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Η ανάγκη για «πράσινες» δεξιότητες ξεπερνά τα όρια της 

«πράσινης»  βιομηχανίας 
  
 
Ένα διεθνές Συνέδριο για την κλιματική αλλαγή: μια κοινωνική και εκπαιδευτική προοπτική 
πραγματοποιείται στο Cedefop στις 23-24 Οκτωβρίου 2008. Περιλαμβάνει τρεις κύριες 
συνεδρίες: «Κλιματική αλλαγή και μετανάστευση», «Κλιματική αλλαγή, ενέργεια και 
καταναλωτές» και «Κλιματική αλλαγή και «Πράσινες δεξιότητες». Στη διάρκεια της τρίτης 
συνεδρίας θα ανακοινωθούν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα πρόσφατης διημερίδας του 
Cedefop για τις «Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες για την πράσινη οικονομία».   
 
 
Η διημερίδα, που έγινε στις 6-7 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή ερευνητών από πανεπιστήμια, 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και διεθνείς οργανισμούς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
παράλληλα με την αυξανόμενη ανάγκη για ειδικές δεξιότητες στον καθαρά οικολογικό 
τομέα θα πρέπει και να εμπεδωθούν οι σχετικές γνώσεις και δεξιότητες σε όλα τα 
επαγγελματικά πεδία.  Οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων πρέπει να αποκτήσουν τις 
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ο 
καθένας από τη δική του θέση. Και για να γίνει αυτό, χρειάζονται δεξιότητες επικοινωνίας και 
μετάδοσης των σχετικών γνώσεων  σε όλα τα επίπεδα.   
 
Στη διημερίδα – η οποία εντάσσεται στη διερεύνηση των  μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες  
που πραγματοποιεί το Cedefop – συζητήθηκαν οι τελευταίες έρευνες σχετικά με τις 
«πράσινες» δεξιότητες και τα «πράσινα» επαγγέλματα . Στόχος ήταν να γίνει πιο κατανοητό το 
πώς η τάση προς μια μακρόπνοη αντιμετώπιση του περιβάλλοντος – η «πράσινη 
οικονομία» - επηρεάζει την αγορά εργασίας.  Διαπιστώθηκε ότι η σημασία που έχουν 
αποκτήσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα για την οικονομία και την κοινωνία έχει ήδη προκαλέσει 
αλλαγές στην αγορά εργασίας, κατά τρεις τρόπους:   
 
A. Δημιουργεί εντελώς νέα επαγγέλματα  
 
Δημιουργούνται συνεχώς νέες θέσεις απασχόλησης στον κλάδο της βιομηχανίας οικολογικής 
σκοπιμότητας, με αντικείμενο τη διατήρηση ή αποκατάσταση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας,  τον περιορισμό 
της κατανάλωσης νερού, ενέργειας και υλικών,   την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και την 
απομάκρυνση των αποβλήτων.  Οι περισσότερες θέσεις προϋποθέτουν υψηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων, άλλες όμως χαμηλό.  Η παρατηρούμενη πόλωση μεταξύ θέσεων με πολύ 
υψηλές και πολύ χαμηλές απαιτήσεις σε δεξιότητες αποτελεί χαρακτηριστική τάση πολλών 
οικονομικών τομέων, όπως έδειξε η πρόσφατη πρόγνωση του Cedefop για τις μελλοντικές 
ανάγκες σε δεξιότητες.  
 
 
 
 
 



B. Προσδιορίζει εκ νέου τα ήδη υπάρχοντα επαγγελματικά προφίλ  
 
Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη: τα θέματα της οικολογίας, ιδίως η εξοικονόμηση 
ενέργειας, αγγίζουν πλέον πάρα πολλά επαγγέλματα, πράγμα που έχει σαφείς επιπτώσεις για 
τη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Πρέπει να προσφέρεται η κατάλληλη περιβαλλοντική 
κατάρτιση ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. 
Για παράδειγμα, οι περισσότερες θέσεις στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να μετεξελιχθούν 
– είναι σχετικά λίγες εκείνες που καταργούνται. Εξάλλου, οι βασικές δεξιότητες που ήδη 
υπάρχουν στον τομέα αποτελούν σημαντική βάση για την προσθήκη νέων: επιτρέπουν στους 
εργαζόμενους να μαθαίνουν με ταχύτερους ρυθμούς όσα χρειάζεται να ξέρουν για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.   
 
