
SUSTAINABLE 

ENTREPRENEURSHIP AND 

SUSTAINABILITY REPORTS
POWERED BY UNIVERSITY OF PIRAEUS (UNIPI)



TI EINAI TO SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP AND 

SYSTAINABILITY REPORTS POWERED BY UNIPI?

◾ Το Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Reports powered by UNIPI είναι ένα πρόγραμμα 
συνολικής διάρκειας 60 ωρών και έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα ειδικών της βιώσιμης
επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της καταγραφής των δράσεων αυτής μέσω των 
Απολογισμών Βιωσιμότητας με την
υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε συνεργασία με sustainability experts από την αγορά.

◾ Το πρόγραμμα προσφέρει τόσο θεωρητικές και όσο και πρακτικές γνώσεις για την ανάγκη αλλαγής του
επιχειρηματικού μοντέλου και την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των SDGs (Sustainable 
Development Goals), μέσα από μελέτες περίπτωσης, πραγματικά παραδείγματα, in class ομάδες
συζητήσεων.

◾ Παράλληλα, σου δίνει την ευκαιρία να συμμετέχεις σε ένα πρόγραμμα mentoring με έμπειρα στελέχη από
την αγορά και experts ώστε να υπάρξει άμεση διασύνδεση των γνώσεών σου με τον κόσμο του επιχειρείν.



ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  
ΟΦΕΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

◾ Η εκπαίδευση αυτή, πέρα από τις γνώσεις
και τις εμπειρίες, συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η στρατηγική 
σκέψη, η ομαδική εργασία, η ανάλυτική 
σκέψη τα οποία βοηθούν στην επίτευξη
των

SDGs. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την

ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις νέες 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της 
κυκλικής οικονομίας, της βιοοικονομίας, 
εν γένει με τη βιωσιμότητα στον τρόπο 
του
επιχειρείν και διοικείν και, φυσικά, να
γνωρίσουν εργαλεία τα οποία μπορούν να 

αξιοποιήσουν για την καταγραφή αυτών.



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Sustainable Entrepreneurship 

andSustainability Reports 

Training

◾ 60 ώρες εξ’ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση 
συνολικά (συμπεριλαμβανομένου του mentoring) 
οργανωμένη σε ενότητες, όπως η προσέλκυση και η 
επιλογή, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη, η
αξιολόγηση της απόδοσης κ.ά. Κάθε ενότητα 
συνδυάζεται με το αντίστοιχο workshop που
γνωρίζεις και αποκτάς δεξιότητες στις σύγχρονες
εξελίξεις του.Sustainable Entrepreneurship Για
παράδειγμα, στην ενότητα της προσέλκυσης και της 
επιλογής, όπου θα γνωρίσεις προσεγγίσεις, εργαλεία 
και μοντέλα και θα συμμετέχεις σε ένα workshop με 
θέμα το gamification στην επιλογή ανθρώπινου
δυναμικού.

Mentoring with Professionals and 

Experts

◾ 6 ώρες mentoring with Sustainability professionals and 
experts. Αυτή η ενότητα, θα σου δώσει τη δυνατότητα 
να ενδυναμωθείς και να υποστηριχθείς από έμπειρους 
Sustainability professionals με σκοπό την καλύτερη 
γνώση του χώρου του Sustainable Entrepreneurship
και την δική σου ατομική εξέλιξη και πορεία σε αυτόν.



ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ◾ 54 ώρες συνολικής θεωρητικής και 

πρακτικής εκπαίδευσης

◾ INTRODUCTION TO BASICS

◾ FUNDAMENTALS

◾ REAL CASES AND SUSTAINABILITY REPORTS



BASICS

(10 ΩΡΕΣ)

The SDGs

Sustainable Development

Strategies for Sustainability in the EU and other 

countries

Basic concepts of

sustainabilityCorporate  

ResponsibilityCircular 

economyBioeconomy



FUNDAMENTALS (32 ΩΡΕΣ)

Βιώσιμη 

επιχειρηματικότητα,  

μορφές και στάδια

βιώσιμης επιχείρησης

Ηγεσία στην Εποχή 

της Βιωσιμότητας και
ο Διευθύνων  
Σύμβουλος

βιωσιμότητας

Ο Ρόλος της

Διοίκησης 

Λειτουργιών στην 

Εταιρική Αειφορία

Επιχειρηματική 

υπευθυνότητα σε  

μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις

Οδικός χάρτης 

εταιρικής 

υπευθυνότητας για  

ΜΜΕ

Συστήματα

Μέτρησης, Εργαλεία  

και Απολογισμοί 

Βιωσιμότητας



REAL CASES AND 

SUSTAINABILITY 

REPORTS

◾ 12 ώρες με πραγματικά παραδείγματα και 
Απολογισμούς Βιωσιμότητας 
μεγαλύτερων και μικρότερων 
επιχειρήσεων από
διάφορους κλάδους



MENTORING WITH 

PROFESSIONALS AND 

SUSTAINABILITY 
EXPERTS (6 ΩΡΕΣ)

◾ Πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις για
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον 
τρόπο αξιοποίησης της εξειδίκευσής σας 
στον επιχειρηματικό κόσμο από 
επαγγελματίες της αγοράς και
εξειδικευμένα στελέχη της βιωσιμότητας.



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πτυχιούχοι: Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), όλων των 

ακαδημαϊκών κατευθύνσεων μπορούν να συμμετάσχουν καθώς η βιωσιμότητα αφορά όλους και όλους 

τους κλάδους.

Νέοι & Νέες: Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της
σταδιοδρομίας

τους.

Μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία: Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους 

απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες: Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ.
εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή 

δραστηριότητα).



ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εντός εικονικής τάξης
Ενδεικτικές ημερομηνίες: 1 Δεκεμβρίου 2021 – 15 Ιανουαρίου 2022

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

• Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την απόκτηση πιστοποίησης επιτυχούς παρακολούθησης, είναι 
απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση γραπτών εξετάσεων σε συγκερκιμένες ενότητες που έχουν διδαχθεί, με βαθμό 
σε κλίμακα του 10. Επιτυχής ολοκλήρωση σημαίνει να επιτύχεις βαθμό τουλάχιστον 6 στα 10.

• Είναι απαραίτητη η συμμετοχή σου σε ομάδες εργασίας και in class projects και συζητήσεις.

Τελικός βαθμός

Α. γραπτές εξετάσεις (60%)

Β. ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες εντός τάξης (20%) 
Γ. τελική ομαδική εργασία (20%)

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα λάβεις Βεβαίωση Sustainable Entrepreneurship and 
Sustainability Reports από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς


