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Επαγγελματική κατάρτιση για την πράσινη 
οικονομία: προτεραιότητες για την Ευρώπη 
 
 
Η υπό έκδοση μελέτη του Cedefop με τίτλο Δεξιότητες για πράσινες θέσεις εργασίας 
(1) ερευνά τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της πράσινης 
οικονομίας σε έξι κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο 
και Ισπανία). Το νέο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop συνοψίζει τα κύρια 
αποτελέσματα.   
 
Η έκδοση, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης που διεξάγεται από κοινού με τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), δείχνει ότι δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ της 
ανάπτυξης νέων επαγγελμάτων ή δεξιοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος, και της 
αναπροσαρμογής των σημερινών επαγγελμάτων και δεξιοτήτων με γνώμονα τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Ένα επάγγελμα που σε μια χώρα θεωρείται εντελώς νέο, σε άλλη ενδέχεται να 
συνιστά απλώς παραλλαγή των καθηκόντων ενός καθιερωμένου επαγγέλματος.    
 
Επομένως, οι φορείς χάραξης πολιτικών πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους όχι 
τόσο στην ανάπτυξη εντελώς νέων προγραμμάτων για πράσινα επαγγέλματα και 
δεξιότητες, αλλά στο πώς θα βοηθήσουν τους πολίτες να προσαρμόσουν ή να 
εμπλουτίσουν τις δεξιότητες που ήδη κατέχουν.     
 
Οι στρατηγικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων έχουν να καλύψουν πολλά επιπλέον 
θέματα, όπως για παράδειγμα τη γενικότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των διάφορων επαγγελμάτων και την ένταξη αυτού του 
προβληματισμού στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
Οι εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις πρέπει επίσης να προσελκύσουν περισσότερους 
μαθητές και φοιτητές στους κλάδους των θετικών επιστημών, των μαθηματικών και 
της τεχνολογίας. Η πράσινη ανάπτυξη απαιτεί περισσότερους μηχανικούς από αυτούς 
που παράγει σήμερα η Ευρώπη.   
 
Τέλος, για να επενδύσουν οι πολίτες στην αναβάθμιση και συμπλήρωση των δεξιοτήτων 
τους, οι ίδιες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες 
πολιτικές υπέρ της ανανεώσιμης ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.    
 
 
Ενημερωτικό σημείωμα:  
Deutsch   Ελληνικά   English  Español   Français  Italiano 
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(1) Cedefop: Skills for Green Jobs: European synthesis report (δεύτερο εξάμηνο του 2010). Βλ. επίσης, 
ΔΟΕ: Skills for Green Jobs: global synthesis report (δεύτερο εξάμηνο του 2010). 
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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 
 


