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1. Εισαγωγή
Το πρόγραμμα ECO-SME+ αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης - στο πλαίσιο της διαδικασίας της
Λισαβόνας - όχι μόνο για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά
και για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
Το έργο προσπαθεί να καλύψει την ανάγκη για βελτίωση των χαμηλών
επιπέδων συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και την
ενίσχυση

της

αειφόρου

ανάπτυξης.

Το

"ECO-SME+"

θέλει

να

καταργήσει τα περισσότερα εμπόδια προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που χρησιμοποιούν εργαλεία
για την υποστήριξη της αυτόνομης μάθησης εντός της επιχείρησης.
Ένα σημαντικό κομμάτι εργασίας είναι η ανάλυση των προηγούμενων
πιλοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων ETIV και SAVIGMA, η μεταφορά
των αποτελεσμάτων τους στο νέο πρόγραμμα και η δημιουργία ενός
ηλεκτρονικού εργαλείου κατάλληλου για τις ΜΜΕ. Αυτό το εργαλείο θα
είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για το
πρόγραμμα.
Επομένως, ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός: Από τη μία είναι
απαραίτητη η προσαρμογή των περιεχομένων της εκπαίδευσης στους
τελικούς δικαιούχους (ΜΜΕ) και από την άλλη η προσαρμογή των
διαφόρων ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ΜΜΕ για
την εκπαίδευση των στελεχών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
προγράμματος.
Το έγγραφο αυτό είναι μια συλλογή δεδομένων, ώστε να γίνει γνωστό
το επίπεδο των γνώσεων για την εφαρμογή του EMAS στις ΜΜΕ, στις
χώρες που συμμετέχουν στο έργο.
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2. Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να συγκεντρωθούν αυτά τα
στοιχεία στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ελλάδα,
Αυστρία, Ισπανία, Φινλανδία, Σλοβακία και Πορτογαλία) βασίστηκε σε
μια σειρά από ερωτήματα (βλέπε παράρτημα Ι) σχετικά με τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το EMAS και άλλα ανάλογα συστήματα
διαχείρισης όπως το ISO 9001 και το ISO 14001, καθώς και ερωτήματα
σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης.
Για να απαντήσουν τα ερωτήματα αυτά οι εταίροι του προγράμματος
χρησιμοποίησαν εθνικές αναφορές, εκθέσεις και εκδόσεις καθώς και τα
σχετικά συστατικά στοιχεία.
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3. Πληροφορίες
από
τις
χώρες
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

των

3.1. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των
επιχειρήσεων σε κάθε χώρα και το ποσοστό των ΜΜΕ.
Ελλάδα

Αυστρία

Ισπανία

Φινλανδία

Σλοβακία

Πορτογαλία

Συνολικός

750000

302323

3.414.779

308 917

322,000

298104

αριθμός

(2008)

(2007)

(2008)

(2007)

(2008)

(2005)

99,9%

94%

85%

99.6%

επιχειρήσεων
%ΜΜΕ

99,8%
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ΜΜΕ κατά τομείς
Ελλάδα
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΜΜΕ (35%) είναι εμπορικές φίρμες.

Τα

έσοδα από αυτές αποτελούν το 43% των συνολικών εσόδων. Την ίδια
στιγμή μόλις το 11% έχουν να κάνουν με τη βιομηχανία και
αντιπροσωπεύουν το 23% των συνολικών εσόδων (Πηγή: ΕΣΥΕ 2003,
Διαγράμματα 1 & 2).
Διάγραμμα 1: ΜΜΕ κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (Πηγή: ΕΣΥΕ,2003)
Εμπόριο

35%
13%

Κατασκευές

12%

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

12%

Μεταποίηση

11%
ΜΜΕ

Κτηματομεσιτικά

Μεταφορές

5,40%

Κοινωνικές υπηρεσίες

5%
0,60%

Εκπαίδευση

0,40%

Υγεία και κοινωνική ασφάλιση

0,40%

Χρηματοοικονομικά

0,10%

Δημόσια διοίκηση και άμυνα

5,15%

Άλλοι τομείς
Ποσοστό

Διάγραμμα 2: Κύκλος εργασιών (σε εκ. ευρώ) των ΜΜΕ κατά οικονομική δραστηριότητα (Πηγή:
ΕΣΥΕ,2003)
Εμπόριο

43%
5%
6%
3%

Κατασκευές
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Μεταποίηση

23%
ΜΜΕ

Κτηματομεσιτικά

Μεταφορές

8%
3%
0,10%
0,30%
5%
0,20%
3,40%

Κοινωνικές υπηρεσίες
Εκπαίδευση
Υγεία και κοινωνική ασφάλιση
Χρηματοοικονομικά
Δημόσια διοίκηση και άμυνα
Άλλοι τομείς
Ποσοστό
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Αυστρία
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην
Αυστρία ανά τομέα.
ΜΜΕ στην Αυστρία κατά οικονομικό τομέα, 2008
Τομείς

Χειροτεχνία

Βιομηχανία

Εμπόριο

Τραπεζ

Μεταφορ

Τουρισμ

και

ικές

ές

ός

μεταποίηση

και

Πληροφορ
ική και
Συμβουλε

ασφαλ

υτική

ιστικές

επιχειρήσε

υπηρε

ων

σίες
Nº

91.200

6.010

77.890

1.026

18.436

56.066

51.695

30,2

2,0

25,8

0,3

6,1

18,5

17,1

ΜΜΕ
%

Ισπανία
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην
Ισπανία ανά τομέα.
ΜΜΕ στην Ισπανία κατά οικονομικό τομέα, 2008
Τομείς

Βιομηχανία

Κατασκευές

Εμπόριο

Υπηρεσίες

Σύνολο

Nº ΜΜΕ

245.954

501.249

841.858

1.830.430

3.419.491

%

7,2

14,7

24,6

53,5

100

Φινλανδία
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην
Φινλανδία ανά τομέα.
ΜΜΕ στην Φινλανδία κατά οικονομικό τομέα, 2007
Τομείς

