
Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρμογής Περιβαλλοντικής 
Επιχειρηματικότητας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο

Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
Εμπειρογνώμονας έργου



Έννοια του όρου «βέλτιστη πρακτική»

Βέλτιστη πρακτική: μια σχετική πολιτική ή παρέμβαση που εφαρμόζεται σε ένα πλαίσιο πραγματικής ζωής και 
έχει αξιολογηθεί από την άποψη της επάρκειας και της ισότητας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας που σχετίζεται με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα.

Η καλή πρακτική δείχνει μια πρωτοβουλία η οποία:
• λειτουργεί αποτελεσματικά (αποδοτικότητα)
• μπορεί να ενσωματωθεί ή να αναπαραχθεί αλλού (βιωσιμότητα) 
• είναι χρήσιμη στη μάθηση του τρόπου σκέψης και δράσης 
• εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευρύτερων δεξιοτήτων ή / και στρατηγικών οικολογικού σχεδιασμού 

(ολοκληρωμένη).



Μεθοδολογία επιλογής βέλτιστων πρακτικών

Για τις ανάγκες του έργου, οι βέλτιστες πρακτικές εντοπίστηκαν μέσω έρευνας γραφείου στη σχετική
βιβλιογραφία.
Στη συνέχεια αξιολογήθηκαν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων για την τελική ταξινόμησή τους
1. Συνάφεια: πολιτικό / στρατηγικό πλαίσιο της πρακτικής ή παρέμβασης.
2. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: ο βαθμός στον οποίο η παρέμβαση ήταν επιτυχής στην επίτευξη

ενός επιθυμητού αποτελέσματος με έναν βέλτιστο τρόπο.
3. Δυνατότητα μεταβίβασης: σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα της εφαρμογής είναι συστηματοποιημένα και

τεκμηριωμένα, καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά τους σε άλλα περιβάλλοντα / περιβάλλοντα / χώρες ή
την κλιμάκωσή τους σε ένα ευρύτερο πληθυσμό-στόχο / γεωγραφικό πλαίσιο.

4. Βιωσιμότητα: αξιολογεί την ικανότητα της πρακτικής να διατηρείται μακροπρόθεσμα με τους διαθέσιμους
πόρους.

5. Διατομεακός Συντονισμός: αξιολογεί την ικανότητα της πρακτικής να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ
των διαφόρων τομέων που εμπλέκονται στον τομέα ενδιαφέροντος.

6. Συμμετοχή: αξιολογεί την ένταξη των ενδιαφερομένων καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της
διαδικασίας και την ικανότητα της πρακτικής να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων
εμπλεκόμενων τομέων.



Ταξινόμηση βέλτιστων πρακτικών

1. Αναπτυσσόμενη πρακτική - Ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε έννοια ή ανάπτυξη και δείχνει ότι μπορεί να
γίνει μια βέλτιστη πρακτική. Η σχετικότητα, η αποτελεσματικότητά του και οι δυνατότητες αναπαραγωγής σε
άλλους οργανισμούς δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί.

2. Υποσχόμενη πρακτική - Ένα πρόγραμμα που έχει εργαστεί μέσα σε έναν οργανισμό και δείχνει πολλά
υποσχέσεις κατά τα πρώτα του στάδια για να γίνει μια βέλτιστη πρακτική με μακροπρόθεσμες βιώσιμες
επιπτώσεις. Μια ελπιδοφόρα πρακτική πρέπει να έχει κάποια αντικειμενική βάση για να διεκδικήσει την
αποτελεσματικότητα και πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μεταξύ άλλων οργανισμών.

3. Καλή πρακτική - Πρόγραμμα που πληροί τα περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: οδηγεί σε μια
πραγματική αλλαγή, έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον πολιτικής, επιδεικνύει μια καινοτόμο ή επαναληπτική
προσέγγιση και αποδεικνύει τη βιωσιμότητα.

