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Για άμεση δημοσίευση 

     
Για την πράσινη ανάπτυξη, η Ευρώπη χρειάζεται  
νέες δεξιότητες σε όλους τους τομείς  
 
Το Cedefop και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδιοργανώνουν σεμινάριο στις 29 
Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, στο οποίο παρουσιάζουν τη νέα έκθεση του Cedefop 
για τα πράσινα επαγγέλματα και διερευνούν πώς η πορεία προς μια πράσινη 
οικονομία επηρεάζει την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων. 

 

Στη νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση θέτει ως προτεραιότητα τη  
βιώσιμη ανάπτυξη: η Ευρώπη πρέπει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
παραμένοντας συγχρόνως ανταγωνιστική.  Αυτό προϋποθέτει να διαθέτουν οι  πολίτες της 
Ευρώπης τις κατάλληλες δεξιότητες.  

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ζήτηση για τέτοιες δεξιότητες αναμένεται να αυξηθεί όχι μόνο 
στους καθαρά περιβαλλοντικούς κλάδους αλλά σε όλους τους τομείς της οικονομίας και σε 
όλα τα επίπεδα απασχόλησης.  Αυτό δείχνει η πρόσφατη μελέτη του Cedefop σχετικά με 
την ανάπτυξη των πράσινων δεξιοτήτων στην Ευρώπη (βλ. σύνδεσμο παρακάτω).  

Για να διερευνηθεί το τι σημαίνει αυτή η διαπίστωση όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών για την 
κατάρτιση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απασχόληση, το Cedefop συνδιοργανώνει σεμινάριο 
με τίτλο Learning to be green: future skills for green jobs (Η μάθηση πρασινίζει:  μελλοντικές 
δεξιότητες για τα πράσινα επαγγέλματα) με δύο Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ): τον 
Chris Davies (συντονιστή της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ) και της Elisabeth 
Schroedter (αντιπροέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης του ΕΚ). Ομιλητές θα είναι 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών οργανισμών κοινωνικών εταίρων, και 
της βιομηχανίας.    

H διευθύντρια του Cedefop, Αβιάνα Μπουλγκαρέλλι (Aviana Bulgarelli) εξηγεί: «Πριν δυο 
χρόνια, το Cedefop διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε πρόγνωση σχετικά με τις δεξιότητες που θα 
χρειαστεί η Ευρώπη, ώστε να καλύψει τις ανάγκες τις βιώσιμης ανάπτυξης. Μαζί με τον Διεθνή 
Οργανισμό Εργασίας, μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι το φάσμα των δεξιοτήτων αυτών είναι πολύ 
ευρύτερο από ό,τι πιστευόταν. Στο προσεχές μέλλον, οι πράσινες δεξιότητες ενδέχεται να 
αποκτήσουν σημασία ανάλογη με αυτήν που κατέχουν σήμερα οι γνώσεις πληροφορικής».   

Ο Ευρωβουλευτής Κρίς Ντέιβις (UK-ΑLDE) παρατηρεί: «Μιλάμε πολύ για τις προοπτικές της 
πράσινης οικονομίας, αλλά όχι αρκετά για τις λεπτομέρειες. Εάν θέλουμε να αυξήσουμε την 
αποδοτικότητα της ενέργειας, να μειώσουμε τη χρήση σπάνιων πόρων και να περιορίσουμε τα 
απορρίμματα, θα πρέπει να αναπτύξουμε όχι μόνο την ανάλογη τεχνολογία, αλλά και τις δεξιότητες 
εκείνων που θα την εφαρμόσουν».  
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Η Ευρωβουλευτής Ελίζαμπετ Σρέτερ (DE-Πράσινοι) επισημαίνει: Μια ευρεία πρωτοβουλία για 
την εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση ώστε να εκμεταλλευτούομε τη δυναμικότητα 
που διαθέτει η νέα βιώσιμη οικονομία. Εργοδότες και κυβερνήσεις πρέπει να δεσμευτούν ότι θα 
δώσουν ευκαιρίες για εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, οι οποίες θα επιτρέψουν σε 
όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη μεταμόρφωση της οικονομίας. Η έκθεσή μου για 
τις πράσινες θέσεις εργασίας, που υιοθέτησε το Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στηρίζει 
καθαρά το δικαίωμα στην κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση για όλους τους εμπλεκόμενους 
εργαζόμενους».  

Στα θέματα του σεμιναρίου περιλαμβάνονται τα εξής:   

• ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί μια οικονομική ανάπτυξη που να 
χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους    

• τα διαφαινόμενα επαγγελματικά προφίλ που συνδέονται με την πράσινη οικονομία   

• κριτήρια για τον προσδιορισμό των κατάλληλων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης και της απασχόλησης   

Το Cedefop θα παρουσιάσει τα ερευνητικά του αποτελέσματα για τα πράσινα επαγγέλματα και στο 
συνέδριο της Βελγικής προεδρίας της ΕΕ, «Η προώθηση της πράσινης απασχόλησης: ένα 
σημαντικό και ουσιαστικό μέσο για την επιτυχή μετάβαση στην πράσινη οικονομία» (Promoting  
green employment: a major, essential lever for a successful transition towards a low-carbon 
economy), La Hulpe, 28-29 Σεπτεμβρίου.   
 

Διαβάστε την έκθεση: Skills for green gobs: European synthesis report (Cedefop, September 
2010) 

 
 
Learning to be green: Future skills for green jobs  
Σεμινάριο Cedefop - Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου     
Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αίθουσα ΑSP 5G2   
29 Σεπτεμβρίου 2010, 15:00-18:00.  
 
Επικοινωνία:  
 
Ιωάννα Νέζη: Γραφείο Τύπου  
Τηλ. +30 2310 490186,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu  

 

Gerd Oskar Bausewein: Προϊστάμενος τμήματος επικοινωνίας και πληροφοριών:.  
Τηλ. +30 2310 490288, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
 

Σχετικά με το Cedefop  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,  που στηρίζει τη χάραξη 
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επισκεφθείτε 
τη διαδικτυακή μας πύλη:  www.cedefop.europa.eu 
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