
Αποτελέσματα έρευνας για τις 
ανάγκες κατάρτισης επιχειρήσεων 
στην Κύπρο για την οικο-
καινοτομία (SMecoMP)

Ανθή Χαραλάμπους

Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος 
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)



Στόχοι της έρευνας 

▪ Εντοπισμός πρακτικών οικο-καινοτομίας που εφαρμόζονται 
στις ΜΜΕ.

▪ Εντοπισμός αναγκών των ΜΜΕ για εκπαιδευτικά σεμινάρια. 



1ο Μέρος Έρευνας - Ερωτηματολόγια

• Δημιουργία δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου.

• Διανομή ερωτηματολογίου σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις.

• Δυνατότητα συμπλήρωσης διαδικτυακά.

• Συμμετοχή επιχειρήσεων από 10 διαφορετικούς κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας.

• Αριθμός εργαζομένων των πλείστων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην
έρευνα <50

• 95,5% των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι πολύ μικρές, 3,8% μικρές, 0,6%
Μεσαίες και 0,1% Μεγάλες.

• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 
Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2018.



Εξοικείωση στελεχών Κυπριακών Επιχειρήσεων 
με την έννοια της οικο-καινοτομίας 

Είστε εξοικειωμένοι με την έννοια της οικο-καινοτομίας;

Η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων 
δήλωσαν πως 
αισθάνονται 

εξοικειωμένοι με 
την έννοια της 

οικο-καινοτομίας

63%

21%

16%

YES

I'M NOT SURE

NO



Συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με την οικο-
καινοτομίας(Ι)

• 37% των ερωτηθέντων έχουν 
συμμετάσχει σε 
σεμινάρια/δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την οικο-
καινοτομία

• Η πλειοψηφία αυτών των 
σεμιναρίων/δραστηριοτήτων 
είχαν οργανωθεί από την ίδια 
την εταιρία και απευθύνονταν 
στο προσωπικό της εταιρίας 
μόνο (ενδουπηρεσιακά). 

Έχετε συμμετάσχει σε σεμινάρια/δραστηριότητες για την οικο-καινοτομία;

63%
34%

3%

37%

NO

YES

Were in-house, organized by my company and addressed only to staff
members
Were organized by a third party and addressed to employees of various
companies



Θέματα κατάρτισης στελεχών που συμμετείχαν σε σεμινάρια οικο-
καινοτομίας:

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου

Τεχνολογίες πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης

Περιβαλλοντική παρακολούθηση και μετρήσεις

Τεχνολογίες πράσινης ενέργειας

Εξοπλισμός διαχείρισης αποβλήτων

Λιγότερο ρυπογόνες υπηρεσίες

Παροχή & εξοικονόμηση νερού

Συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με την οικο-
καινοτομίας (ΙΙ)



Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων για την οικο-καινοτομία στην Κύπρο;

5%

58%

37%

Yes No I don't know

Υπάρχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
και οικονομικά προσιτά σεμινάρια που 
σχετίζονται με την οικο-καινοτομία στην 
Κύπρο;

11%

68%

21%

Yes No I don't know

Συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με την οικο-
καινοτομίας (ΙΙΙ)



Ανάγκες για σεμινάρια κατάρτισης οικο-
καινοτομίας στην Κύπρο

• Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν 
σε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης συγκεκριμένης θεματολογίας 
σχετικής με την οικο-καινοτομία.

• Η πλειοψηφία έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε σεμινάρια 
κατάρτισης που αφορούν τα πιο κάτω θέματα:

- Τεχνολογίες πράσινης ενέργειας

- Τεχνολογίες πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης

- Παραγωγή νέων προϊόντων ή περιβαλλοντικά βελτιωμένων προϊόντων

- Κυκλική οικονομία και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα



Ανάγκες ειδικών δεξιοτήτων στελεχών 
επιχειρήσεων για προώθηση της οικο-καινοτομίας 
στις επιχειρήσεις

Ανάπτυξη νέων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων

Δεξιότητες στη διαχείριση της καινοτομίας

Marketing and Soft Skills

Σχεδιασμός νέων 
βελτιωμένων οικο-

προϊόντων

Γνώσεις και 
δεξιότητες στην 

εκτίμηση κύκλου 
ζωής προϊόντων



Προτιμώμενες μέθοδοι κατάρτισης για την οικο-
καινοτομία

29%

5%

66%

Classroom learning environment

Online learning environment

Both (blended learning environment)

Το 66% των ερωτώμενων θα προτιμούσε 
τις δραστηριότητες κατάρτισης να 
πραγματοποιηθούν σε περιβάλλον 

μικτής μάθησης
Το 29% προτιμά τις δραστηριότητες 
κατάρτισης να είναι σε περιβάλλον 

μάθησης στην τάξη.
Μόλις το 5% δήλωσε ότι προτιμά οι 

δραστηριότητες κατάρτισης να 
πραγματοποιούνται σε περιβάλλον 

ηλεκτρονικής μάθησης



• Αριθμός ΜΜΕ που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις: 10

• Θέματα συνεντεύξεων:

- Προβλήματα/ανάγκες των επιχειρήσεων σχετικά με θέματα οικο-καινοτομίας 
και οικο-διαχείρισης.

- Τρόποι και κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

- Θέματα στα οποία επιθυμούν να καταρτιστούν σχετικά με την οικο-
καινοτομία.

- Απαιτούμενες ικανότητες για επιτυχή εφαρμογή λύσεων οικο-καινοτομίας

• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2018.

2ο Μέρος – Επιτόπιες επισκέψεις – Προσωπικές 
Συνεντεύξεις



Προβλήματα/Ανάγκες επιχειρήσεων

Προβλήματα/ανάγκες των επιχειρήσεων σχετικά με θέματα 
οικο-καινοτομίας και οικο-διαχείρισης.

Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 

επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων, ανακύκλωσης και ελαχιστοποίησης και βιομηχανικής 

συμβίωσης

Εφαρμογή και / ή παρακολούθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
ελέγχου (π.χ. EMAS, ISO 140001)

Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας/παραγωγή πράσινης ενέργειας

Εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων/κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων

Ευαισθητοποίηση και βελτίωση δεξιοτήτων προσωπικού



Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων/αναγκών

Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων/αναγκών σε θέματα 
οικο-καινοτομίας

Υιοθέτηση πρακτικών μείωσης των αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση, ανάκτηση)

Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, ISO 50001, EMAS)

Βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων προσωπικού

Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης αποθεμάτων / πρώτων υλών

Εγκατάσταση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ

Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας και βιομηχανικής συμβίωσης

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

acharalambous@oeb.org.cy


