Diploma in Environmental Management
Ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα
ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή,
υλοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων
διαχείρισης περιβάλλοντος

Αποκτήστε εξειδίκευση στη Διοίκηση
σύνθετων Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Η

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962.
Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη
διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου management.
Η Στρατηγική και η δράση της αναπτύσσονται σε πέντε βασικούς πυλώνες:
Την Επιμόρφωση: Μεταπτυχιακά προγράμματα, Προγράμματα επαγγελματικής
Πιστοποίησης, Προγράμματα ανωτάτων στελεχών.
Ανοικτά εκπαιδευτικά προγράμματα, Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
Την Ενημέρωση: Ινστιτούτα, τομείς, εκδηλώσεις, θεσμούς, βραβεία και το μεγαλύτερο Management Portal "Management Direct".
Τη Δικτύωση: Μνημόνια Συνεργασίας, Διεθνείς Συνεργασίες, Κράτος,
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τη Δημιουργία εργαλείων και υποδομών: Πιστοποιήσεις και Έρευνες.
Την Επικοινωνία: Περιοδικό "Manager", Newsletters, Website, Επιστημονικές
& Ενημερωτικές Εκδόσεις, Γραφείο Τύπου. Οι δραστηριότητες της ΕΕΔΕ εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα ενώ λειτουργεί περιφερειακά τμήματα στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη.
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Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να βελτιώσουν τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, στο
περιβάλλον και να δημιουργήσουν το κατάλληλο Σύστημα Ελέγχου και Βελτίωσης στον
τομέα αυτό.
Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης που θα βασίζεται στο ISO
14001:2000 και στο EMAS, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις
που πηγάζουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε
θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το "Plan - Do - Check - Act"
στους Περιβαλλοντικούς Δείκτες της επιχείρησης, με στόχο τη
συνεχή βελτίωσή τους και την προαγωγή των Περιβαλλοντικών
Θεμάτων με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, θα είναι
σε θέση να προβούν σε Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις.
Δίνει έμφαση στην πρακτική πλευρά, λειτουργία των Περιβαλλοντικών Συστημάτων, γι' αυτό και δεν ανταγωνίζεται
ακαδημαϊκά προγράμματα.
Περιλαμβάνει 10 ενότητες, που αναπτύσσουν και προετοιμάζουν πλήρως τον Έλληνα Εnvironmental manager, στο
σύγχρονο επιχειρησιακό υψηλών απαιτήσεων περιβάλλον.
Εστιάζει σε επιχειρησιακές μεθοδολογίες και σε "εργαλεία" Περιβαλλοντικής Διοίκησης, διαμορφώνοντας τη
θετική και παραγωγική σκέψη του σύγχρονου στελέχους.
Το περιεχόμενο των εισηγήσεων καλύπτει αναλυτικά
την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και των
περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης diploma αναγνωρισμένου στην αγορά εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Σε κατόχους Ms ή MA σε συναφείς ειδικότητες, με 2 χρόνια
επαγγελματική εμπειρία.
Σε νέους managers κατόχους πτυχίων Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών με 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία.
Σε στελέχη που εργάζονται στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της Ποιότητας, ή και
της Εταιρικής Επικοινωνίας.
Σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2000 η EMAS.

Εισηγητές του προγράμματος
Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από Καθηγητές και Ανώτατα Διευθυντικά
Στελέχη πολυεθνικών οργανισμών και επωνύμων Ελληνικών Επιχειρήσεων, managers
διεθνών εταιριών και νομικούς συμβούλους με μακρά εργασιακή εμπειρία και με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
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Διδακτικές μέθοδοι
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρακτική αξία του προγράμματος. Γενική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να προσφέρονται μαθήματα που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και
περιλαμβάνουν ομαδικές εργασίες και ασκήσεις (εφαρμοσμένη γνώση) έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έρχονται
σε επαφή και με άλλους επαγγελματίες του κλάδου.
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας
στην αίθουσα και αντιμετωπίζουν με συλλογικό τρόπο
σενάρια και επιχειρησιακές καταστάσεις από την εφαρμογή συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Για το σύνολο των εισηγήσεων θα χρησιμοποιηθούν οι
πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας όπως οι
παρουσιάσεις μέσω Η/Υ, Video, Case studies και Group
Projects.
Στη διάρκεια του προγράμματος δίνονται διαλέξεις από
ξένους εισηγητές και καταξιωμένους διευθυντές Περιβάλλοντος, ενώ πραγματοποιούνται επισκέψεις σε εταιρίες on
the job training.