4. Άριστη πρακτική - Αυτές οι μέθοδοι ή οι τεχνικές που έχουν σταθερά δείξει αποτελέσματα ανώτερα από
εκείνα που επιτυγχάνονται με άλλα μέσα σε μια δεδομένη κατάσταση και που μπορούν να προσαρμοστούν σε
άλλες καταστάσεις. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και παράγει επιτυχή
αποτελέσματα από τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από υποκειμενικές και αντικειμενικές πηγές
δεδομένων.



Κατηγορίες βέλτιστων πρακτικών

1. Πρακτικές που εφαρμόζουν μεμονωμένες επιχειρήσεις
Αφορά παραδείγματα επιχειρήσεων που αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η
δραστηριότητα τους στο περιβάλλον και την κοινωνία υιοθετούν προγράμματα
περιβαλλοντικής πολιτικής και εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης των ανθρωπίνων
πόρων τους

2. Πρακτικές που προκύπτουν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων
Αφορά παραδείγματα προγραμμάτων και έργων που αποσκοπούν στη διάδοση των
πρακτικών περιβαλλοντικών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα μέσα από
δράσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού

3. Προγράμματα περιβαλλοντικής αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
Αφορά παραδείγματα ολοκληρωμένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο, με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας



Η Περιβαλλοντική Πρόκληση 2050, για την Toyota σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αποτελείται από έξι ξεχωριστές "προκλήσεις":

1. Νέο όχημα με μηδενικές εκπομπές CO2

2. Μηδενικές Εκπομπές CO2 σε Όλη τη Διάρκεια Ζωής

3. Μηδενικές Εκπομπές CO2 Εργοστασίων

Αυτοκινητοβιομηχανία Toyota (1)



4. Ελαχιστοποίηση και Βελτιστοποίηση της Χρήσης Νερού

5. Δημιουργία Κοινωνίας και Συστημάτων Βασισμένων στην Ανακύκλωση

6. Δημιουργία μιας Μελλοντικής Κοινωνίας σε Αρμονία με τη Φύση

Αυτοκινητοβιομηχανία Toyota (2)



Τύποι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους εργαζομένους της:

Γενική εκπαίδευση που εφαρμόζεται σε επίπεδο εργοστασίου
Στόχος: να παρέχει στους υπαλλήλους πλήρη γνώση του σχεδίου εταιρικής περιβαλλοντικής δράσης και
κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του τμήματος και του στόχου των
περιβαλλοντικών προσπαθειών.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε επίπεδο εταιρείας με βάση τη θέση των εργαζομένων
Στόχος: να παρέχει σε κάθε ομάδα εργαζομένων τις περιβαλλοντικές γνώσεις που απαιτούνται για τις
αντίστοιχες θέσεις τους στην εταιρεία. Αυτού του είδους εκπαίδευση παρέχεται για παράδειγμα σε
νεοπροσλαμβανόμενους ή σε στελέχη που μόλις προήχθησαν.

Εξειδικευμένη εκπαίδευση που εφαρμόζεται σε όλη την εταιρεία
Στόχος: να ενθαρρύνει τα μελλοντικά ανώτερα στελέχη να γίνουν οδηγοί περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. Η
εξειδικευμένη κατάρτιση περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την κατάρτιση των εσωτερικών ελεγκτών.

Αυτοκινητοβιομηχανία Toyota (3)



Περιβαλλοντική πολιτική της εταιρίας – Η απαρχή:

Το ενδιαφέρον της εταιρίας για περιβαλλοντικές δραστηριότητες εντοπίζεται στα μέσα της

δεκαετίας του '80 όταν ψηφίστηκε νέος νόμος στη Δανία για τη ρύθμιση των μέγιστων

επιτρεπόμενων εκπομπών από την αφαίρεση αερίων φορμαλδεΰδης

Η κυβέρνηση έλεγξε τα προϊόντα της IKEA και διαπίστωσε ότι η φορμαλδεΰδη σε ορισμένα

από τα προϊόντα ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Η IKEA επικεντρώθηκε στην παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο και

επαναχρησιμοποιήσιμο υλικό.

