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Ι. Εισαγωγή: Οικονομική μεγέθυνση, περιβάλλον, 

περιβαλλοντική διαχείριση και καινοτομία

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, από τα οποία η κλιματική αλλαγή είναι το πλέον επείγον, 

αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως τα κύρια παγκόσμια προβλήματα.  

Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η μετάβαση από την αντίληψη ότι η περιβαλλοντική 

ατζέντα αποτελεί  τροχοπέδη της οικονομικής ανάπτυξης στην κατανόηση ότι μπορεί 

να αποτελέσει τον σημαντικότερο μοχλό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.  

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια διαδικασία πράσινης οικονομικής μετάβασης

/εξέλιξης προς περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και 

διαδικασίες παραγωγής και καταναλωτικές συνήθειες. 

Στην διαδικασία αυτή του οικολογικού μετασχηματισμού, μία από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους είναι η τεχνολογική καινοτομία. 

Οι οικολογικά καινοτόμες και περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ιδίως στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προσφέρουν πολλές δυνατότητες για την αντιμετώπιση των δύο 

προκλήσεων της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

και της οικονομικής κρίσης.
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Ι. Εισαγωγή: Οι προκλήσεις στην περιοχή

• Οι ΜΜΕ κυριαρχούν στην οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα (π.χ. οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 72% της προστιθέμενης αξίας και το 86% της 
απασχόλησης στην Ελλάδα, το 76% και το 81% στην Κύπρο, το 66% και το 77% 
στην ΠΓΔΜ και το 61,5% και το 76% στη Βουλγαρία) 
Πηγή: 2014 Small Business Act (SBA) Fact Sheets, DG Enterprise

• Παρά την, σημαντικά πάνω από τον μέσο της ΕΕ, συμβολή τους στις αντίστοιχες εθνικές 
οικονομίες, οι ΜΜΕ στις χώρες του προγράμματος αντιμετωπίζουν ισχυρές προκλήσεις, ιδίως 
στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, οι οποίες επιδεινώνονται από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που 
δημιούργησε τη μεγαλύτερη διαρροή εγκεφάλων στην περιοχή στη σύγχρονη εποχή, στερώντας 
από τις ΜΜΕ και τα ΑΕΙ από νέο, ταλαντούχο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. 

• Οι προκλήσεις οφείλονται αφενός σε θεσμικές και γραφειοκρατικές δυσκαμψίες, όπως οι 
δυσκολίες στη διαδικασία έναρξης και κλεισίματος μιας επιχείρησης, τα ανεπαρκή κίνητρα για 
επενδύσεις σε καινοτόμα έργα που δημιουργούν ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ στις 
χώρες του προγράμματος είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, εστιάζοντας 
κυρίως στη δημιουργία οικογενειακού εισοδήματος αντί να τονώσουν την καινοτομία και να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη. Επιπλέον, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των ΜΜΕ επενδύουν σε 
μέτρα αποδοτικής χρήσης των πόρων ή παράγουν «πράσινα» προϊόντα/υπηρεσίες.
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Ι. Εισαγωγή: Οι προκλήσεις στην Ελλάδα

“The innovativeness of the Greek economy depends largely on imported technology and knowhow. Its 

strengths lie more with organisational and marketing innovations and less with technical improvements. 

At the same time, new firms – especially SMEs – find it difficult to have access to capital due to the 

reluctance of financial institutions to shoulder the risk. The present economic context can only accentuate 

this trend. Presently, actions to foster research and innovation capacity heavily depend on the ability to 

absorb EU Structural Funds and EU research funding. “

Πηγή: Eco-Innovation Observatory Country Profile 2016-2017: Greece Author: Andreas Mitsios
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• Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες σε όλες τις χώρες της περιοχής, τόσο στη βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην παροχή των κατάλληλων κινήτρων για την 
τόνωση καινοτόμων ΜΜΕ που δημιουργούν ανάπτυξη όσο και στη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών πόρων και των φυσικών περιοχών ιδιαίτερης αισθητικής ομορφιάς (π.χ. 
προώθηση των ΜΜΕ στον εναλλακτικό και οικολογικό τουρισμό ή στην πράσινη αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων) όσο και στην εισαγωγή περιβαλλοντικών ζητημάτων στη διαχείριση των 
ΜΜΕ (ενεργειακή απόδοση, μείωση των αποβλήτων κ.λπ.).  