Ένας από τους σημαντικότερους τομείς είναι ο οικοδομικός, του οποίου σπουδαιότερο στοιχείο 
είναι ο σχεδιασμός με περιβαλλοντική συνείδηση.  Η βελτίωση της περιβαλλοντικής 
επίδοσης των νέων και υπαρχόντων κτιρίων και η ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης των βλαβερών 
επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  
 
Για να είναι πραγματικά αποτελεσματικές οι γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία «πράσινων» 
κτιρίων, θα πρέπει να μεταδίδονται σε όλους τους εργαζόμενους του τομέα: από τον 
σχεδιαστή,  στον αρχιτέκτονα, στον οικοδόμο και τον ηλεκτρολόγο.  Είναι λοιπόν τεράστιας 
σημασίας η ικανότητα επικοινωνίας και μετάδοσης ιδεών και εννοιών που αφορούν το 
περιβάλλον.  Εξίσου μεγάλη σημασία θα έχουν οι δεξιότητες που συνδέονται με τη 
διάγνωση περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως η ικανότητα αξιολόγησης σχεδίων και 
υπολογισμού του «ίχνους άνθρακα», δηλαδή της ποσότητας του παραγόμενου  άνθρακα από 
κάθε μας δραστηριότητα.  
 
Γ.  Καταργεί ορισμένες θέσεις εργασίας  
 
Εδώ θα πρέπει η κοινωνία να προσφέρει δυνατότητες επανεκπαίδευσης, ώστε να μη χάνονται 
οι γνώσεις και δεξιότητες των ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους (αφορά π.χ. όσους 
εργάζονται με απαγορευμένες πλέον ύλες, ή στην παραγωγή άνθρακα, η οποία τείνει να 
περιοριστεί).  
 
Ο σημαντικότερος παράγοντας που ευνοεί την «πράσινη οικονομία» - εκτός από τις υψηλές 
τιμές ενέργειας – είναι η νομοθεσία και η συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπως π.χ. η πρόσφατη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η νομοθετική αυτή πρόταση έχει στόχο να κάνει 
πραγματικότητα τις δεσμεύσεις της ΕΕ που αφορούν την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και πέρα από το 2020.  
 
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι, εξ ορισμού, οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε θα 
κρατήσουν για πάντα. Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί κινδύνους για την κοινωνία και την 
οικονομία μας. Όμως επιτρέπει και την ανάπτυξη συναρπαστικών νέων κλάδων, θέσεων 
εργασίας και δεξιοτήτων,  και προσφέρει νέα ώθηση στην καινοτομία – την κινητήρια δύναμη 
της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πληροφορίες για το Συνέδριο:  
http://www.trainingvillage.gr/etv/news/default.asp?idnews=3802 
 
Αποτελέσματα διημερίδας του Cedefop:   
http://www.trainingvillage.gr/etv/News/Default.asp?idnews=3800 
 
Έκδοση: Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες – Μεσοπρόθεσμες προβλέψεις  
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/488/8026_en.pdf 
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/sec_2008_85_ia_el.pdf 
 
 
 

Λίγα λόγια για το Cedefop  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του είναι να στηρίζει και 
να προάγει την διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.   

Ιστοσελίδα: www.cedefop.europa.eu  

 
### 

Για επικοινωνία:  
 
Υπεύθυνος διημερίδας: 
Peter Szovics, tel. +30 2310 490097, E-mail: peter.szovis@cedefop.europa.eu 
 
Γραφείο τύπου: 
Ιωάννα Νέζη, τηλ. +30  2310 490186, E-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu  
 

Προϊστάμενος τμήματος επικοινωνίας  
Γκέρτ Oσκαρ Μπαουζεβάϊν, τηλ.+30 2310 490288, E-mail:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 