Πολυκατάστημα IKEA (1)



Ενδεικτικές περιβαλλοντικές πρακτικές της εταιρίας:

Χρήση ποιοτικού βαμβακιού που παράγεται από βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας
Το βαμβάκι αποτελεί σημαντική πρώτη ύλη για την ΙΚΕΑ, αφού χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα, από πετσέτες μέχρι και
καναπέδες. Ωστόσο οι συμβατικές βαμβακοκαλλιέργειες χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες χημικών και νερού,
αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και κάνοντας δυσκολότερο τον αγώνα των αγροτών για επιβίωση.
Δέσμευση της εταιρίας: να συμβάλει ενεργά στη βελτίωση της βιομηχανίας του βαμβακιού.
Μέσα επίτευξης της δέσμευσης:
2005: ξεκίνησε συνεργασία με τη WWF για να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας βαμβακιού
σε όλον τον κόσμο
2010: σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF και άλλους κορυφαίους δημόσιους και ιδιωτικούς
οργανισμούς συνέβαλε στη δημιουργία του Better Cotton Initiative (BCI)
Από τον Σεπτέμβριο του 2015: η ΙΚΕΑ χρησιμοποιεί στα προϊόντα της μόνο βαμβάκι που προέρχεται από βιώσιμες
πρακτικές καλλιέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες χρησιμοποιούν λιγότερο νερό, λιγότερα χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, ενώ
ταυτόχρονα έχουν αύξηση στα κέρδη τους και αυτό αποτελεί ήδη ένα μεγάλο επίτευγμα.

Πολυκατάστημα IKEA (2)



Ενδεικτικές περιβαλλοντικές πρακτικές της εταιρίας:
Φωτισμός LED
Από τον Σεπτέμβριο του 2015: η ΙΚΕΑ διαθέτει μόνο λαμπτήρες LED, καθώς ένας λαμπτήρας LED έχει διάρκεια ζωής μέχρι
και 20 χρόνια, ενώ ένας συμβατικός λαμπτήρας πυρακτώσεως έχει διάρκεια ζωής μόλις ενός έτους

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον
Περισσότερο από το 60% της σειράς προϊόντων της IKEA είναι με βάση ανανεώσιμα υλικά, όπως το ξύλο και το ξύλο
βαμβάκι, και σχεδόν το 10% περιέχει ανακυκλωμένο υλικά.

Πολυκατάστημα IKEA (3)



Περιβαλλοντική εκπαίδευση των υπαλλήλων της εταιρίας:

Υιοθέτηση της προσέγγισης «εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές» για τη διάδοση της περιβαλλοντικής 

πολιτικής σε όλη την εταιρία.

Οι εκπαιδευτές επιλέγονται από διαφορετικά τμήματα της εταιρίας και εκπαιδεύονται παρακολουθώντας 

σεμινάριο πέντε ημερών.

Παρέχει εκπαίδευση στους εργαζόμενους που ασχολούνται με τον σχεδιασμό προϊόντων και εκείνους που 

βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τους πελάτες και τους προμηθευτές από τα τμήματα αγοράς, διανομής και 

λιανικής πώλησης.

Για κάθε ομάδα, η έκταση του προγράμματος προσαρμόζεται στις λειτουργικές ανάγκες.

Πολυκατάστημα IKEA (4)



Περιβαλλοντική εκπαίδευση των υπαλλήλων της εταιρίας:

Βασικές ενότητες του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Ενότητα 1 Βασικές περιβαλλοντικές γνώσεις: βασίζεται κυρίως στις αρχές του Four System Conditions of

Sustainable Society

Ενότητα 2 Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της εταιρείας: παρέχονται λεπτομερείς περιβαλλοντικές γνώσεις

σύμφωνα με το ιστορικό, την πολιτική και το σχέδιο δράσης του περιβαλλοντικού προγράμματος

του ΙΚΕΑ

Ενότητα 3 Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα καθήκοντα κάθε ομάδας: παρέχεται ειδική εκπαίδευση για

διάφορες ομάδες εργαζομένων που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες. Για

παράδειγμα, οι προγραμματιστές προϊόντων και οι τεχνικοί καλούνται να συμμετάσχουν σε

εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με τα απόβλητα, την ενέργεια, το νερό και άλλα περιβαλλοντικά

θέματα.