Βιομ

Εμπόρι

Κτηματ

Μεταφ

Κατασκευ

Χρηματ

Ενοικιάσεις

Ενέργει

ηχανί

ο

ομεσιτι

ορές

αστικές

οοικον

σπιτιών

α

Άλλο
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α

ΜΜΕ

38,2

κές

ομικές

υπηρεσ

υπηρεσ

ίες

ίες

17,1

14,2

12,6

6

4,5

2,3

1,2

3,9

%

Others
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and
Business
Industry
Financing
Energy
&
water supply

Transport
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and
Catering Services

Construction
and
Engineerig
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Διάγραμμα 3: ΜΜΕ στην Φινλανδία κατά οικονομικό τομέα, 2007

Σλοβακία
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην
Σλοβακία ανά τομέα.
ΜΜΕ στην Σλοβακία κατά οικονομικό τομέα, 2008
Τομείς

Εμπόριο

Κτηματομε

Κατασκευές

Βιομηχανία

Υπηρεσίες

σιτικές

Αγροτικός
τομέας

υπηρεσίες
Nº

83720

54740

51520

48300

25760

16100

Περ. 26

Περ. 17

Περ. 16

Περ. 15

Περ. 8

Περ. 5

ΜΜΕ
%
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Πορτογαλία
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην
Αυστρία ανά τομέα.
ΜΜΕ στην Πορτογαλία κατά οικονομικό τομέα, 2005
Τομείς

Ενέργεια

Μεταποίηση

Κατασκευές

Υπηρεσί

Τουρισμ

Βιομηχανί

ες

ός

α

Nº ΜΜΕ

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

%

31.7

14.3

13.9

30.1

9.5

0.3-0.1
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ΜΜΕ κατά περιοχή
Ελλάδα
Η χωρική κατανομή των ΜΜΕ στην Ελλάδα εμφανίζει μια συγκέντρωση
στις αστικές περιοχές. Για παράδειγμα 35% από αυτές βρίσκονται στην
περιοχή της Αττικής, γύρω από την Αθήνα όπου παράγεται και το 67%
του συνολικού τζίρου των ΜΜΕ. Επίσης στην κεντρική Μακεδονία είναι
εγκατεστημένο το 17.5% των ΜΜΕ και παράγεται περίπου το 11% του
συνολικού τζίρου (πηγή: ΕΣΥΕ 2003, Διαγράμματα 3 & 4).

Διάγραμμα 3: Αριθμός ΜΜΕ κατά περιοχή (Πηγή: ΕΣΥΕ, 2003)
5%
4,70%
5,30%

Αττική
Νησιά Β. Αιγαίου

3,10%

35,20%
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Κρήτη

3,10%
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6,10%

Δυτική Μακεδονία
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Ήπειρος

3%

Νησιά Ιονίου
Δυτική Ελλάδα
1,90%
17,50%

4,30%

Κεντρική Ελλάδα
Πελοπόννησος

5,90%

4,80%

Διάγραμμα 4: Ποσοστό του κύκλου εργασίας των ΜΜΕ κατά περιοχή (Πηγή:
ΕΣΥΕ, 2003)
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Αυστρία
Η γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων στην Αυστρία με βάση και
τον αριθμό των εργαζομένων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων στην Αυστρία
με βάση και τον αριθμό των εργαζομένων.
Αριθμός εργαζομένων

1-9

10-49

50-249

250+

6678

1200

210

26

8114

Corinthia

13931

2457

446

84

16918

Lower Austria

33684

5703

1092

221

40700

Upper Austria

28529

5630

1348

272

35779

Salzburg

16367

2842

530

88

19827

Styria

28030

4746

894

197

33867

Tirol

21266

3603

551

105

25525

9141

1692

328

63

11224

48925

6486

1447

330

57188

206551

34359

6846

1386

Burgenland

Vorarlberg
Vienna
Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ

249142

Ισπανία
Οι πληροφορίες για την Ισπανία αφορούν τον αριθμό των επιχειρήσεων
σε κάθε περιοχή και το ποσοστό των ΜΜΕ.
ΜΜΕ στην Ισπανία ανά περιοχή, 2007
Περιοχή
Spain

ΜΜΕ

Σύνολο

%

0-249

επιχειρήσεων

3.329.086

3.333.533

9,9

511.034

511.454

99,9

Aragon

91.964

92.075

99,8

Asturias

72.142

72.221

99,9

Balearic Islands

91.049

91.151

99,9

140.030

140.189

99,9

39.463

39.497

99,9

Castilla and León

170.111

170.229

99,9

Castilla-La Mancha

132.761

132.832

99,9

Andalusia

The Canary Islands
Cantabria
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Catalonia

611.008

611.915

99,8

Valencia

368.027

368.378

99,9

66.085

66.124

99,9

Galicia

199.719

199.890

99,9

Madrid

501.142

502.556

99,7

Murcia

97.103

97.232

99,8

Navarra

42.960

43.034

99,8

163.743

164.000

99,8

23.348

23.357

99,9

7.397

7.399

99,9

Extremadura

Basque Country
La Rioja
Ceuta and Melilla

Φινλανδία
Στην Φινλανδία οι ΜΜΕ είναι κυριώς συγκεντρωμένες κοντά στα αστικά
κέντρα όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.
ΜΜΕ στη Φινλανδία κατά περιοχή, 2007
Περιοχή
Finland

ΜΜΕ

ΜΜΕ (%)

Προσωπικό

308 286

-

936 463

Southern Finland

82 019

26

344 813

South-East Finland

23 345

7,5

72 175

South-West Finland

31 286

10,1

92 517

Western Finland

70 096

22,7

106 142

Central Finland

64 187

20,8

204 997

North-East Finland

26 082

8,5

78 050

Lapland

8 962

2,6

28 485

Ahvenanmaa - Åland

2 309

1,8

9 284
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Σλοβακία
Οι ΜΜΕ είναι συγκεντρωμένες κοντά στην Μπρατισλάβα, καθώς επίσης
και στη δυτική και βορειοδυτική Σλοβακία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες
για τον αριθμό των ΜΜΕ κατά περιοχή.

