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Οι δεξιότητες των επαγγελματιών συμβούλων σταδιοδρομίας συμβάλλουν σημαντικά
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει
σημαντική διαφοροποίηση στην υφιστάμενη παροχή κατάρτισης στους επαγγελματίες
του χώρου από χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρχει ξεκάθαρη τάση προς την παροχή πιο εξειδικευμένης κατάρτισης.
Οι ευκαιρίες μετακίνησης προσωπικού είναι περιορισμένες, ειδικά μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθώς και από παραεπαγγελματικούς σε
επαγγελματικούς ρόλους. Η μελέτη αναφέρει σύγχρονες τάσεις στην παροχή κατάρτισης, καίρια ζητήματα που χρήζουν προσοχής και πιθανής δράσης εκ μέρους των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών. Περιλαμβάνονται
έξι λεπτομερείς μελέτες περίπτωσης κρατών που ανέλαβαν συντονισμένη δράση για
την αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Η μελέτη ασχολείται με την έννοια των δεξιοτήτων και ορίζει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας.
Προτείνει ένα πλαίσιο προσόντων σχετικών με την εργασία τους και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πιο ευέλικτων μορφών κατάρτισης για μεμονωμένους
επαγγελματίες του χώρου.
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Πρόλογος
Αγαπητοί αναγνώστες,
Τόσο η αειφόρος όσο και η πράσινη ανάπτυξη δεν διασφαλίζουν απλώς την οικολογική
ισορροπία, αλλά συνιστούν κι έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα για την πορεία της εξόδου από
την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση καθώς και την ανάκαµψη της απασχόλησης και της
ανάπτυξης.
«Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι µια ανάπτυξη: έξυπνη, µε αποτελεσµατικότερες
επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία, διατηρήσιµη, χάρη στην αποφασιστική µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και σε µια πιο
ανταγωνιστική βιοµηχανία και χωρίς αποκλεισµούς, µε ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία θέσεων
εργασίας και στη µείωση της φτώχειας. Η στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε φιλόδοξους στόχους στους τοµείς της απασχόλησης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της µείωσης της φτώχειας και
του κλίµατος/ της ενέργειας».
Στον τοµέα της πράσινης οικονοµίας η αύξηση της απασχόλησης υπήρξε θετική καθ’ όλη τη διάρκεια
της κρίσης και υπολογίζεται ότι τα επόµενα χρόνια µπορεί να δηµιουργηθούν έως και 5 εκατοµµύρια
θέσεις εργασίας στον τοµέα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη χώρα µας υπολογίζεται ότι µπορεί να δηµιουργηθούν µέχρι το 2020, 400.000 θέσεις απασχόλησης
στους τοµείς της ενέργειας και της γεωργίας ιδιαίτερα. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντικό να
προσανατολιστεί ο τοµέας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προς αυτούς τους τοµείς που έχουν
ευνοϊκές προοπτικές απασχόλησης.
Σε πολλές χώρες έχουν γίνει µελέτες για πράσινες θέσεις εργασίας. Σχετική έκθεση της επιτροπής για
το περιβάλλον του Ο.Η.Ε. υπολογίζει σε άνω των 2,3 εκατ. τους εργαζοµένους στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας παγκοσµίως, αριθµός που έως το 2030 προβλέπεται να δεκαπλασιαστεί, αγγίζοντας τα 20
εκατ. εργαζόµενους.
Στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την πράσινη ανάπτυξη ως νέο µοντέλο µε εφαρµογή
σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας και προσεγγίζονται, σε επίπεδο έρευνας και µελέτης, έννοιες
όπως η «πράσινη οικονοµία», η «πράσινη επιχειρηµατικότητα» και οι «πράσινες θέσεις εργασίας».
Αποµένουν όµως πολλά να γίνουν στην κατεύθυνση της διερεύνησης και διάδοσης των παραµέτρων
που συνιστούν την πράσινη ανάπτυξη έτσι ώστε να πραγµατωθεί ο στόχος της στροφής προς την
πράσινη κατεύθυνση για την επίτευξη της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και της χάραξης µιας
βιώσιµης αναπτυξιακής πορείας.
Ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των δράσεων του ως Εθνικού Κέντρου Euroguidance και βάσει των
αρµοδιοτήτων του για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και τη συµβουλευτική, προχώρησε στην

εκπόνηση της παρούσας µελέτης, µε σκοπό την αποσαφήνιση των εννοιών, την ανάδειξη
των αντιλήψεων και των προοπτικών που σχετίζονται µε το θέµα και τη στοχευµένη επικοινωνία
για την ενηµέρωση των µαθητών αλλά και του ευρύτερου κοινού για τις ευκαιρίες απασχόλησης που
δηµιουργεί η πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα.
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Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει σε όσους συνέβαλαν µε τις ιδέες, εµπειρίες και γνώσεις τους στην
ολοκλήρωση αυτής της πολύ σηµαντικής µελέτης.
Η έκδοση αυτή ευελπιστούµε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο ενηµέρωσης και αναστοχασµού κυρίως
των µαθητών και των νέων που καλούνται να σχεδιάσουν τη σταδιοδροµία τους σε µια περίοδο µε
περιορισµένες δυνατότητες λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης αλλά και των εκπαιδευτικών,
των συµβούλων επαγγελµατικού προσανατολισµού και των πολιτών κάθε ηλικίας, αναδεικνύοντας
θετικές προοπτικές για το µέλλον.
Κώστας Καλτσάς
Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
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Εισαγωγή - Μεθοδολογική επισκόπηση
Η παρούσα µελέτη βασίστηκε σε εκτεταµένη επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας διεθνώς αλλά
και στην Ελλάδα για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα πράσινα επαγγέλµατα, πράσινες δεξιότητες
και πράσινη ανάπτυξη. Ιδιαιτέρως, ακολουθήθηκε µια προσέγγιση τέτοια ώστε να καλύπτονται όλες
οι αναφορές σε ζητήµατα πράσινης ανάπτυξης, τόσο από το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και
ευρύτερα, από διεθνείς Οργανισµούς που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα και άλλες πηγές.
Για την αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας της Ελληνικής αγοράς στον τοµέα αυτό διεξήχθησαν συνεντεύξεις µε διαπρεπείς εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής που κατά
τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται µε την πράσινη οικονοµία.
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η σύνθεση των ευρηµάτων, ώστε να προκύπτει µια σφαιρική εικόνα της
σύγχρονης πραγµατικότητας για την πράσινη ανάπτυξη. Το έργο ολοκληρώθηκε µε τη δηµιουργία
ενός εντύπου που θα διαχέει στο ευρύ κοινό και ιδίως στη νεολαία, στοιχεία και χρήσιµες πληροφορίες για τα πράσινα επαγγέλµατα στην Ελλάδα, τις απαιτούµενες δεξιότητες και τους τρόπους απόκτησής
τους στα πλαίσια της εγκύκλιας και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τα βασικά στάδια που ακολούθησε το έργο είναι:
1. Οριοθέτηση του αντικειµένου της έρευνας
2. Αρχική βιβλιογραφική έρευνα: συστηµατική επιλογή, µελέτη, καταγραφή και αρχειοθέτηση
των κύριων βιβλιογραφικών πηγών, ώστε να αποσαφηνισθούν οι κύριες έννοιες, το περιεχόµενο και τα όρια του θέµατος και να αποκρυσταλλωθεί η µεθοδολογική προσέγγιση για τη
διερεύνησή του
3. Η Επανεξέταση και η αναδιατύπωση του ζητούµενου µε βάση τις πληροφορίες που προέκυψαν
από την αρχική βιβλιογραφική έρευνα
4. Οριστικοποίηση της µεθοδολογίας
5. Σχεδιασµός της ποιοτικής έρευνας αναφορικά µε τα θέµατα που χρειάζεται να καλύψει, τους
ερωτώµενους και τον τρόπο καταχώρησης και επεξεργασίας των στοιχείων
6. Συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας και η καταγραφή των ευρηµάτων
7. Τελική βιβλιογραφική έρευνα για εµπλουτισµό των απόψεων και πληροφοριών
8. Σχεδιασµός πληροφοριακού εντύπου
9. Ανατροφοδότηση από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου
10. Ενσωµάτωση παρατηρήσεων, αντιπαραβολή συναχθέντων συµπερασµάτων µε τα συµπεράσµατα τυχόν άλλων σχετικών ερευνών (82, Τσακίρη, 2006), τελική διαµόρφωση και διατύπωση προτάσεων.
