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Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρει

πιστοποιητικό σε θέματα ESG και
βιώσιμης ανάπτυξης και παρέχει στους

συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες
γνώσεις γύρω από το ESG, σε θεωρητικό

και πρακτικό επίπεδο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το μοναδικό
επαγγελματικό

πρόγραμμα με επίκεντρο
τη βιώσιμη ανάπτυξη και
τα κριτήρια ESG από τo

Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, σε συνεργασία με
την PwC Ελλάδας, υπό την

αιγίδα του Διεθνούς
Δικτύου Λύσεων για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη του

ΟΗΕ 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 23/01/2023

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το πρόγραμμα έχει εισηγητές κορυφαίους
καθηγητές και επαγγελματίες παγκόσμιου
εμβέλειας, και διεξάγεται σε έντονα δια
δραστικό πλαίσιο με τη χρήση μελετών
περίπτωσης από τη σημερινή πραγματικότητα
ενώ παρέχει το βασικό θεωρητικό και
πρακτικό υπόβαθρο στα στελέχη του τομέα
της βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο θα τους
επιτρέψει να ενσωματώσουν τις σχετικές
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην
καθημερινή τους πρακτική κατά τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 Το πλαίσιο πολιτικής για την
μετάβαση στην Βιωσιμότητα

2 Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητάς -
Κριτήρια ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-
Διακυβέρνηση

3 Επιλεγμένα Θέματα στους τομείς της
Αειφόρου Ανάπτυξης, της Κλιματικής
Αλλαγής και της Βιοποικιλότητας

Το σύνολο των θεματικών προσφέρουν μια
ενδελεχή κατανόηση των βασικών εννοιών
της βιώσιμης ανάπτυξης, του ρόλου και της
αποτελεσματικής διαχείρισης αυτής σε
εταιρικό επίπεδο,  αλλά και των Ολιστικών
Μεθόδων για την μετάβαση στην Αειφορία
που υποστηρίζονται με τις παρουσιάσεις
περιπτωσιολογικών μελετών και έργων, με
την χρήση μεθόδων και εργαλείων αιχμής. 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

https://www.pwc.com/gr/en.html


Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος προσφέρει:

·Κατανόηση των βασικών εννοιών και του μοντέλου της
βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και της πρακτικής σημασίας του για
το περιβάλλον, την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία
μέσα από μια ολιστική (holistic) προσέγγιση.

·Παροχή συγκεκριμένων τεχνοοικονομικών γνώσεων και
εργαλείων για κάθε άξονα βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτές
διέπονται από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και του leaving
no one behind και εκφράζονται μέσα από τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs)

·Εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της ατζέντας 2030 του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας (European Green Deal – EGD), της ενιαίας
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Κλίμα (European Climate Law)
της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και του
νέου πλαισίου που θέτει στην οικονομία και την παραγωγή. 

·Κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση των προτεινόμενων
πολιτικών για το κλίμα σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε
συνάρτηση με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους αλλά
και τους περιορισμού που θέτουν οι οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτικές μεταβλητές. 

·Εξοικείωση με τα σύγχρονα εργαλεία που απαιτεί ο σχεδιασμός
στρατηγικής και δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, καθώς και των συμπράξεων ή
προστριβών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή
περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι
συμμετέχοντες αναλύουν την ανάπτυξη σχεδίων υλοποίησης
των 6 αειφορικών αξόνων που διέπονται από τις αξίες της
κυκλικότητας και του Leaving no one behind. 

·Κατανόηση και εξοικείωση νέων βιώσιμων μοντέλων
διαχείρισης και λήψης αποφάσεων οι οποίοι εξασφαλίζουν τη
δυνατότητα προσέγγισης κονδυλίων για την εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας και γενικότερα τεχνικών
εργαλείων για την υλοποίηση της μετάβασης στην αειφορία
στους κλάδους της ναυτιλίας, της βιώσιμης και πράσινης
γεωργίας, της κυκλικής οικονομίας, των χρηματοοικονομικών
κρατικών και ιδιωτικών φορέων, των δήμων των περιφερειών,
της μπλε ανάπτυξης, των τραπεζών, της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης κ.α.
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Εκπαιδευτές

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟIHTIKO

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε στελέχη
ειδικών κλάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα, στελέχη του ενεργειακού τομέα, του
ναυτιλιακού τομέα, του μεταποιητικού τομέα που
εργάζονται με άξονα την κυκλική οικονομία,
μηχανικούς, στελέχη των δήμων και των
περιφερειών, εκπαιδευτικούς, στελέχη του
τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, νέους
επιστήμονες και ερευνητές κ.α. 

Η παρακολούθηση έχει κόστος 1500 ευρώ/άτομο.
Στο σεμινάριο  εφαρμόζεται εκπτωτική πολιτική
30% σε φοιτητές και ανέργους.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν
επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα
του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται
αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι
θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο
εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία
εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Το σεµινάριο έχει συνολική διάρκεια 36 ωρες - 6
εβδομάδες εκπαίδευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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Κουντούρη Φοίβη Στόχοι και μαθησιακά
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