Πορτογαλία
Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις της Πορτογαλίας είναι συγκεντρωμένες
κυρίως σε δύο περιοχές, στο βόρειο τμήμα και κοντά στη Λισαβόνα. Αν
και οι αλλαγές δεν είναι ακόμα εμφανείς υπάρχει η τάση για
αποκέντρωση και ανάπτυξη νέων περιοχών.

Το βόρειο τμήμα και η

Λισαβόνα αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των συνολικά βιομηχανικών
περιοχών (65,7%) και αυτές οι δύο περιοχές είναι υπεύθυνες για πάνω
από το 70% των ιδιωτικών και εθνικών προσφορών εργασίας.
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3.2. ΓΙΑ ΤΟ EMAS
Μια σύντομη αναφορά σχετικά με την υιοθέτηση του προτύπου
EMAS στην κάθε χώρα
Ελλάδα
Στην Ελλάδα πολύ λίγες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρωτόκολλο EMAS.
Υπάρχει ένα γενικό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά
υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν από τις ΜΜΕ,
προκειμένου να επιτευχθούν οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι της
χώρας.
Αυστρία
Η Αυστρία, είναι πρωτοπόρα στην ΕΕ ως προς τον αριθμό των
εγγεγραμμένων οργανισμών ανά κάτοικο. Μέχρι το 2004 υπήρξε
ιδιαίτερα ταχεία αύξηση του αριθμού των ιδρυμάτων που υιοθέτησαν το
πρότυπο EMAS. Όπως δείχνουν οι στατιστικές την τελευταία περίοδο
υπάρχει μια μείωση του αρχικού ενθουσιασμού, αλλά από πολιτική
άποψη το EMAS εξακολουθεί να υποστηρίζεται έντονα από την
κυβέρνηση και υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για να βοηθήσει τις
εταιρείες να προωθήσουν το EMAS (ιδίως τις ΜΜΕ). Εξακολουθούν να
υπάρχουν τακτικά επιβραβεύσεις και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην
προώθηση του EMAS.
Ισπανία
Στην περιοχή της Ciudad Real το EMAS είναι σχεδόν άγνωστο με
ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι περισσότερες εταιρείες γνωρίζουν το πρότυπο
ISO ή τουλάχιστον έχουν ακούσει για αυτό και όχι για το EMAS.
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Φινλανδία
Στη Φινλανδία οι κυριότερες εταιρείες που εφαρμόζουν το EMAS είναι οι
μεγάλες εταιρείες από διάφορους βιομηχανικούς τομείς (βιομηχανία
χαρτιού, χημική βιομηχανία κλπ.).
Σλοβακία
Η Σλοβακική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία είναι υπεύθυνη για τις
πληροφορίες σχετικά με το EMAS, δεν έχει καμία καταγραφή για ΜΜΕ
που υιοθέτησαν το EMAS στη Σλοβακία. Επίσης, δεν υπάρχει καμία
καταγραφή για ΜΜΕ που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης του
EMAS. Η πιστοποίηση κατά EMAS δεν είναι ευρέως γνωστή και οι
εταιρείες προτιμούν το ISO 9001.
Πορτογαλία
Η πιστοποίηση κατά

EMAS προωθείται από το APA (Πορτογαλικός

Οργανισμός Περιβάλλοντος) και το IPAC (Πορτογαλικό Ινστιτούτο
Διαπίστευσης) και ελέγχεται από διάφορους οργανισμούς πιστοποίησης
(π.χ., APCER). Ωστόσο, το πιστοποιητικό ISO 14001 είναι πιο γνωστό
καθώς το έχουν υιοθετήσει περίπου 450 πορτογαλικές εταιρείες ενώ το
πρότυπο EMAS μόνο 50 εταιρείες.
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ΜΜΕ που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS
Ελλάδα

Μόλις 62 ΜΜΕ έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS.

Αυστρία

315 ΜΜΕ από το Φεβρουάριο του 2002. Σήμερα ο αριθμός των
οργανισμών με λιγότερους από 250 υπαλλήλους που έχουν
πιστοποιηθεί κατά EMAS είναι 204.

Ισπανία

Σήμερα, στην περιφέρεια της Castilla-La Mancha, υπάρχουν 14 ΜΜΕ
που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS: οι περισσότερες από αυτές
ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών (τουρισμός). Στην Ισπανία, ο
αριθμός των ΜΜΕ που είναι πιστοποιημένες κατά EMAS το 2006 ήταν
544 (62% ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών και το 38% ανήκει στην
βιομηχανία).

Φινλανδία

Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις ΜΜΕ πιστοποιημένες κατά
EMAS. Το πρότυπο ISO 14001 είναι πιο γνωστό στη Φινλανδία. 41
επιχειρήσεις είναι πιστοποιημένες.

Σλοβακία

Στη Σλοβακία μόλις 6 εταιρείες πιστοποιήθηκαν κατά EMAS το 2008,
κυρίως όμως μεγάλες επιχειρήσεις και όχι ΜΜΕ.

Πορτογαλία

Σύμφωνα με την Πορτογαλική περιβαλλοντική αρχή, 50 επιχειρήσεις
είναι πιστοποιημένες κατά EMAS.

