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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», διάρκειας 120 ωρών

το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 

Διάρκεια:            120 ώρες

Κόστος:               250 Ευρώ

 

Υλοποίηση:      Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Καθηγητής- Τμήμα

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης,

Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς όλων

των βαθμίδων, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων

(ΜΚΟ) – σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που

ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την πράσινη

επιχειρηματικότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση.
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

· Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τι σημαίνει «βιώσιμη επιχείρηση» και

«πράσινη επιχειρηματικότητα».

· Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τα σύγχρονα συστήματα

περιβαλλοντικής διαχείρισης.

· Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ

πράσινων προϊόντων και να είναι σε θέση να αναπτύξουν σχέδιο μάρκετινγκ

για τέτοιου τύπου προϊόντα.

· Να μπορούν οι συμμετέχοντες να υπολογίσουν βασικούς περιβαλλοντικούς

δείκτες και να συντάσσουν βασικές αναφορές περιβαλλοντικών επιδόσεων.

· Να μπορούν οι συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν του

βασικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους.

· Να μπορούν οι συμμετέχοντες να υπολογίσουν το αποτύπωμα διοξειδίου

του άνθρακα μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με εργασία στο τέλος του προγράμματος. Μετά την επιτυχή
αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό, διαφορετικά
λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι εισηγητές των Προγραμμάτων είναι μέλη του Διδακτικού και
Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία,
αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση. Ακολουθεί λίστα με τους
εισηγητές:
- Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Μέλος ΔΕΠ Παν. Μακεδονίας
- Αναγνωστοπούλου Ευγενία, Οικονομολόγος



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Κάθε εκπαιδευόμενος οργανώνει το χρόνο του για τη μελέτη του
εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγησή του (υποβολή εργασίας, τελική
εξέταση κλπ.). Με τον όρο Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διαδικασία
διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή
και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που
χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι  ένα ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό
περιβάλλον χρήσης, άκρως υτοεπεξηγηματικό, κάνοντας τη χρήση της
πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή. Η πρόσβαση όλων των χρηστών
στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού
φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με
πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές
γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Οι
εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
υλικό των μαθημάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό
υλικό, υλικό αυτοαξιολόγησης, εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για
την απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων
συνεργατικότητας (χώρος ελεύθερης συζήτησης - forum, ανταλλαγή γραπτών
μηνυμάτων - chat).
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική

μορφή:

1) σημειώσεις των διδασκόντων για κάθε ενότητα,

2) βιβλιογραφία για κάθε ενότητα (άρθρα, βιβλία) στην οποία οι συμμετέχοντες θα

έχουν πρόσβαση μέσω της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου,

3) οπτικοακουστικό υλικό για κάθε ενότητα όπου αυτό βοηθά στην περαιτέρω

κατανόηση του υλικού της ενότητας.



Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος

Θεματικές Ενότητες

1. «Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Πράσινη Επιχειρηματικότητα» (ασύχρονη
τηλεκπαίδευση )

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο
της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης επιχειρηματικότητας.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Κατανοήσουν την έννοια της βιώσιμης επιχείρησης
b) Κατανοήσουν την έννοια της «πράσινης επιχειρηματικότητας
c) Κατανοήσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που σχετίζονται με την εφαρμογή
των πράσινων επιχειρηματικών στρατηγικών.
d) Κατανοήσουν τον ρόλο των συστημάτων στην βιώσιμη ανάπτυξη των
επιχειρήσεων.
e) Κατανοήσουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που συνδέονται με
την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων.
2. «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» (ασύχρονη τηλεκπαίδευση )

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας.
Η εξοικείωση με τον σχεδιασμό και εφαρμογή σε στρατηγικό και επιχειρησιακό
επίπεδο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Καθορίσουν το πλαίσιο εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
(ΣΠΔ).

b) Καταγράψουν τις ανάγκες και προσδοκίες που συνεπάγεται η υιοθέτηση ενός ΣΠΔ.
c) Καθορίσουν τους ρόλους ηγεσίας μέσα σε ένα ΣΠΔ.
d) Καταγράψουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες στα πλαίσια
εφαρμογής ενός ΣΠΔ.
e) Επικοινωνούν εσωτερικά και εξωτερικά ενός οργανισμού τα πλεονεκτήματα ενός
ΣΠΔ.
f) Εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου λειτουργίας ενός ΣΠΔ και να αξιολογούν την απόδοσή
του.
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3. «Μάρκετινγκ Πράσινων Προϊόντων» (ασύχρονη τηλεκπαίδευση )