Πολυκατάστημα IKEA (5)



Περιβαλλοντικός στόχος της εταιρίας:
να γίνει παγκόσμια Ηγέτιδα πράσινη εταιρία, με συμβολή στο περιβάλλον μέσω προϊόντων και 
υπηρεσιών, και μείωση του περιβαλλοντικού φόρτου από την παραγωγή

Επιμέρους περιβαλλοντικοί στόχοι:

Μείωση του CO2 κατά την παραγωγή

Συμβολή στη μείωση του CO2 από τη χρήση των προϊόντων

Αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση των πόρων

Μείωση των εισροών πόρων

Αποδοτική χρήση του νερού

Δραστηριότητες για τη διατήρηση των φυσικών πόρων

Ηλεκτροβιομηχανία Mitsubishi (1)



Περιβαλλοντική εκπαίδευση των υπαλλήλων της εταιρίας:

Υλοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε δύο κατηγορίες:

Γενική εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που περιλαμβάνει:

✓ Ενιαία βασική εκπαίδευση για τους νεοπροσλαμβανόμενους

✓ Εκπαίδευση για τους νεαρούς υπαλλήλους (20 ή 30 χρονών)

✓ Εκπαίδευση για τους υπαλλήλους που προάγονται

✓ Εκπαίδευση για υπαλλήλους που αποστέλλονται σε άλλες χώρες

Εξειδικευμένη εκπαίδευση: παρέχει γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη

δημιουργία μιας κοινωνίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, της βιοποικιλότητας

και της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που αποτελούν τους

πυλώνες του Περιβαλλοντικού Οράματος 2021 της εταιρίας.

Ηλεκτροβιομηχανία Mitsubishi (2)



Παραδείγματα γενικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:

e-Learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Mitsubishi Electric Group Environmental
Management», σύμφωνα με το 8ο Περιβαλλοντικό Πλάνο της εταιρίας για τα έτη 2016 - 2018
Στόχος: η βελτίωση της βασικής γνώσης και ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά θέματα. 
Εμβέλεια: Το πρόγραμμα προσφέρονταν σε παγκόσμιο επίπεδο, με κοινό περιεχόμενο στα 
ιαπωνικά, τα αγγλικά και τα κινέζικα.

Ηλεκτροβιομηχανία Mitsubishi (3)



Παραδείγματα γενικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:

Mitsubishi Electric Outdoor Classroom (υπαίθρια 
αίθουσα διδασκαλίας)
Στόχος: η ενίσχυση της περιβαλλοντικής επίγνωσης των
συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να
συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι
άνθρωποι στη φύση και τη σημασία της διατήρησης της
βιοποικιλότητας και να αναλάβουν δράση για να
μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το
περιβαλλοντικό τους φορτίο.
Ως αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται κοντινοί
φυσικοί οικότοποι, παρέχουν την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη φύση και τη συμβολή
τους στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Έναρξη του προγράμματος τον Οκτώβριο του 2006.

Ηλεκτροβιομηχανία Mitsubishi (3)

Αριθμός προγραμμάτων υπαίθριας διδασκαλίας ανά έτος



Παραδείγματα εξειδικευμένης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:

"Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νέων Διευθυντών Περιβαλλοντικών Τμημάτων" και
"Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Περιβαλλοντικών Τμημάτων"
Στόχος: η εκμάθηση των κοινών ρόλους μεταξύ των κεντρικών διευθύνσεων και της διοίκησης
της επιχείρησης, τις περιβαλλοντικές λειτουργίες στο χώρο των τμημάτων της εταιρίας και τη
μετάδοση γνώσεων από την εμπειρία παλαιότερων στελεχών των τμημάτων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες εταιρείες για να δουν πώς
αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