ΜΜΕ που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS
Τα κύρια οφέλη για τις επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν από τους
εταίρους

ήταν

σε

γενικές

γραμμές:

εθνικό

και

διεθνές

κύρος,

εξοικονόμηση, αύξηση του διαλόγου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό, ιδιαίτερα με τις αρχές και, επομένως, δυνητικά επικερδή
συνεργασία. Άλλα σημαντικό συμπέρασμα ήταν ότι οι εταιρείες που
αποφασίζουν την εφαρμογή του EMAS μετά από καιρό εργάζονται με
κριτήρια την ποιότητα και το περιβάλλον. Στην περίπτωση της
Σλοβακίας το EMAS παίζει πιο σημαντικό ρόλο στην εξαγωγή σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τη Γερμανία.
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Η εφαρμογή του EMAS προσφέρει βελτιώσεις στην οργάνωση /
τεκμηρίωση, στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας, των
υδάτων

και

υλικών-μικρού

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων,

κόστους
στη

πόρων,

μείωση

στη

του

μείωση

κόστους

για

των
τη

διαχείριση των αποβλήτων, στην καλύτερα ελεγχόμενη λειτουργία και
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, στη βελτίωση της υγείας και τους
όρους

ασφάλειας

με

άμεση

συνέπεια

την

ελαχιστοποίηση

των

ατυχημάτων και των κινήτρων του προσωπικού.
Ένα άλλο σχετικό θέμα ορισμού ήταν η μείωση των οικονομικών βαρών
που οφείλονται σε αντιδραστικές στρατηγικές διαχείρισης, όπως η
αποκατάσταση,

οι

εκκαθαρίσεις

και

οι

κυρώσεις

πληρωμής

για

παράβαση της νομοθεσίας και ο έλεγχος συμμόρφωσης προς την
περιβαλλοντική νομοθεσία.
Επιπλέον, τα κύρια εμπόδια για τις επιχειρήσεις ήταν η γραφειοκρατία,
το υψηλό κόστος του νέου εξοπλισμού που απαιτείται, η αύξηση των
ωρών εργασίας για την διαχείριση του συστήματος, η άγνοια του EMAS
και η ανάλυση των νομοθετικών απαιτήσεων, η τιμή κόστους για τη
διατήρηση της πιστοποίησης και το μη εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΜΜΕ που δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS
Ελλάδα

Πολύ περισσότερες από 90-95% του συνολικού αριθμού ΜΜΕ στην Ελλάδα

Αυστρία

Ο τρέχων αριθμός των ΜΜΕ που δεν έχουν καταχωρηθεί στο EMAS είναι
περίπου 302,119

Ισπανία

Μικρές επιχειρήσεις που έχουν λίγη γνώση σε περιβαλλοντικά θέματα

Φινλανδία

Φαίνεται ότι το σύνολο των ΜΜΕ δεν είναι ενεργό στην ανάπτυξη
συστημάτων EMAS

Σλοβακία

Σχεδόν όλες

Πορτογαλία

+/- 85 % των πιστοποιημένων με ISO 14001 δεν έχουν καταχώρηση EMAS.
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3.3. Για τα άλλα συστήματα-πρότυπα
ΜΜΕ που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001
Ελλάδα

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά δεδομένα που είναι
προσβάσιμα:
Έτος 2002: 540 ΜΜΕ, Έτος 2003: 1615 ΜΜΕ, Έτος 2004: 2572 ΜΜΕ,
Έτος 2005: 3255 ΜΜΕ, Έτος 2006: 4753 ΜΜΕ, Έτος 2007: 5132 ΜΜΕ

Αυστρία

Περίπου 4200 όλες οι επιχειρήσεις (όχι μόνο ΜΜΕ)

Ισπανία

Υπήρχαν 57.552 (2006) ισπανικές επιχειρήσεις πιστοποιημένες

Φινλανδία

Υπήρχαν 1804 (2007) πιστοποιημένες επιχειρήσεις, αλλά δεν
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το πόσες από αυτές
είναι ΜΜΕ

Σλοβακία

Δεν υπάρχουν τέτοια στατιστικά δεδομένα στη Σλοβακία

Πορτογαλία

Υπήρχαν 5.283(2007) πιστοποιητικά ISO 9001. Ωστόσο, το ποσοστό
των ΜΜΕ δεν είναι διαθέσιμο στο Ινστιτούτο Ποιότητας της
Πορτογαλίας ή στο Ινστιτούτο Πορτογαλικής Διαπίστευσης (IPAC)

Κύρια πλεονεκτήματα και δυσκολίες
Τα κύρια οφέλη των επιχειρήσεων που αναγνωρίζονται από τους
εταίρους είναι γενικά:
της

εθνικό και διεθνές κύρος και συνεπώς αύξηση

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, καλύτερες δυνατότητες

εξαγωγών και συνεπώς δυνητικά επικερδή συνεργασία. Άλλο σημαντικό
συμπέρασμα είναι η θετική επίδραση στις επενδύσεις, την αύξηση των
πωλήσεων, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την πιο αποτελεσματική
λειτουργία, όταν οι εταιρείες αποφασίζουν την εφαρμογή ISO 9001.
Το ISO 9001 προσφέρει βελτιώσεις όσον αφορά την οργάνωση /
τεκμηρίωση, την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, την αύξηση της
απόδοσης, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και τη μείωση
του κόστους, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση της
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υγείας και ασφάλειας με άμεση συνέπεια την ελαχιστοποίηση των
ατυχημάτων και των κινήτρων του προσωπικού. Η διαχείρισή τους
βελτιώνεται σημαντικά καθώς δέχονται εσωτερικές και εξωτερικές
πληροφορίες, που τους επιτρέπει να έχουν περισσότερα στοιχεία για τη
σωστή διεύθυνση.
Από

την

άλλη,

τα

κύρια

εμπόδια

για

τις

επιχειρήσεις

είναι

η

γραφειοκρατία, η υψηλή επένδυση σε χρόνο και τα πολλά απαιτούμενα
έγγραφα. Τέλος, σημαντικές παρατηρήσεις έγιναν και για την έλλειψη
τεχνογνωσίας καθώς και για την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα
οφέλη.
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ΜΜΕ που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 14001
ΜΜΕ πιστοποιημένες κατά ISO 14001
Ελλάδα

2005: 254 ΜΜΕ, 2006: 259 ΜΜΕ, 2007: 278 ΜΜΕ

Αυστρία

Περίπου 500 ΜΜΕ με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία.