Εξετάσεις
Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται με συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώνουν τις
εκπαιδευτικές ενότητες με ανασκόπηση της διδαχθείσας ύλης και καλούνται να ασκηθούν σε πραγματικές επιχειρησιακές
καταστάσεις.
Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζουν διπλωματική εργασία σε πραγματικές συνθήκες που βιώνουν στην επιχείρηση όπου
εργάζονται και ωφελούνται διπλά τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Για την απόκτηση του πτυχίου
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς ασκήσεις και ομαδικές εργασίες και να επιτύχουν στις γραπτές
εξετάσεις. Στο τέλος του προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη.
Την εξεταστική επιτροπή απαρτίζουν 4 μέλη: ο Συντονιστής και 3 Καθηγητές του προγράμματος ώστε να διασφαλίζεται η
συνέπεια και η αντικειμενικότητα στον τρόπο εξέτασης και βαθμολογίας.

Στους επιτυχόντες θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό: DIPLOMA IN ENVIROΝMENTAL MANAGEMENT
από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ).

Γιατί να επιλέξω να παρακολουθήσω το πρόγραμμα; Οφέλη για τους Συμμετέχοντες
Διότι:
Απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη επιχειρήσεων και σε άτομα με εργασιακή εμπειρία που επιθυμούν να ανελιχθούν
σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα
Διδάσκουν εισηγητές με πλούσια ελληνική και διεθνή εμπειρία
Διεξάγονται επισκέψεις σε χώρους επιχειρήσεων καθώς επίσης παρουσιάζεται σημαντικός αριθμός case studies - μελετών
περιπτώσεων
Δίνεται έμφαση στην εφαρμοσμένη πλευρά γνωστικών αντικειμένων - επιχειρηματικών εργαλείων
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Προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων ιδιωτών ή στελεχών επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και είναι προσαρμοσμένο στην προσωπική ζωή των στελεχών και στο
ρυθμό λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι εφάμιλλο αντίστοιχων διεθνών προγραμμάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
ελληνικής αγοράς, αποτελώντας σκαλοπάτι εξέλιξης και ανόδου για επιχειρήσεις και στελέχη. Η επένδυση για την επιχείρηση ή το στέλεχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, έχει άμεσα ανταποδοτικό όφελος. Η γνώση αποτελεί
εφαλτήριο εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της επιχείρησης και εφόδιο σταδιοδρομίας για τα στελέχη.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις
Η βέλτιστη διαχείριση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος δίνει στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
Περισσότεροι καταναλωτές είναι προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να πληρώσουν το περιβαλλοντικό κόστος για προιόντα και
υπηρεσίες φιλικά στο περιβάλλον, και να προτιμήσουν επιχειρήσεις που ασκούν περιβαλλοντική διοίκηση.
Τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και άλλες πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων θα αποφεύγουν επιχειρήσεις που δεν
αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα την ανάληψη περιβαλλοντικών κινδύνων.
Διεθνείς έρευνες συγκλίνουν στην άποψη αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς με ευαισθησία στην Περιβαλλοντική
Προστασία.
Η αγορά σε περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες παρουσιάζει παγκοσμίως σταθερά αυξητική τάση.

Ευελιξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοσθεί σε "συντεχνιακά" θέματα, θέματα που αφορούν σε συνδέσμους συγκεκριμένων
επαγγελμάτων (π.χ. Σύνδεσμος Κατεργασίας Αλουμινίου), ή ανάγκες Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Δημοσίων φορέων,
όπως Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας κ.ά. ή στις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρήσεων π.χ. επιχειρήσεις αγροτικές,
πρωτογενείς, παραγωγικές μονάδες, λιανεμπορίου ή άλλων δραστηριοτήτων.
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Aναλυτικό Πρόγραμμα
1

Διάρκεια Προγράμματος

104 ώρες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Καταστροφή του στρώματος του όζοντος
Αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη
Μείωση της βιοποικιλότητας
Ρύπανση της ατμόσφαιρας
Ρύπανση των υδάτων
Τοξικά χημικά
Καταστροφή των φυσικών πόρων
Ποιότητα ζωής
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έλεγχοι στην επιχείρηση
Μέτοχοι, Ενδιαφερόμενα μέρη
Πράσινη Ανάπτυξη
Νομοθεσία
Φορολογικά τέλη και μέτρα πολιτικής της επιχείρησης
Προτιμήσεις της αγοράς
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κατά ΙSΟ 14001: 2004
- Σκοπός
- Θεσμικό πλαίσιο
- Απαιτήσεις Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Γενικές Απαιτήσεις
- Πολιτική Περιβάλλοντος
- Σχεδιασμός - Προγραμματισμός
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διεθνείς συμφωνίες
Εθνική νομοθεσία
Ν.2939, IPPC, KYOTO, EU.ETS, SEVESO κ.λπ.
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Eισαγωγή στο EMAS
- Διαφορές και ομοιότητες ως προς το ISO 14001
- Διαπίστευση
- Στοιχεία του EN17020
- Διάσπαρτες εγκαταστάσεις ενός οργανισμού
- Έλεγχος Διοίκησης
- Μεθοδολογία επιθεώρησης
- Απαιτούμενα αρχεία
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Είδος επιθεώρησης
Τεχνική επιθεώρησης
ISO 14011
Τεχνική επιθεώρησης EMAS
Επιθεωρήσεις από τρίτους συνεργάτες
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αρχική ανασκόπηση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Αρχική ανασκόπηση και συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απαιτήσεις του ISO 14001:2004 σε σχέση με τη διαρκή βελτίωση
Σπουδαιότητα επιπτώσεων και αποτελεσμάτων
Ταυτοποίηση
Επιλογή βαθμού σπουδαιότητας
Συνθήκες λειτουργίας
Εκτίμηση επικινδυνότητας
Συλλογή στοιχείων από την επιχείρηση.
Ανάλυση κύκλου ζωής
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ορισμοί
Απαιτήσεις του ISO 14001:2004
Τι λαμβάνουμε υπόψη για τον ορισμό σκοπών και στόχων
Βέλτιστη επιλογή τεχνολογίας
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Απαιτήσεις του ISO 14001:2004
Επιθεώρηση του συστήματος αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
Σχεδιασμός συστήματος εκτάκτων αναγκών
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www.eede.gr

Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα
Αθήνα

Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61
Κ. Πατήσια, 111 44 Αθήνα
Τηλ.: 210 2112000
Fax: 210 2112024, 210 2112028
e-mail: eede@eede.gr

Πλατεία Πίνδου 1 Γούναρη & Αγ. Ανδρέου
262 22 Πάτρα
Τηλ.: 2610 318573
Fax: 2610 361517
e-mail: patra@eede.gr

Τμήμα Μακεδονίας

Τμήμα Κρήτης

Λέοντος Σοφού 3
546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 522314, 2310 516639
Fax: 2310 546218
e-mail: macedonia@eede.gr

Κονδυλάκη 105 & Βάρνης
713 05 Θέρισσος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 258869, 2810 263351
Fax: 2810 258413
e-mail: creta@eede.gr

