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Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2022 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαβάστε τη διαδικτυακή έκδοση 
 

Πράσινη μετάβαση: η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
μπορεί να προσφέρει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον 
πράσινο μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας 

 
Η μετάβαση στις πράσινες –και πιο ψηφιακές– οικονομίες και κοινωνίες θα 
δημιουργήσει νέες ανάγκες σε δεξιότητες σε όλους τους τομείς και σε όλα τα 
επαγγέλματα. Η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει στην επιμόρφωση και 
επανειδίκευση του εργατικού της δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Ο θεσμός της μαθητείας, ο οποίος συνδέεται στενά με την αγορά εργασίας, μπορεί 
να προσαρμοστεί γρήγορα, αμβλύνοντας βραχυπρόθεσμα φαινόμενα κορεσμού 
στην αγορά εργασίας και διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την απασχολησιμότητα 
των εργαζομένων. Ο θεσμός της μαθητείας, που αποτελεί ομολογουμένως την πιο 
πρακτική και προσανατολισμένη στη ζήτηση μορφή ΕΕΚ, στηρίζει την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί θετική εξέλιξη για την ΕΕ. Σύμφωνα με 
το σενάριο πρόβλεψης δεξιοτήτων του Cedefop για τον αντίκτυπο της Πράσινης 
Συμφωνίας (2021) οι θέσεις απασχόλησης αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 
2,5 εκατομμύρια έως το 2030. Μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης θα 
καταγραφεί στους κλάδους που προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες πράσινου 
μετασχηματισμού, όπως π.χ. η ύδρευση, η διαχείριση απορριμμάτων και οι 
κατασκευές. Ωστόσο, οι θέσεις απασχόλησης αναμένεται να αυξηθούν σε όλους 
σχεδόν τους κλάδους καθώς οι εργοδότες στρέφονται σε πιο βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα. Οι μεταβολές που θα επέλθουν στις ανάγκες σε δεξιότητες 
πρέπει να αποτυπωθούν στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα 
επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Η ΕΕΚ και η μαθητεία θα διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο, παρέχοντας δέσμες δεξιοτήτων που εξελίσσονται ευέλικτα και 
δυναμικά. 

Οι περιφέρειες και οι πόλεις θα αποτελέσουν κόμβους της πράσινης μετάβασης. 
Θα δημιουργηθεί τεράστια ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο του 
πράσινου μετασχηματισμού των οικονομιών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι, 
στην πράξη, η ψηφιακή μετάβαση και η πράσινη μετάβαση είναι στην 
πραγματικότητα –από κάθε άποψη– αλληλένδετες. 

Διαβάστε περισσότερα για τις προκλήσεις των νέων αναγκών σε δεξιότητες που 
δημιουργεί η μετάβαση σε ένα πιο πράσινο οικονομικό μοντέλο στο τελευταίο μας 
ενημερωτικό σημείωμα. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/green-transition-vocational-education-and-training-can-provide-skills-needed-greening-european-jobs
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4206
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4206
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9166
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Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ. 

Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη και γίνετε συνδρομητές και στις άλλες εκδόσεις του 
Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά σημειώματα κ.λπ.) ή 
επεξεργαστείτε το προφίλ σας 

Επικοινωνία 
Υπεύθυνη Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη 
Τηλ.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, τις δεξιότητες και τα προσόντα. 

Συνδεθείτε μαζί μας   
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