Ισπανία

6.473 Ισπανικές εταιρείες πιστοποιήθηκαν το 2004.

Φινλανδία

Για το 2007 πιστοποιήθηκαν 822 εταιρείες χωρίς να γνωρίζουμε όμως
πόσες από αυτές είναι ΜΜΕ.

Σλοβακία

Δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για αυτό το ζήτημα.

Πορτογαλία

Για το 2007 πιστοποιήθηκαν 456 εταιρείες (άγνωστο πόσες από αυτές
είναι ΜΜΕ) κατά ISO 14001. Το 2006 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 564.

Κύρια πλεονεκτήματα και δυσκολίες
Τα κύρια οφέλη για τις επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν από τους
εταίρους ήταν σε γενικές γραμμές: η εικόνα προς τους καταναλωτές, το
κοινό, τους πιστωτές, τις αρχές, τους εργαζομένους, και, κατά
συνέπεια, η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
Άλλα σημαντικά συμπεράσματα είναι η προσαρμογή των απαιτήσεων
της εταιρείας με τη νομοθεσία, τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των δαπανών,
σύμφωνα

με

τις

ανάγκες

του

οργανισμού

και

τη

μείωση

των

οικονομικών βαρών που οφείλονται σε λάθος στρατηγικές διαχείρισης.
Όσον αφορά την εφαρμογή του ISO 14001 είναι εύκολο να συνδεθεί με
το ISO 9001 που είναι ευρέως γνωστό.
Επιπλέον, τα κύρια εμπόδια για τις επιχειρήσεις είναι η γραφειοκρατία,
η δυσκολία κατανόησης των απαιτήσεων η ανάλυση των νομοθετικών
απαιτήσεων, το υψηλό κόστος του νέου εξοπλισμού που απαιτείται,
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αύξηση στις ώρες εργασίας για τη διαχείριση του συστήματος και την
υψηλή επένδυση σε χρόνο και περίσσεια εγγράφων.
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3.4. Σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες για τα περιβαλλοντικά
ζητήματα
Εκπαιδευτικές ανάγκες κατά χώρα
Στην Ελλάδα οι ανάγκες κατάρτισης σχετικά με τα περιβαλλοντικά
θέματα δεν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Ωστόσο οι ανάγκες έχουν
εντοπιστεί και έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια εδώ και πάνω από 15
χρόνια για την εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην τυπική
δημόσια εκπαίδευση που προσφέρεται σε όλα τα επίπεδα.
Όταν πρόκειται για επιχειρήσεις, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα θεσμικό όργανο (δημόσιο ή ιδιωτικό),
με στόχο την παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις ΜΜΕ. Ο
μόνος τρόπος για να έχουμε μια περιβαλλοντική προσέγγιση είναι η
πιστοποίηση κατά ISO 14001 ή EMAS. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση δεν
είναι μόνο θεωρητική αλλά και πλήρως προσαρμοσμένη στις ειδικές
ανάγκες της επιχείρησης.
Παρά το γεγονός ότι η Αυστρία είναι μία από τις πρωτοπόρες χώρες για
περιβαλλοντικά θέματα, υπάρχει πάντα η ανάγκη για βελτίωση. Οι
εκπαιδευτικές παροχές τείνουν να κινούνται παράλληλα με τις εξελίξεις
στην πολιτική, καθώς και στην εκάστοτε εθνική τομεακή έμφαση
(τουρισμός,

γεωργία

κλπ.).

Επί

του

παρόντος,

το

υπουργείο

περιβάλλοντος κάνει μια προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των
"πράσινων θέσεων εργασίας" (179.000 εργαζόμενοι απασχολούνται
στον τομέα του περιβάλλοντος, το 4,5% του συνόλου του εργατικού
δυναμικού). Τελευταία υπάρχει ανάγκη για ειδικούς σε συγκεκριμένες
θέσεις εργασίας όπως για παράδειγμα στην τεχνολογία βιομάζας.
Στην Ισπανία, καθώς και στη Σλοβακία, υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης
σε θέματα περιβάλλοντος. Στη Φινλανδία υπάρχει μεγάλη βιομηχανία
και γεωργική παραγωγή. Η χρήση των πρώτων υλών και ο έλεγχος των
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εκπομπών είναι σημαντικά ζητήματα και επομένως η ανάγκη για
επιμόρφωση σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι προφανής.
Στην Πορτογαλία, η κεντρική κυβέρνηση καθορίζει με βάση το
πρόγραμμα Περιβαλλοντικής QREN την εκπαίδευση για την περίοδο
2009-2013.

Η παροχή εκπαίδευσης ανά χώρα σχετικά με τα περιβαλλοντικά
ζητήματα: Επίσημη και ανεπίσημη
Ελλάδα
Η παρεχόμενη εκπαίδευση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα στην
Ελλάδα είναι περιορισμένη αλλά και εξελίξιμη. Μερικά παραδείγματα
τέτοιας εκπαίδευσης είναι και τα παρακάτω:
o Σεμινάρια που παρέχονται από περιβαλλοντικούς οργανισμούς και
σώματα πιστοποίησης.
o Μεταπτυχιακά προγράμματα κυρίως από σχολές σχετικά με το
περιβάλλον, τη διοίκηση και τα οικονομικά.
o Μαθήματα από προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια
βίου μάθησης.
Αυστρία
Με τα χρόνια διάφορα

μαθήματα αναδεικνύονται για πλείστα θέματα

(τουρισμός, περιβαλλοντική διαχείριση κλπ.) προκείμενου να καλύψουν
τις πολλές ανάγκες των εργαζομένων. Για παράδειγμα το 1996 η LKT
ανέπτυξε ένα απογευματινό μάθημα για την περιβαλλοντική διαχείριση
ως μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Αντίστοιχα μαθήματα
οργανώνονται και για άλλα θέματα.
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Ισπανία
Εκπαίδευση προς άνεργους από το Υπουργείο Εργασίας της Ισπανίας:
o Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (9 ώρες)
o Περιβάλλον και αγροτικός τομέας (25 ώρες)
o Περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση

και

αξιολόγηση

περιβαλλοντικών κινδύνων (20 ώρες)
o Περιβαλλοντικές επιδράσεις στη χημική βιομηχανία (40 ώρες)
o Διαχείριση υδάτων στη βιομηχανία

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση για εργαζόμενους που σχετίζονται με την
περιβαλλοντική διαχείριση:
o Περιβαλλοντική διαχείριση στο εμπόριο
o Περιβαλλοντική διαχείριση στις κατασκευές
o Υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
o Περιβαλλοντική διαχείριση : Βασικές αρχές
o Περιβαλλοντική

διαχείριση

:

Διαχείριση

απορριμμάτων

και

χημικών προϊόντων
o Περιβαλλοντική διαχείριση στον τουρισμό
o Περιβαλλοντική διαχείριση στις εταιρείες καθαρισμού
o Περιβαλλοντική διαχείριση στη χημική βιομηχανία
o Περιορισμός αποβλήτων
o Υιοθέτηση των ISO 14001:04 και EMAS 761/01
o Εφαρμογή του ISO 9001:00
o Διαχείριση ενέργειας και επαναχρησιμοποίηση νερού
o Περιβαλλοντικές πλευρές της Ενεργειακής Βιομηχανίας
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o Οικονομικές πλευρές της κλιματικής αλλαγής
o Βάσεις διαχείρισης απορριμμάτων
o Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιδράσεων
o Συνολική ποιότητα στις επιχειρήσεις
o Κλιματική αλλαγή
κ.α.

Φινλανδία
Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά
ζητήματα στη Φινλανδία.
Σλοβακία
Κατά περίπτωση οι εταιρείες που ζητούν να πιστοποιηθούν κατά ISO
9001 ζητάνε και αντίστοιχη περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σε κάποιες
περιπτώσεις

ανάλογα

με

τις

ανάγκες

παρέχονται

και

ειδικά

περιβαλλοντικά μαθήματα.
Πορτογαλία
Οικολογική απόδοση, οικολογικό σήμα, εφαρμογή περιβαλλοντικών
συστημάτων, έλεγχοι περιβαλλοντικών συστημάτων. Και η παρεχόμενη
εκαίδευση παρέχει και πιστοποίηση.
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Η εκπαίδευση που παρέχεται σε άτομα σε διευθυντικές θέσεις
επιχειρήσεων.
Ελλάδα

Η προσφορά εκπαίδευσης στοχεύει κυρίως στη διεύθυνση των επιχειρήσεων
ή στο τμήμα διαχείρισης ποιότητας.

Αυστρία

Η γενική τάση είναι τα διευθυντικά στελέχη να λαμβάνουν λιγότερη
κατάρτιση από τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ισπανία

Η εκπαίδευση παρέχεται προς όλους τους εργαζόμενους.

Φινλανδία

Η εκπαίδευση παρέχεται προς οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τα
περιβαλλοντικά ζητήματα . Κυρίως οι μεγάλες εταιρείες εκπαιδεύουν το
σύνολο των στελεχών τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Σλοβακία

Σχεδόν πάντα η εκπαίδευση είναι επιλεκτική για αυτούς τους εργαζομένους.

Πορτογαλία

Παρέχεται κάποια εκπαίδευση προς αυτά τα άτομα, αλλά κυρίως προς το
τεχνικά εξειδικευμένο προσωπικό.

Εντοπισμός

των

εκπαιδευτικών

αναγκών

των

εργαζομένων

σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση.
Ελλάδα

Παρέχεται πλήρως λόγω της φύσης του οργανισμού.

Αυστρία

Η εταιρεία αυτή καθεαυτή δεν παρέχει σε τακτική βάση εκπαίδευση.
Εκπαίδευση παρέχεται έκτακτα με βάση τις ανάγκες.

Ισπανία

Αυτές οι ανάγκες καλύπτονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

Φινλανδία

Συνήθως όχι.

Σλοβακία

Εξαρτάται από την ειδίκευση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων

Πορτογαλία

Κάθε χρόνο ο οργανισμός παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση.

Εκπαίδευση στους οργανισμούς που μετέχουν στο πρόγραμμα
Οι έταιροι του προγράμματος σε Ελλάδα, Ισπανία και τη Σλοβακία
παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως και
στην Πορτογαλία όπου μάλιστα παρέχεται και πιο εξειδικευμένη
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εκπαίδευση. Στη Φιλανδία η εκπαίδευση παρέχεται σε μερικούς μόνο
τομείς ενώ στην Αυστρία σχεδόν καθόλου.

Παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας, τη
περιβαλλοντική

διαχείριση

και

τη

διαχείριση

υγείας

και

ασφάλειας
Ελλάδα

Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω

Αυστρία

Μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Ισπανία

Ναι, εξαρτάται από το μάθημα

Φινλανδία

Συνήθως περιλαμβάνει περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση ποιότητας

Σλοβακία

Ναι, αλλά και πάλι ο βαθμός ποιότητας εξαρτάται από το περιεχόμενο και
τους δικαιούχους του προγράμματος

Πορτογαλία

Για συγκεκριμένες περιπτώσεις

Εκπαίδευση

για

συγκεκριμένες

ομάδες

εργαζομένων

του

οργανισμού: εργαζόμενοι σε διευθυντικές θέσεις
Ελλάδα

Ο οργανισμός μας είναι μια μικρή επιχείρηση επομένως η εκπαίδευση
παρέχεται προ όλους τους εργαζόμενους καθώς αυτοί χειρίζονται διάφορα
κομμάτια της επιχείρησης.

Αυστρία

Για συγκεκριμένες περιπτώσεις

Ισπανία

Ναι, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Φινλανδία

-

Σλοβακία

Εξαρτάται από το θέμα, το βαθμό ειδίκευσης και τους τελικούς δικαιούχους
του προγράμματος.

Πορτογαλία

Ναι
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4. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για τις ΜΜΕ
•

Ο αριθμός των ΜΜΕ είναι περίπου τριακόσιες χιλιάδες ανά χώρα
εκτός από την Ισπανία και την Ελλάδα που είναι μεγαλύτερος.

•

Οι περισσότερες ΜΜΕ ανήκουν στον τομέα του εμπορίου.

•

Οι περισσότερες ΜΜΕ είναι συγκεντρωμένες σε αστικές περιοχές
ή κοντά σε αστικές περιοχές.

Για το πρότυπο EMAS
•

Πολύ λίγες επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο EMAS.

•

Τα περισσότερα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν για το EMAS
ήταν:
o Βελτίωση της διαχείρισης.
o Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

•

Τα περισσότερα εμπόδια για την εφαρμογή του EMAS που
αναφέρθηκαν στην έκθεση ήταν:
o Γραφειοκρατία
o Το υψηλό κόστος.

•

Λίγες επιχειρήσεις υλοποιούν τώρα το πρότυπο EMAS.

•

Σε γενικές γραμμές οι ΜΜΕ δεν δραστηριοποιούνται με την
ανάπτυξη του συστημάτος EMAS.

Για τα άλλα συστήματα
•

Ένας μεγάλος αριθμός ΜΜΕ είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001.

•

Οι περισσότερες ΜΜΕ έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 και όχι
κατά EMAS.
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•

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ΜΜΕ που
τώρα αναπτύσσουν τα συστήματά τους με βάση τα πρότυπα ISO
9001 και ISO 14001.

•

Τα βασικά πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν κατά την υλοποίηση
των συστημάτων ISO 9001 και ISO 14001 ήταν:
o Σχετικά απλή συσχέτιση των προτύπων ISO 14001 και ISO
9001.
o Καλύτερες δυνατότητες εξαγωγών.
o Βελτίωση της διαχείρισης.
o Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

•

Τα κυριότερα εμπόδια που αναφέρθηκαν:
o Έλλειψη τεχνογνωσίας.
o Υψηλό κόστος (σε χρόνο, ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό
κλπ.).
o Μεγάλος αριθμός απαιτούμενων εγγράφων.
o Γραφειοκρατία

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες για τα περιβαλλοντικά
ζητήματα
•

Σε γενικές γραμμές έχουν εντοπιστεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες
σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

•

Παρέχονται

αρκετές

ευκαιρίες

για

εκπαίδευση

γύρω

από

περιβαλλοντικά ζητήματα πανευρωπαϊκά.
•

Η παρεχόμενη εκπαίδευση περιλαμβάνει διαχείριση ποιότητας,
περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση υγείας και ασφάλειας.

•

Η

κατάρτιση

και

η

εκπαίδευση

απευθύνεται

κυρίως

σε

συγκεκριμένες ομάδες: προσωπικό που καλύπτει κυρίως τις
διευθυντικές θέσεις της επιχείρησης και μέρος της διοίκησης.

ECO-SME+
Leonardo da Vinci Project
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
Σελίδα 27

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EMAS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

•

Συνήθως το πρόγραμμα κατάρτισης έχει να κάνει με την
ολοκληρωμένη διαχείριση της ποιότητας, την περιβαλλοντική
διαχείριση, την υγεία και τη διαχείριση της ασφάλειας.
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5. ΠΗΓΕΣ
Ελλάδα

Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ) http://www.eommex.gr/english/new/index.htm
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/Athena2001/Athena2001.ASP?wcu=$lng=1

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
http://www.minenv.gr/
International Organisation for Standardisation
http://www.iso.org/iso/home.htm
Ελληνική Επιτροπή για το EMAS
http://www.minenv.gr/emas/
European Compliance Assistance Programme for SMEs
http://ec.europa.eu/environment/sme/

Αυστρία

http://www.kmuforschung.ac.at ;
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
http://www.umweltmanagement.at ; http://portal.wko.at ;
http://www.uba.at
http://www.lebensministerium.at
http://pressetext.at/news/081117020/qualitaetsmanagement-die-neueiso-9001-ist-da/

Ισπανία

National Statistic Institute – INE, Central Company Directory - DIRCE
Survey on the revision process of the (CE) Nº 761/2001 EMAS
regulations, June 2006, Ministry of Environment. Web page of the
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Ministry of Environment.
www.hederaconsultores.com; www.spain.irca.org
Ιστοσελίδα του Ισπανικού Υπουργείου Εργασ.

Φινλανδία

Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/
EU, http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/
-EU, http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
-www.ymparisto.fi/emas
http://www.iso.org/iso/survey2007.pdf; www.iso.org;
www.ymparisto.fi
http://tilastokeskus.fi/til/syr/2007/02/syr_2007_02_2009-0210_tie_001.html

Σλοβακία

Statistical Office of the Slovak Republic, Eurostat, e-code
Slovak Environmental Agency, e-code
Statistical Office of the Slovak Republic, Slovak Environmental Agency, ecode
Statistical Office of the Slovak Republic
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5305

Πορτογαλία

“Sobre as PME em Portugal-Fevereiro 2008”
IAPMEI-Office of Small, Medium and Innovation Enterprises Support. This
office is the main instrument of economic policy towards the micro,
small and medium enterprises in the industrial, commercial, services and
construction.
Portuguese Environmental Agency
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm;
www.apcer.pt
THE ISO SURVEY 2007 (2008)
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www.apcer.pt; www.aeportugal.pt; www.ipq.pt
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6. Παράρτημα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EMAS ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ: Να ελέγξουμε την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την
εφαρμογή του συστήματος EMAS στις ΜΜΕ στις χώρες των
εταίρων.

