψη  

Scandic Hotel: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενέργειας και πιστοποίηση από την DGNB 

Gold 

 Η βιωσιμότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας της Scandic Hotel από το 

1993.Είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα μέτρα για τη διατήρηση της ενέργειας και της σωστής 

διαχείρισης των φυσικών πόρων, ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και η συνεχής βελτίωση τους. Ο ‘’Sustainability Manager‘‘ της Scandic 

Ηotel,ο ηθικός κώδικας για τους εργαζομένους και τους προμηθευτές, όπως επίσης και η 

ετήσια επισκόπηση όλων των στοιχείων κατανάλωσης έχουν καταστεί οι πιο σημαντικοί 

ακρογωνιαίοι λίθοι. 

12:30 – 14:00 Μεσημεριανό γεύμα 

14:00  

Εκδήλωση Networking  

Διαλέξεις για τα ακόλουθα θέματα:  

- Στρατηγικές του Βερολίνου για τον πράσινο τουρισμό 

- Πιστοποίηση της βιωσιμότητας των ξενοδοχειακών μονάδων 

- Παρουσιάσεις των εταιρειών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 

απόδοση 

Από τις 17:30 Μετακίνηση στο ξενοδοχείο 

18:00  Άφιξη στο ξενοδοχείο 

Ελεύθερος χρόνος 

 

 

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017  

09:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

10:00 – 12:00  

2η Επίσκεψη 
Επίσκεψη σε δύο μικρά ξενοδοχεία με κατάλληλο πρόγραμμα για την ενέργεια 

- Hotel Almodovar 
Ξενοδοχείο με 60 δωμάτια και μια σειρά από μέτρα για μία ευχάριστη και διαρκή διαμονή 

- Pension Peters 
Ένα μικρό σπίτι που δίνει ιδιαίτερη σημασία στη βιωσιμότητα και στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 



 

 Durchführer 

12:30 – 13:30  Μεσημεριανό γεύμα 

Ab 13:30  

3η Επίσκεψη 

Επίσκεψη του Futurium 

- Το  Futurium ασχολείται με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Το κτίριο 

αποτελεί ορόσημο τόσο για την αρχιτεκτονική του, όσο και για την διαχείριση των 

ερωτημάτων που τίθενται για την  ενέργεια. 

- Περιήγηση στην περιοχή του κεντρικού σταθμού μέχρι το Potsdamer Platz 

Από τις 17:30 Μετακίνηση στο ξενοδοχείο  

 Ελεύθερος χρόνος 

 

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017:  

09:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

10:00 – 12:00 

4η Επίσκεψη 

Berliner Bäder Betriebe (ΒΒΒ) 

Στην εταιρική φιλοσοφία των Berliner Bäder-Betriebe (Λουτρά του Βερολίνου) έχει 

ενσωματωθεί η προστασία του κλίματος. Η λειτουργία των 62 πισινών στο Βερολίνο 

συνδέεται με την υψηλή ζήτηση νερού, ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

Στόχος είναι η μείωση των απαραίτητων πόρων. Για τον σκοπό αυτό τα ΒΒΒ προβαίνουν 

στην εγκατάσταση μίας ενεργειακά αποδοτικής και καινοτόμας τεχνολογίας, στην ενεργειακή 

βελτίωση των κτιρίων και σε μία καλύτερη διαχείρισης της ενέργειας, ώστε να ελέγξουν και να 

βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού 

12:00 – 12:30 Μετακίνηση 

12:30 – 14:00  Μεσημεριανό γεύμα 

14:00 – 14:30  Μετακίνηση 

14:30 – 16:00 

5η Επίσκεψη 
Επίσκεψη στην πανεπιστημιούπολη του ΕUREF: ηλεκτρονική κινητικότητα, διαχείριση 
ενέργειας, υποδομή 
Η πανεπιστημιούπολη EUREF διαθέτει τον μεγαλύτερο ηλεκτρικό σταθμό της Γερμανίας. Η 
Solardach παρέχει βιώσιμη ενέργεια για την τροφοδότηση των ηλεκτρικών οχημάτων, που 
αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Στους νεοσυσταθέντες 
σταθμούς επαγωγικής φόρτισης (ασύρματης),τα οχήματα θα επαναφορτίζονται αυτόνομα στο 
μέλλον. Στην πανεπιστημιούπολη πραγματοποιείται η δοκιμή της λειτουργίας του 
Olli.Πρόκειται για ένα αυτόνομο λεωφορείο. Επιπλέον αναπτύσσονται και εφαρμόζονται 
σχέδια για κινητικότητα κοινής χρήσης (sharing mobility), όπως ποδηλάτων, αυτοκινήτων και 
σκούτερ. χρησιμοποιώντας ηλεκτροκίνηση. 

Από τις 16:30  Μετακίνηση στο ξενοδοχείο και απολογισμός 
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Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017: Επιστροφή των συμμετεχόντων 

 

Κατά τη διάρκεια 

της ημέρας 
Λεωφορεία για το αεροδρόμιο 

 

Διαμονή και διατροφή 

Ξενοδοχείο Motel One  

 

Catering και 

διατροφή στη 

Γερμανία 

Iδία χρέωση 

Τιμή για κάθε γεύμα περίπου 15,00 – 30,00 EUR  

 


