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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ του έργου «SMecoMP»

• Το έργο SMecoMP στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών της Βαλκανικής-Μεσογείου για την προώθηση της οικολογικής 
επιχειρηματικότητας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της ανάπτυξης καινοτομίας.

• Τα πανεπιστήμια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της «αλυσίδας εφοδιασμού 
δεξιοτήτων και καινοτομίας» για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, για να είναι αυτή η αλυσίδα 
εφοδιασμού αποτελεσματική, απαιτούνται στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ 
επιχειρήσεων και πανεπιστημίων.

• Το έργο «SMecoMP» έχει δύο βασικές προκλήσεις:
1) την ανεπαρκή εκπαίδευση στον τομέα της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας και
2) τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων.



ΣΤΟΧΟΙ και ΟΦΕΛΗ του έργου «SMecoMP»

• Οι στόχοι του έργου και τα οφέλη τους είναι:

• Οι ΜμΕ (και νέοι επιχειρηματίες) οι οποίοι θα επωφεληθούν από την κατάρτιση του προσωπικού τους 
(ή των ιδίων) σε πρακτικές οικολογικής διαχείρισης.

• Το ακαδημαϊκό και τεχνικό προσωπικό, θα επωφεληθεί μέσω της ανταλλαγής εμπειριών με τις 
επιχειρήσεις, που θα οδηγήσει και σε βελτίωση του διδακτικού υλικού τους και επικαιροποίηση του 
ερευνητικού τους προγράμματος.

• Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν βελτιωμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να σκέφτονται 
δημιουργικά, να είναι καινοτόμοι, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα πνευματικών πόρων και να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους για να διαχειρίζονται και να εκμεταλλεύονται τους πόρους αυτούς.



Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας «SMecoMP»

• Το Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας του έργου «SMecoMP» (Knowledge Alliance
Network) απαρτίζεται από επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς, συμβουλευτικούς
και άλλους φορείς και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που
ενδιαφέρονται για θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας (Eco-Innovation Entrepreneurship).

• Τα μέλη του δικτύου λαμβάνουν τακτικά ενημέρωση σχετικά με τις
δραστηριότητες του «SMecoMP» και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν και να
συμβάλουν δυναμικά, αν το επιθυμούν, στα αποτελέσματα του έργου.



ΈΡΕΥΝΑ για τις ανάγκες κατάρτισης στελεχών σε 
περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα



ΈΡΕΥΝΑ για την καταγραφή Περιβαλλοντικών Επιχειρηματικών 
Προσόντων των στελεχών των Επιχειρήσεων



ΗΜΕΡΙΔΑ: «Περιβαλλοντική Επιχειρηματικότητα»



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship Labs) 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Συμβολή του Περιβαλλοντικού Επιχειρείν 
στην Ενδυνάμωση της Ανταγωνιστικότητας»



Εκπαίδευση – Πρόγραμμα Σπουδών και 
Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης

• Ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών (Curriculum on Eco-Innovation Entrepreneurship) που
περιλαμβάνει μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, μαθησιακά αποτελέσματα, ικανότητες των σπουδαστών, περιεχόμενο των
μαθημάτων και εκπαιδευτική ύλη > https://smecomp.uom.gr/moodle/

https://smecomp.uom.gr/moodle/


Εκπαίδευση – Πρόγραμμα Σπουδών και 
Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης

• Εκπαιδευτικές Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο χώρο του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας. Τις εκπαιδευτικές δράσεις μπορεί να παρακολουθήσει κανείς και διαδικτυακά με τη χρήση
κατάλληλα διαμορφωμένης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό.

➢ 1η Εκπαιδευτική Ενότητα που αφορά οικονομικά – λογιστικά θέματα (Environmental and Energy Economics – Cost
Benefit Analysis - Environmental Finance and Accounting)

➢ 2η Εκπαιδευτική Ενότητα που αφορά θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(Environmental Management – Environmental Impact Assessment - Corporate Social Responsibility)

➢ 3η Εκπαιδευτική Ενότητα που αφορά οικο-καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας (Eco-innovation and technology
transfer)

➢ 4η Εκπαιδευτική Ενότητα που αφορά την μετατροπή μίας «πράσινης» ιδέας σε βιώσιμη επιχείρηση (From a green idea
to a sustainable business)

• Δημιουργία προ-θερμοκοιτίδας (pre-incubator)



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Μόνικα Νάζη

Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

nagy@sbe.org.gr
https://sbe.org.gr/

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλες τις 
δράσεις (παρελθούσες και μελλοντικές) του «SMecoMP» 

στην ιστοσελίδα του έργου

https://www.smecomp.eu/
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