WP2: Ανάλυση των προγραμμάτων ETIV και SAVIGMA και
μεταφορά τους στο ECO-SME+
Συντονιστής: AEC και ISQ

Προετοιμασία εγγράφου από: ISQ

Φεβρουάριος 2009
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα ECO-SME+ αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της διαδικασίας της
Λισαβόνας, όχι μόνο για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά
και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
Το έργο βασίζεται στην αναγκαιότητα βελτίωσης των χαμηλών επιπέδων
συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και την ενίσχυση της
αειφόρου ανάπτυξης. Το "ECO-SΜΕ +" θέλει να καταργήσει όσα πιο πολλά
εμπόδια είναι δυνατόν, προκειμένου να αυξήσει των αριθμό των ΜΜΕ που
εφαρμόζουν εργαλεία για την υποστήριξη των ατόμων που επιχειρούν
αυτόνομη μάθηση.
Ένας χώρος εργασίας είναι η ανάλυση των 2 πιλοτικών έργων ETIV και
SAVIGMA για τη μεταφορά και την ανάπτυξη ενός e-learning εργαλείου
που απευθύνεται σε ΜΜΕ. Αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο εκμάθησης θα
είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύσσεται στο
πλαίσιο του έργου.
Από τη μία πλευρά, είναι απαραίτητο να προβεί σε προσαρμογή των
περιεχομένων στους δικαιούχους (ΜΜΕ) και, από την άλλη πλευρά, στην
προσαρμογή των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης για την διαδικτυακή
πλατφόρμα.
Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί να συλλέξει στοιχεία ώστε να γνωρίσει το
επίπεδο των γνώσεων και την εφαρμογή του EMAS στις ΜΜΕ, στις χώρες
που συμμετέχουν στο σχέδιο, προκειμένου να λάβει μια γενική ιδέα για
την πραγματική κατάσταση των ΜΜΕ σχετικά με το EMAS.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Τι;
Οι απαιτούμενες πληροφορίες περιγράφονται στο επόμενο σημείο.
Πώς;
Για

τη

συλλογή

των

δεδομένων

οι

συμμετέχοντες

μπορούν

να

συμβουλευτούν:
•
•
•
•

εθνικά επίσημα έγγραφα
εκθέσεις
δημοσιεύσεις και
στατιστικά στοιχεία

Ποιος;
Όλοι οι εταίροι
Πότε;
Η προθεσμία της αναφοράς είναι 6η Μαρτίου
Πού;
Οι εταίροι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους ακόλουθους πίνακες για τις
πληροφορίες για την έκθεση.
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ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ (*)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1

–

Πόσες

ΜΜΕ

υπάρχουν στη χώρα;
2 – Σε ποιους τομείς
ανήκουν οι ΜΜΕ;
3

-

Πού

είναι

συγκεντρωμένες

οι

ΜΜΕ;
Πηγή (-ες) :

(*) ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EMAS (*)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Παρακαλώ δώστε μια
σύντομη σύνοψη της
κατάστασης του EMAS στην
ECO-SME+
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χώρα σας.

1 – Πόσες ΜΜΕ έχουν
καταχωρηθεί στο EMAS;
2 - Ποια ήταν τα κύρια
πλεονεκτήματα

και

εμπόδια

βρέθηκαν

που

τα

κατά την εφαρμογή του
συστήματος;
3 – Πόσες ΜΜΕ
αναπτύσσουν τώρα το
σύστημα;

4 – Ποιο είναι το πλήθος
των ΜΜΕ που δεν έχουν
καταχωρηθεί στο EMAS;
Πηγή (-ες) :

(*)ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5.
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ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (*)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

8 – Πόσες ΜΜΕ είναι
πιστοποιημένες με ISO 9001;

9 – Ποια ήταν τα κύρια
πλεονεκτήματα και εμπόδια
που βρέθηκαν;
10 – Πόσες ΜΜΕ αναπτύσσουν
τώρα το σύστημα;
11 - Πόσες ΜΜΕ είναι
πιστοποιημένες με ISO 14001?

12 - Ποια ήταν τα κύρια
πλεονεκτήματα και εμπόδια
που βρέθηκαν;

13 - Πόσες ΜΜΕ αναπτύσσουν
τώρα το σύστημα;

Πηγή (-ες) :
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(*)ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

(*)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

14

–

Αναγνωρίστηκαν

εκπαιδευτικές

ανάγκες

σχετικές με περιβαλλοντικά
θέματα στη χώρα σας;

15

–

Περιγράψτε

εκπαιδευτική

την

προσφορά

στην χώρα σας σχετικά με
περιβαλλοντικά θέματα που
θα

μπορούσε

ανταποκρίνεται

να
στην

ανάγκη αυτή: Τυπική, μη
τυπική και άτυπη μάθηση.

16

-

Η

προσφορά

κατάρτισης ενσωματώνει τη
διαχείριση της ποιότητας,
την

περιβαλλοντική

διαχείριση, την υγεία και τη
διαχείριση της ασφάλειας;
Σε ποιό επίπεδο;
17 - Η προσφορά κατάρτισης
απευθύνεται σε διαφορετικές
ομάδες

/

λειτουργικοί

συλλογικότητες:
εργάτες

και
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προσωπικό εργαζομένων με
ανώτερη

εκπαίδευση,

συμπεριλαμβανομένης

της

κορυφής της διοίκησης, κτλ
...;
18 – Ο οργανισμός εντόπισε
ανάγκες

κατάρτισης

εργαζομένων
συνδέονται

των
που

με

το

περιβάλλον;

19 – Ο οργανισμός παρέχει
κατάρτιση ή παίρνει άλλα
μέτρα για την ικανοποίηση
αυτών των αναγκών;

20 – Ήταν το πρόγραμμα
κατάρτισης ενσωματωμένο με
την ολοκληρωμένη διαχείριση
της

ποιότητας,

περιβαλλοντική

την

διαχείριση,

την υγεία και τη διαχείριση
της ασφάλειας;
21 – Περιλάμβανε διακριτές
ομάδες: λειτουργικοί εργάτες
και προσωπικό εργαζομένων
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με

ανώτερη

εκπαίδευση,

συμπεριλαμβανομένης

της

κορυφής της διοίκησης;

Πηγή(-ες) :

Πίνακας 5
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Πηγή(ες) :
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