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ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Πράσινη Ανάπτυξη
Πράσινη ανάπτυξη ονοµάζεται το πρότυπο ανάπτυξης που µε γνώµονα τον άνθρωπο και τις πραγµατικές του ανάγκες δηµιουργεί τις προδιαγραφές αειφόρου ανάπτυξης µιας χώρας, δίνοντας προτεραιότητα στην περιβαλλοντική προστασία (109, Wikipedia, 2011).
Η Πράσινη ανάπτυξη σέβεται το περιβάλλον και το αντιµετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεµα, σύµφωνα µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής/ ΥΠΕΚΑ. Στον επίσηµο δε δικτυακό του τόπο αναφέρει, ¨Πράσινη ανάπτυξη είναι για παράδειγµα η προστασία του πάρκου της
Ζακύνθου από την αυθαίρετη δόµηση όχι µόνο για την προστασία της χελώνας αλλά και του νησιού
ως πρότυπο τουριστικού προορισµού, διασφαλίζοντας υψηλό εισόδηµα για τους κατοίκους της¨ (90,
ΥΠΕΚΑ, 2011).
Σχετικοί όροι που συνήθως χρησιµοποιούνται µε σχεδόν ταυτόσηµη έννοια είναι η αειφόρος ανάπτυξη και η βιώσιµη ανάπτυξη, οι οποίοι αναφέρονται στην οικονοµική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και
υλοποιείται λαµβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και την βιωσιµότητα της οικονοµικής δραστηριότητας, κατ’ αντιδιαστολή µε τη ‘ληστρική εκµετάλλευση’ των πλουτοπαραγωγικών
πηγών. Γνώµονας της αειφορίας είναι η µέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς
όµως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο
µέλλον. (108, Wikipedia, 2011).
Ο όρος «πράσινη ανάπτυξη» αποτελεί την απόδοση στην ελληνική γλώσσα του αγγλικού όρου
«green growth», ενώ ο όρος «αειφόρος (ή βιώσιµη ή διατηρήσιµη) ανάπτυξη» χρησιµοποιείται για
την απόδοση του αγγλικού όρου «sustainable development» (3, Βαβούρας, 2010).
Η βιώσιµη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δοµών της οικονοµίας παράλληλα µε
τη δηµιουργία υποδοµών για µία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήµατα. Η βιωσιµότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκµετάλλευση µε ρυθµό
µικρότερο από αυτόν µε τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαµβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθµιση.
Η σηµασία της πράσινης ανάπτυξης γίνεται αισθητή εντονότερα το τελευταίο διάστηµα σε όλες τις χώρες του πλανήτη λόγω των εκτεταµένων κοινωνικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Επιπλέον, η
σύνδεση της τρέχουσας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης µε τις υπάρχουσες εντεινόµενες κρίσεις (επισιτιστική, ενεργειακή, χρηµατοπιστωτική και περιβαλλοντική) των τελευταίων ετών, καταδεικνύει την
σηµασία παρεµβάσεων µε µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. Ως περισσότερο εφικτή και βιώσιµη λύση
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µε ανθρωποκεντρική προσέγγιση προβάλλεται η πράσινη ανάπτυξη, η οποία σέβεται το περιβάλλον
και το αντιµετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεµα.