• Το έργο SMecoMP επικεντρώνεται στην προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της 
οικολογικής καινοτομίας μεταξύ των υφιστάμενων ΜΜΕ και στην υποστήριξη των νέων 
επιχειρηματιών για την είσοδο στην «πράσινη» ή/και «γαλάζια» οικονομία, τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας προστιθέμενης αξίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
και τη βελτίωση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων και, ως εκ τούτου, 
συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Ι. Εισαγωγή: Ευκαιρίες
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Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου ακαδημαϊκών, 
προσωπικού ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για την προώθηση 

της ανάπτυξης της Οικολογικής Καινοτομίας και της Οικολογικής 
Επιχειρηματικότητας για τις ΜΜΕ στην περιοχή της Βαλκανικής

ΙI. Σκοπός και στόχοι του προγράμματος

◼ Οι κύριοι στόχοι του SMecoMP είναι: 
◼ η ανάπτυξη ενός διακρατικού δικτύου ακαδημαϊκών, προσωπικού ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών, 

◼ η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα με έμφαση στις  

τέσσερις ενότητες κατάρτισης του προγράμματος, οι οποίες επικεντρώνονται στις θεματικές ενότητες της 

οικολογικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σχεδιασμένες ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του 

προσωπικού των ΜΜΕ και των νέων επιχειρηματιών, 

◼ η καθιέρωση του προγράμματος pre-Incubator SMecoMP για μεμονωμένους επιχειρηματίες ώστε να 

λαμβάνουν κατάρτιση και καθοδήγηση, 

◼ η προσαρμογή μιας πλατφόρμας κατάρτισης ICT για την παροχή μαθημάτων μικτής μάθησης σε θέματα  

οικολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
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III. Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος

Εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

σε κάθε χώρα 

και τελικό στη 

Θεσσαλονίκη
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• Διενεργήθηκε έρευνα μεικτής λειτουργίας από τις 23 Οκτωβρίου 2018 έως την 
1η Νοεμβρίου 2018 σε δείγμα 100 ΜΜΕ. 

• Το συνολικό μητρώο επαγγελματικών τηλεφώνων («Χρυσός Οδηγός") 
χρησιμοποιήθηκε ως το πλαίσιο δειγματοληψίας από το οποίο συντάχθηκε 
δείγμα 100 ΜΜΕ. 

• Η λειτουργία συλλογής δεδομένων ακολούθησε μια μικτή λειτουργία, 
συνδυάζοντας τηλεφωνικές συνεντεύξεις με web-based ολοκλήρωση. 

• Προσεγγίσαμε όλες οι μονάδες δειγματοληψίας αρχικά τηλεφωνικά και 
ρωτήθηκαν εάν θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μέσω τηλεφώνου ή εάν 
προτιμούν μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Η πλειονότητα των ΜΜΕ συμμετείχε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ενώ 12 στις 
100 ολοκλήρωσαν την έρευνα στο διαδίκτυο.

IV. Εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα
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• Το ποσοστό ανταπόκρισης αυτής 
της έρευνας ήταν περίπου 1/10. 
Στην ουσία, μόνο μία στις 10 
συμμετέχουσες ΜΜΕ ήταν 
πρόθυμη να συμμετάσχει στην 
έρευνα αυτή. 

• Η πλειονότητα αυτών που 
αποδέχθηκαν την πρόσκληση 
συμμετοχής σχετίζονται με 
«δραστηριότητες νοικοκυριών ως 
εργοδοτών» καθώς και με 
«Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· 
αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών».

IV. Εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα

Sector SMEs

A Agriculture, forestry and fisheries 2

B Mining and quarrying 0

C Manufacturing 6

D Electricity, gas, steam and air conditioning supply 2

E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 3

F Construction 2

G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 24

H Transportation and storage 6

I Accommodation and food services activities 1

J Information and communication 0

K Financial and insurance activities 0

L Real estate activities 0

M Professional, scientific and technical activities 12

N Administrative and support service activities 0

O Public administration and defense; compulsory social security 0

P Education 1

Q Human health and social work activities 5

R Arts, entertainment and recreation 0

S Other services activities 0

T Activities of households as employers; 32

U Activities of extraterritorial organizations and bodies. 1

Non-Answered 0

Missing System 1

Total 100

Size Frequency

1. - up to 50 88

2. - 50-250 12

3. - over 250 0

Total 100
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• Παρόλο που η πλειονότητα των ΜΜΕ δήλωσε ότι είναι 
εξοικειωμένοι με τον όρο της οικολογικής καινοτομίας  
υπάρχει μία τεράστια διαφορά μεταξύ εκείνων που έχουν 
παρακολουθήσει ειδική κατάρτιση και εκείνων που δεν 
έχουν. Μόνο το 15% των ερωτηθέντων, έχουν 
παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ενώ η πλειονότητα 
(84%) απάντησε ότι ουδέποτε είχαν ενημερωθεί ή 
εκπαιδευτεί ειδικά σε θέματα οικολογικής καινοτομίας.