"Εκπαιδευτικό σεμινάριο για περιβαλλοντικούς διευθυντές"
Στόχος: παροχή γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία αποκατάστασης των έργων μετά από
σεισμό και η εξοικείωση με τα σχέδια επιχειρησιακών εκτάκτων περιστατικών (BCP).
Πραγματοποιήθηκε στα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας στο Kumamoto, με αφορμή τον
σεισμό στην περιοχή το 2016. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναφέρθηκαν οι τρόποι με
τους οποίους επετεύχθη η αποκατάσταση μετά από σεισμούς σε άλλα εργοστάσια της
Mitsubishi Electric.

Ηλεκτροβιομηχανία Mitsubishi (4)



Εταιρικό σχήμα: 3 εταίροι από την Ελλάδα (Institute of Entrepreneurship Development - iED), την Ισπανία 
(Red2Red Consultores) και την Κύπρο (C.I.P Citizens In Power).
Χρονική διάρκεια: 24 μήνες
Χρηματοδότηση: ERASMUS+, Key Action 2_Strategic Partnerships
Σκοπός: η ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου «προγράμματος κατάρτισης» το οποίο θα ενισχύσει τις γνώσεις 
των νέων επιχειρηματιών στον τομέα της βιολογικής γεωργίας
Αντικείμενο:
Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και εκπαιδευτικών βίντεο τα οποία στοχεύουν στα εξής:
➢ Υποστήριξη των νέων που ήδη συμμετέχουν στον γεωργικό τομέα να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν 

καινοτόμες πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.
➢ Ενημέρωση των νέων για τις τάσεις στην αγροτική αγορά και το επιχειρηματικό περιβάλλον στον 

αγροτικό τομέα.
➢ Βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των νέων ώστε να ενισχύσουν το προφίλ τους στον τομέα της 

αγροτικής βιομηχανίας.
➢ Ανάδειξη ορθών πρακτικών και εκπαιδευτικών μεθόδων στον γεωργικό τομέα, με στόχο να 

παρακινήσουν τους νέους να εμπλακούν με τη βιολογική γεωργία.

Project “Grow Green”, Πρόγραμμα ERASMUS+ (1)



On-line προγράμματα κατάρτισης και εργαστήρια:
1) Διαδικτυακό μάθημα κατάρτισης για τη γεωργία
Περιεχόμενο μαθήματος: Φυτοφάρμακα, Έδαφος: άρδευση & νερό, κλιματική αλλαγή και γεωργία, 
Βιολογική γεωργία, Γεωργική τεχνολογία & καινοτομία

2) Διαδικτυακό μάθημα κατάρτισης: Να είστε επιχειρηματίας. Επιχειρηματικό Σχέδιο για τις Γεωργικές 
Επιχειρήσεις
Περιεχόμενο μαθήματος: Επιχειρηματικό μοντέλο καμβά, Γεωργικό μάρκετινγκ, Δικτύωση, Συμβουλές για 
την επιτυχία

3) Διαδικτυακό μάθημα κατάρτισης: Ο τομέας της γεωργίας σε Κύπρο, Ισπανία και Ελλάδα
Περιεχόμενο μαθήματος: 
1. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον αγροτικό τομέα και το αγροτικό μάρκετινγκ
2. Η ύπαρξη Προγραμμάτων και Χρηματοδότησης σε κάθε μία χώρα αναφοράς
3. Συμβουλές για την επιτυχία
4. Ο τομέας της γεωργίας στις τρεις χώρες αναφοράς: Κύπρο, Ισπανία και Ελλάδα

Project “Grow Green”, Πρόγραμμα ERASMUS+ (2)



4) Μη τυπικό μάθημα κατάρτισης για την αγρο-επιχειρηματικότητα

Περιεχόμενο μαθήματος:

Συνεδρία 1: Παρουσίαση βίντεο για νέους που είναι πρόθυμοι να βρουν δουλειά στον τομέα της γεωργίας 

(PITCH / VIDEO CV).

Συνεδρία 2: Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Συνεδρία 3: Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Συνεδρία 4: Παρατήρηση ευκαιριών για την αγροτοβιομηχανία στα χωριά

Συνεδρία 5: Οι έννοιες της αγροεπιχειρηματικότητας

Συνεδρία 6: Πώς να κάνετε crowdfunding για το αγρόκτημά σας

Συνεδρία 7: Παραγόμενα βιολογικά προϊόντα και προϊόντα συγκομιδής

Συνεδρία 8: Τα οφέλη από τη συγκαλλιέργεια

Συνεδρία 9: Η σημασία της ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων

Project “Grow Green”, Πρόγραμμα ERASMUS+ (3)



Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης

Μαθησιακοί στόχοι: σχετίζονται με την προώθηση της Μεταφοράς Γνώσης και της Καινοτομίας, τον μετριασμό 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη
Χρονική διάρκεια: 18 μήνες, 3 ακαδημαϊκές περίοδοι, πλήρους φοίτησης

Δομή: Μαθήματα κοινού κορμού & μαθήματα ειδίκευσης

A. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
▪ Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Πολιτική
▪ Οικονομία Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
▪ Περιβαλλοντική Ρύπανση και Δράση
▪ Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων και Αειφορία

B.1. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

B.2. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση 
Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»



Μαθησιακοί στόχοι: ολοκληρωμένη κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων 
βιωσιμότητας που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα πλαίσιο πολιτικής ή διαχείρισης.

Επιμέρους μαθησιακοί στόχοι:
• Πλήρης κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης και των μελλοντικών τάσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων
• Εφαρμογή περιβαλλοντικών εργαλείων και τεχνικών για την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών
• Προσαρμογή στη συνεχώς αυξανόμενη αυστηρότητα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
• Κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών απαιτήσεων για διάφορες προσεγγίσεις περιβαλλοντικής 
πολιτικής που εφαρμόζονται σε διαφορετικά επίπεδα.
• Καινοτόμες πρακτικές ελέγχου της ρύπανσης.
• Προσαρμογή στρατηγικών προσεγγίσεων περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε διαφορετικά πλαίσια και 
διαφορετικά επίπεδα λήψης αποφάσεων.
• Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πολιτικών στη βάση ανάλυσης κόστους-οφέλους.

Χρονική διάρκεια: 14 μήνες για πλήρη φοίτηση ή άνω των 26 μηνών για όσους δεν μπορούν να δεσμευτούν σε 
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είτε για εργασία είτε για άλλους λόγους

MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (1)



Δομή: Μαθήματα βασικά & μαθήματα επιλογής

Βασικά μαθήματα
1η περίοδος: 
1. Ποσοτικές μέθοδοι
2. Διαχείριση Έργου
3. Χρηματοδότηση έργων
4. Περιβάλλον και ενεργειακή οικονομία
5. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

2η περίοδος:
1. Ενέργεια και αλλαγή του κλίματος
2. Ανάλυση κόστους-οφέλους
3. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μαθήματα επιλογής
1. Ενέργεια και Περιβαλλοντικό Δίκαιο
2. Περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
4. Μέθοδοι πρόβλεψης
5. Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής
6. Οικονομετρία δεδομένων πίνακα
7. Έξυπνες πόλεις
8. Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση

MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (2)



Οι παρουσιαζόμενες καλές πρακτικές:

αποτελούν μέρος του Παραδοτέου «Ανασκόπησης Τρέχουσας Κατάστασης και Βέλτιστων

Πρακτικών», το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «A knowledge Alliance in Eco-Innovation

Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness (SMecoMP)»

θα αξιοποιηθούν σε επόμενες δράσεις του έργου και ειδικότερα για τις ανάγκες ανάπτυξης του

εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών στο τομέα της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας και

του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού

Αξιοποίηση της εμπειρίας από τις καλές πρακτικές