Σε ένα αρκετά ρευστό και ασαφές πλαίσιο το µοντέλο της πράσινης ανάπτυξης φαίνεται ως η µοναδική
λύση που µπορεί να διασφαλίσει:
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής
• Βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία
Η έννοια της πράσινης ανάπτυξης δεν έχει ακόµα αποκτήσει διεθνώς ένα απολύτως καθορισµένο
περιεχόµενο. Ωστόσο, βασικοί άξονες και αναγκαίες και αλληλένδετες προϋποθέσεις για την ύπαρξη
της, είναι η αποσύνδεση, η εξοικονόµηση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η δηµιουργία απασχόλησης και ο
παρεµβατισµός (98, Χατζηµπίρος, 2007 & 29, Ευθυµιόπουλος, 2003).
Ειδικότερα:
 Αποσύνδεση (decoupling): Βασική επιδίωξη της είναι η επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης χωρίς επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η αποσύνδεση επιτυγχάνεται όταν η ανάπτυξη απεξαρτάται από τις εισροές παραδοσιακά παραγόµενης ενέργειας και πρώτων υλών. Η αποσύνδεση
θεωρείται ισχυρή όταν δεν επέρχεται καθόλου αύξηση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, η οποία
έχει παρατηρηθεί στις περιπτώσεις εκποµπών πολλών αέριων ρύπων, σε χώρες του ΟΟΣΑ. Η αποσύνδεση προωθείται µε την θέσπιση υποχρεώσεων για τους χρήστες ώστε να κάνουν λογική χρήση
των πόρων και µε την προαγωγή της καινοτοµίας, που οδηγεί σε καθαρότερες τεχνολογίες παραγωγής (64, ΟΕCD, 2001).
 Εξοικονόµηση: Αφορά στην αλλαγή του σπάταλου τρόπου ζωής, µε συγκράτηση της υπερβολικής κατανάλωσης πόρων. Η εξοικονόµηση, σύµφωνα µε το “European Environment. State and
Outlook / 2005”, απαιτεί παρεµβάσεις τόσο σε ατοµικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ορθολογικών συµπεριφορών προς το περιβάλλον µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά προς αυτή
την κατεύθυνση. Σε επιχειρησιακό επίπεδο η εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων και καινοτοµιών
µπορεί επίσης να επιφέρει καθοριστικές αλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον αγροτικό τοµέα, η
άρδευση µε κατάλληλα συστήµατα µπορεί να µειώσει την σπατάλη νερού. Επίσης στα κτίρια, µεγάλη µείωση της ενεργειακής σπατάλης για θέρµανση και κλιµατισµό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή
νέων τεχνολογιών. Παρόµοιες δυνατότητες υπάρχουν στον τοµέα των µεταφορών, σε προϊόντα
που γρήγορα µετατρέπονται σε απορρίµµατα, στις συσκευασίες κ.λπ. (128, eea.europa.eu, 2011).
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 Αξιοποίηση της τεχνολογίας: Η τεχνολογία µπορεί να µετατραπεί από σηµαντικό µέρος του προβλήµατος σε καθοριστικό στοιχείο της λύσης αφού οι περισσότερες από τις παλιές τεχνολογίες δεν είναι
περιβαλλοντικά φιλικές, καθώς υστερούν στην εξοικονόµηση πόρων και στην αποσύνδεση. Γενικά,
η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων συνδέεται άµεσα µε το είδος της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας. Ζητούµενο είναι να προκρίνονται ήπιες τεχνολογίες, που είναι όσες εξασφαλίζουν ανανεωσιµότητα των πόρων και προστασία του περιβάλλοντος, ενώ δεν δηµιουργούν κοινωνικούς κινδύνους,
όπως για παράδειγµα καταστροφικά ατυχήµατα. Παραδείγµατα αποτελούν οι καθαρότερες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, βιοµηχανικών και αγροτικών προϊόντων, οι διάφορες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, η ανακύκλωση στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων, η εξοικονόµηση ενέργειας, νερού
και άλλων φυσικών πόρων, η υποκατάσταση επικίνδυνων ή τοξικών προϊόντων, η υποκατάσταση
µη αναγκαίων µεταφορών µέσω πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Τεχνολογίες αιχµής, όπως η
βιοτεχνολογία ή τα νέα υλικά µπορούν, µε κατάλληλη πολιτική, να εξυπηρετήσουν το τρίπτυχο «αειφορία-ανταγωνιστικότητα-απασχόληση». Τα τελευταία έτη σηµαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις
προέκυψαν από τεχνικές λύσεις, όπως η υποκατάσταση ουσιών που καταστρέφουν το στρατοσφαιρικό όζον, η χρήση αµόλυβδης βενζίνης, οι καταλυτικοί µετατροπείς, η µετάβαση από κάρβουνο και
πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά τα επίπεδα ζωής.