IV. Εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα

15%

84%

Ποσοστό συμμετοχής σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια

Yes

No

13.3%

73.3%

13.3%

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων

Were in-house,
organized by my
company and
addressed only to
staff members

Were organized by a
third party and
addressed to
employees of various
companies

Both

Οι 15 ερωτηθέντες που είχαν συμμετάσχει σε 

σεμινάρια αφιερωμένα στην οικολογική καινοτομία 

παρείχαν περαιτέρω λεπτομέρειες.  Περίπου το 73% 

αυτών των εκδηλώσεων    διοργανώθηκαν από κάποιον 

τρίτο οργανισμό, ενώ το 13% οργανώθηκαν από την 

ίδια ΜΜΕ που συμμετείχε στην έρευνα. Το εύρημα 

αυτό δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, λαμβάνοντας 

υπόψη το μέγεθος των συμμετεχουσών ΜΜΕ.
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• Η πλειοψηφία (63%) των ΜΜΕ θεωρούν ότι ο 
αριθμός των σεμιναρίων κατάρτισης που 
προσφέρονται δεν επαρκεί. Μόνο το 31% απάντησε 
ότι υπάρχει επαρκής αριθμός σεμιναρίων. Το 1/3 
δεν γνώριζε για τέτοιου είδους σεμινάρια στη χώρα.

IV. Εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα

Σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε ποιοτικά 

και οικονομικά προσιτά εκπαιδευτικά προγράμματα 

στην Ελλάδα, μόνο το 7% των συμμετεχόντων 

ανταποκρίθηκε θετικά, δηλαδή ότι έχουν πρόσβαση 

σε αυτού του είδους την εκπαίδευση. Αντίθετα, το 

80% πιστεύει ότι δεν έχει πρόσβαση σε σεμινάρια 

υψηλής ποιότητας. Το 13% απάντησε ότι δεν είχε 

άποψη σχετικά με αυτό το ερώτημα.

6%

63%

31%

Θεωρείτε ότι τα προγράμματα κατάρτισης 
που προσφέρονται σε περιβαλλοντική 

καινοτομία είναι αρκετά;

Yes

No

7%

80%

13%

Είχατε πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικά προγράμματα;

Yes

No
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• Επίσης, όσον αφορά τη σημασία των ικανοτήτων 
για την επίτευξη οικολογικής καινοτομίας, 91 από 
τις 100 ΜΜΕ έδειξαν ανέδειξαν τη σημασία των 
δεξιοτήτων μάρκετινγκ. Περισσότεροι από 70 
απάντησαν ότι οι δεξιότητες σχεδιασμού νέων 
προϊόντων ή/και υπηρεσιών και μαλακών 
δεξιοτήτων ήταν επίσης απαραίτητες.

IV. Εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα

Επιπλέον, ζητήθηκε από τις ΜΜΕ σχετικά με το 

είδος της μάθησης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι 

περισσότερο από το ήμισυ (57,5%) Οι ΜΜΕ 

προτιμούν ένα μικτό μαθησιακό περιβάλλον. Το 

28,7% προτιμά το μαθησιακό περιβάλλον στην τάξη 

και μόνο το 12,6% επιλέγει online μάθηση.
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Soft skills (eg problem-solving skills, collaboration,…

Marketing skills

Innovation manager skills

Knowledge of creative thinking tools

Design skills of new products or/and services

Knowledge about product life cycles

In-depth knowledge of economic sectors

Development of new sustainable/circular bisiness models

Ποια από τις παρακάτω ικανότητες θεωρείτε 
σημαντική για την επίτευξη οικολογικής 

καινοτομίας;

Not important Somewhat important Important Very important Extremely important

Εκπαίδευση 
στην τάξη

28.7%

Online 
εκπαίδευση

12.6%

Μικτό 
μαθησιακό 
περιβάλλον

57.5%

Με ποια μέθοδο θα προτιμούσατε να γίνονται οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
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V. Περιεχόμενα εκπαιδευτικών ενοτήτων
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Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Μπορείτε να γίνεται μέλος 

του δικτύου 
SMecoMP

smecomp.eu/

https://www.smecomp.eu/
https://www.smecomp.eu/
https://www.smecomp.eu/