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με τις σύγχρονες στρατηγικές ανάπτυξης
σχεδίων μάρκετινγκ πράσινων προϊόντων. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι
εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Κατανοήσουν τι είναι το μάρκετινγκ «πράσινων προϊόντων» και πως διαφέρει από
το παραδοσιακό μάρκετινγκ;

b) Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές στην αγορά
πράσινων προϊόντων.
c) Σχεδιάσουν μια στρατηγική μάρκετινγκ «πράσινων προϊόντων» βασισμένη στα 4P

(Price, Product, Place, Promotion).

d) Προβούν σε καταγραφή-τμηματοποίηση της αγοράς και σε ομαδοποίηση των
καταναλωτών.
e) Καταρτίζουν στρατηγικές προβολής και branding «πράσινων προϊόντων».

Κατανοήσουν τους επιχειρηματικοί κίνδυνους που συνδέονται με το μάρκετινγκ
«πράσινων προϊόντων».

4. «Σύνταξη Εκθέσεων Αειφορίας και Δείκτες Περιβαλλοντικής Απόδοσης» (ασύχρονη
τηλεκπαίδευση )

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εξοικείωση με τη σύνταξη εκθέσεων αειφορίας, τα
πρωτόκολλα σύνταξης αναφορών και τις περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Συντάσσουν βασικές εκθέσεις αναφοράς επιχειρηματικής βιωσιμότητας.
b) Εφαρμόζουν τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων (define, measure, evaluate, manage).

c) Χρησιμοποιούν τα διάφορα πρωτόκολλα ή Reporting Guidelines για τη σύνταξη
εκθέσεων βιωσιμότητας.
d) Δημιουργούν και να χρησιμοποιούν δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης.
e) Κατανοήσουν τις διαφορετικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις όπως τα Eco-Labels

(Fairtrade, Energy Labels), τα μητρώα εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου (CDP, GHG

Protocol) και τις πιστοποιήσεις βιώσιμων προϊόντων (FSC, Leed)

f) Κατανοήσουν το πρωτόκολλο αναφοράς Global Reporting Initiative (GRI).
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5. «Ανάλυση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» (ασύχρονη τηλεκπαίδευση )

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η αναγνώριση και διαχείριση των περιβαλλοντικών
κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Κατανοήσουν την έννοια του κινδύνου και της αβεβαιότητας
b) Αναγνωρίζουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους συνδέονται με τη λειτουργία
μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
c) Χρησιμοποιήσουν την διαδικασία της Ανάλυσης Σεναρίων για τον προσδιορισμό
περιβαλλοντικών κινδύνων.
d) Βαθμολογούν με βάση τη σημαντικότητα και τη συχνότητα εμφάνισης καθώς και
να ιεραρχούν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους μίας επιχείρησης.
e) Χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης περιβαλλοντικών κινδύνων όπως
διαγράμματα αξιοπιστίας, δέντρα σφαλμάτων και συμβάντων, Risk Control Self-

Assessment (RCSA) τεχνικές και What – if τεχνικές.
f) Καταρτίσουν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης (Crisis Management).

 

6. «Υπολογισμός Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και Διαχείριση Κύκλου Ζωής
Προϊόντων» (ασύχρονη τηλεκπαίδευση )

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εξοικείωση με τον υπολογισμό εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα και η κατανόηση του κύκλου ζωής προϊόντος.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Κατανοήσουν τις αρχές της λογιστικής καταγραφής των αερίων του θερμοκηπίου
(GHGs).

b) Καθορίζουν τα όρια απογραφής των GHGs και τα πεδία εφαρμογής των άμεσων
και έμμεσων εκπομπών
c) Εφαρμόζουν διαδικασίες εντοπισμού και καταγραφής GHGs.

d) Χρησιμοποιούν μεθόδους υπολογισμού άμεσων και έμμεσων εκπομπών GHGs.

e) Επιλέγουν τους κατάλληλους στόχους μείωσης εκπομπών GHGs.

f) Κατανοήσουν τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.
g) Υπολογίζουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα και το αποτύπωμα νερού.



ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 

3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των
επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,
ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει
στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα
και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την
έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε
περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της
χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να
απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική
διαφορά.
 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα
ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών
προσφορών επί των αρχικών τιμών των
διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν
τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.



Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 250€, με εφάπαξ καταβολή διδάκτρων με την
εγγραφή.
 

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
 

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
 

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
 

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν
στην εκπτωτική πολιτική.
 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
 

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή
·         Με ΦΑΞ στο 2310 891 648 

 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ