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 ∆ηµιουργία απασχόλησης: Η χρήση οικονοµικών εργαλείων, για την ταυτόχρονη επίτευξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων έχει πολλές δυνατότητες. Παράλληλα οι δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος, όπως η εξοικονόµηση ενέργειας και άλλων πόρων, η αντιρρυπαντική τεχνολογία, η υποκατάσταση τοξικών υλικών, η ανακύκλωση αποβλήτων, η εφαρµογή νέων
µεθόδων καθαρότερης παραγωγής, η οργάνωση και αξιοποίηση της προστασίας της φύσης κλπ.
δηµιουργούν πολλές θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ (66, ΟΕCD, 2001).
 Παρεµβατισµός: Η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος µε τους µηχανισµούς της αγοράς µόνο, ίσως είναι ουτοπία. Η διαµορφούµενη παγκοσµιοποιηµένη αγορά παρουσιάζει διάφορες
ανεπάρκειες και ειδικότερα, αδυναµία να εξασφαλίσει ταυτόχρονα οικονοµική ανάπτυξη, πλήρη
απασχόληση και περιβαλλοντική προστασία. Χρειάζονται εποµένως διορθωτικές παρεµβάσεις, µε
δράσεις του δηµόσιου τοµέα. Η ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική, µε νοµοθετική, διοικητική, επιστηµονική/τεχνολογική, οικονοµική και ιδεολογική διάσταση, απαιτεί δηµόσια παρέµβαση,
από το κράτος ή διακρατικούς οργανισµούς αλλά και από την κοινωνία των πολιτών. Εργαλεία
όπως το κτηµατολόγιο, ο καθορισµός χρήσεων γης, ο σχεδιασµός των αστικών κέντρων προωθούν
αποτελεσµατικά την προστασία του περιβάλλοντος. Τα οικονοµικά εργαλεία επίσης αποτελούν σηµαντικό τρόπο παρέµβασης για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης αλλά και της απασχόλησης.
(98, Χατζηµπίρος 2007 & 29, Ευθυµιόπουλος, 2003).
Προτεραιότητες δε της Πράσινης Ανάπτυξης αποτελούν:
 Το κλίµα
 Η ενέργεια
 Η αναδιάρθρωση στους παραγωγικούς τοµείς
 Η εξοικονόµηση των φυσικών πόρων
∆ιαπιστώνεται συνεπώς ότι η πράσινη ανάπτυξη υποστηρίζει και προωθεί νέες οικονοµικές δραστηριότητες και άρα οδηγεί στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδηµάτων. Ενισχύει επίσης την
ανταγωνιστικότητα, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα, στρέφοντας την κατανάλωση προς την κατεύθυνση αυτή. Η αύξηση της ζήτησης για υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας αγαθά ενισχύει την αρχική
επένδυση, προσελκύει νέα κεφάλαια και παράγει τεχνογνωσία. Η προώθηση και στήριξη ενός πράσινου αναπτυξιακού προτύπου ισχυροποιεί την ανταγωνιστική θέση της χώρας, προστατεύοντας την
ίδια στιγµή το περιβάλλον. Προϋπόθεση της επιτυχίας της πράσινης ανάπτυξης αποτελεί η συµµετοχή
πολλών νέων παραγωγών και καταναλωτών στις νέες πράσινες αγορές που δηµιουργούνται.
Όλα αυτά δεν µπορεί να γίνουν χωρίς επένδυση στην παιδεία, τη γνώση, την καινοτοµία, τις νέες
τεχνολογίες. Η ανάδειξη αυτού του νέου αναπτυξιακού προτύπου ανοίγει νέες δυνατότητες από τον
αγροτικό µέχρι τον τουριστικό τοµέα, δηµιουργώντας νέες προοπτικές στον κλάδο της µεταποίησης,
στον κατασκευαστικό τοµέα, στον τοµέα της ενέργειας.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής / ΥΠΕΚΑ, η πράσινη
ανάπτυξη, αποτελεί την στρατηγική για την έξοδο της χώρας από την οικονοµική κρίση, αφού επιδιώκει την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. (116, ΥΠΕΚΑ, 2011)
Στην Ελλάδα, η µετάβαση σ’ ένα πρότυπο που θα βασίζεται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην
εξοικονόµηση ενέργειας και στη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης µπορεί να γίνει πραγµατικότητα. Η
εξοικονόµηση και η ορθή διαχείριση της ενέργειας αποτελούν το πιο σηµαντικό, οικολογικά βέλτιστο,
εγχώριο «κοίτασµα» ενέργειας της χώρας µας (116, ΥΠΕΚΑ, 2011).
Η πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα εκφραζόµενη από την επίσηµη στρατηγική του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής / ΥΠΕΚΑ (116, ΥΠΕΚΑ, 2011), βασίζεται:
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 Στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόµηση, ορθή διαχείριση της ενέργειας και στη
διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης. Ως εκ τούτου η εξοικονόµηση της ενέργειας και η προώθηση
των ΑΠΕ, µε παράλληλη ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και µε προϋπόθεση την αύξηση
της απασχόλησης και της προστιθέµενης αξίας στην οικονοµία, αποτελούν τις προτεραιότητες του
ΥΠΕΚΑ. Στην διαχείριση των φυσικών πόρων, µε προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 Στην ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων µε µείωση της παραγωγής τους,
την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση υλικών, που παράλληλα δηµιουργεί µια αγορά και
ποιοτικές θέσεις εργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας, στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, στα προγράµµατα ανακύκλωσης, στην κατασκευή και τη λειτουργία µονάδων
επεξεργασίας και εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων.
 Στην αναβάθµιση της ζωής της πόλης µέσα από τις αστικές αναπλάσεις και τη δηµιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου, µε απώτερο στόχο να µετατραπούν οι πόλεις σε ασφαλείς και βιώσιµες.
Αισιόδοξη είναι και η εκτίµηση για το µέλλον της πράσινης απασχόλησης στην Ελλάδα, όπου αναµένεται αυξητική τάση λόγω:
• Της ολοένα πιο απαιτητικής και αυστηρής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας
• Της συνεχιζόµενης ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης σε έργα έρευνας και περιβαλλοντικής υποδοµής, παρότι παρουσιάζεται σηµαντική υστέρηση στις απορροφήσεις
• Της τεχνολογικής εξέλιξης και των αυξανόµενων επενδύσεων στον τοµέα των καθαρών τεχνολογιών και των εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης
• Του γεγονότος ότι οι οικονοµικές δραστηριότητες σε τοµείς σχετικούς µε την αειφορική διαχείριση, την προστασία και την ανάδειξη ευαίσθητων οικοσυστηµάτων, τη βιολογική γεωργία, την
παραγωγή ήπιων µορφών ενέργειας, αποτελούν επενδύσεις έντασης εργασίας και ως εκ τούτου
δηµιουργούν πολλαπλάσιες θέσεις.
Για την Ελλάδα, η στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη οδηγεί στις ακόλουθες προτεραιότητες (51,
Kατσέλη, 2010):
• Ανάδειξη των πραγµατικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας, δηλαδή της φύσης
της, του πολιτιστικού της κεφαλαίου και της γεωγραφικής της θέσης. Η προσεκτική αξιοποίηση
των πλεονεκτηµάτων αυτών συντελεί στη δηµιουργία εισοδήµατος και νέων θέσεων εργασίας.
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• Ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τοµέα, µε αναβάθµιση της ποιότητας και τυποποίηση των
παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, µε έµφαση σε προϊόντα ονοµασίας
προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και επένδυση στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
• Επιτάχυνση της εφαρµογής του νέου ενεργειακού σχεδιασµού ο οποίος θα προωθεί την
εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή ασφάλεια και τις ανανεώσιµες πηγές, ώστε το 2020 το
18% της ενέργειας να προέρχεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στον κλάδο των ΑΠΕ, καθώς και «πράσινες» κατασκευές, ώστε να καταστούν βασικοί εξαγωγικοί κλάδοι της οικονοµίας.
• Στήριξη τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας µε την προώθηση εναλλακτικών µορφών
τουρισµού για όλο τον χρόνο, που σέβονται το περιβάλλον και τον πολιτισµό.
• Προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεσµατική διαχείριση των φυσικών πόρων, µε
ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος και του ιδιαίτερου τοπικού χαρακτήρα κάθε νοµού και
περιφέρειας.
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• Επένδυση στην Παιδεία, τη διά βίου µάθηση και τις ανθρώπινες δεξιότητες για διεύρυνση
των εκπαιδευτικών επιλογών, υψηλό εκπαιδευτικό αποτέλεσµα και αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό είναι προϋπόθεση για την ανάδειξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.
• Αναβαθµισµένο εθνικό οδικό σύστηµα και µεταφορικές- ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, καθώς
και τηλεπικοινωνίες. Όλα αυτά συντελούν στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος µε παράλληλη διευκόλυνση της κάθε είδους επικοινωνίας και της ανάπτυξης που αυτή
συνεπιφέρει.

1.1 Πράσινη Οικονοµία
Πράσινη οικονοµία είναι αυτή που οδηγεί σε βελτίωση της ανθρώπινης ευηµερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ µειώνει σηµαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλείψεις. Ο
ορισµός αυτός δίδεται στον όρο στο Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον // United
Nations Environment Programme (UNEP) (92, UNEP, 2008).
Η πράσινη οικονοµία, είναι η εφαρµογή των οικολογικών οικονοµικών, µε έµφαση στις ήπιες µορφές
ενέργειας. Η πράσινη οικονοµία δεν συνδέεται µόνο µε τον τεχνολογικό µετασχηµατισµό της παραγωγικής διαδικασίας «σε πιο φιλική» για το περιβάλλον και µε την εκµετάλλευση των αειφορικών
κοιτασµάτων ενέργειας. Συνδέεται χαρακτηριστικά µε την πλήρη αναδιάρθρωση της οικονοµίας. 1
Είναι φανερό ότι η αγορά από µόνη της δεν µπορεί να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει την Πράσινη
Οικονοµία, καθώς δεν παρακολουθεί τις έξω-οικονοµικές επιταγές αλλά µόνο την πράσινη ζήτηση. Η
πράσινη ζήτηση είναι ακόµη ασθενής, ενώ είναι φανερό ότι το σύστηµα της αγοράς, δεν αρκεί χωρίς
το κατάλληλο σύστηµα σχεδιασµού, αφού η πληρότητα µιας ιδέας, χρειάζεται όλα τα εργαλεία για τον
πράσινο µετασχηµατισµό της.
1 Αναλυτές από διάφορους επιστηµονικούς κλάδους έχουν διεξάγει έρευνα για τη σχέση οικονοµίας-περιβάλλοντος, µε ανησυχία για την ενέργεια, τις ροές υλικών και τη βιωσιµότητα, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την οικονοµική ανάπτυξη.
Τα Οικολογικά οικονοµικά είναι ένα διεπιστηµονικό πεδίο της ακαδηµαϊκής έρευνας που στοχεύει στη µελέτη της αλληλεξάρτησης και της συνεξέλιξης της ανθρώπινης οικονοµίας και των φυσικών οικοσυστηµάτων µε την πάροδο του χρόνου σε
όλο το γεωγραφικό χώρο. (106, Xepapadeas, 2008)
Τα Οικολογικά οικονοµικά διακρίνονται από την περιβαλλοντική οικονοµία, η οποία είναι η συµβατική οικονοµική ανάλυση του περιβάλλοντος, καθώς αντιµετωπίζουν την οικονοµία ως ένα υποσύστηµα του οικοσυστήµατος, δίνοντας έµφαση στη
διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου. (5, Bergh, 2001)
Αρκετοί Οικολογικοί οικονοµολόγοι έχουν θέσει υπό αµφισβήτηση τις θεµελιώδεις επικρατούσες οικονοµικές προσεγγίσεις,
όπως είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους και το διακριτό των οικονοµικών µεγεθών από την επιστηµονική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι τα οικονοµικά είναι αναπόφευκτα κανονιστικά (normative) και όχι θετικά (εµπειρικά). (68, Peter, 2008)
Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η ανάλυση θέσεων (positional analysis), η οποία προσπαθεί να ενσωµατώσει το χρόνο και
τα θέµατα δικαιοσύνης. (54, Mattson, 1975)
Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη από γερµανούς οικολόγους τα οικολογικά και περιβαλλοντικά οικονοµικά αποτελούν
διαφορετικές σχολές οικονοµικής σκέψης, µε τους οικολογικούς οικονοµολόγους να υποστηρίζουν την καθαυτό αειφορία
(strong sustainability) και να απορρίπτουν την πρόταση ότι το φυσικό κεφάλαιο µπορεί να αντικατασταθεί από το κεφάλαιο
που δηµιουργείται από τον άνθρωπο. (42, Illge, Schwarze, 2006)
Τα Οικολογικά οικονοµικά θεµελιώθηκαν στα έργα των Kenneth E. Boulding, Nicholas Georgescu-Roegen, Herman Daly,
Robert Costanza, και σε άλλα. Σύµφωνα µε τον οικολογικό οικονοµολόγο Malte Faber, τα οικολογικά οικονοµικά καθορίζονται από την εστίασή τους στη φύση, τη δικαιοσύνη και το χρόνο. Οδηγός για την οικολογική οικονοµική ανάλυση και
αποτίµηση είναι τα θέµατα της διαγενεακής δικαιοσύνης, η µη αναστρεψιµότητα της περιβαλλοντικής αλλαγής, η αβεβαιότητα
των µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων της επέµβασης του ανθρώπου στη φύση, και η αειφόρος ανάπτυξη. (60, Malte, 2008)
Η Οικολογική οικονοµία περιλαµβάνει τη µελέτη του ‘µεταβολισµού της κοινωνίας’, δηλαδή τη µελέτη της ροής της ενέργειας
και των υλικών που εισέρχονται και εξέρχονται από το οικονοµικό σύστηµα. Αυτό το υποπεδίο επίσης αναφέρεται ως βιοφυσικά οικονοµικά, ή βιοοικονοµικά (bioeconomics) και έχει δεσµούς µε την εφαρµοσµένη επιστήµη της βιοµηχανικής συµβίωσης (industrial symbiosis). H Οικολογική οικονοµία βασίζεται σε ένα εννοιολογικό µοντέλο της οικονοµίας που συγκροτείται
από: ροή ενέργειας, υλικά, καθώς και υπηρεσίες που συνδέονται µε το οικοσύστηµα. (108, Wikipedia, 2011)
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Ο πράσινος µετασχηµατισµός θα αποκλείσει επιχειρήσεις και παραγωγούς ή επίσης θα πιέσει την κατανάλωση, λόγω του υψηλού κόστους και της υψηλής τιµής των προϊόντων,. Εποµένως χρειάζονται
κοινωνικές πολιτικές για την οικονοµία και εδώ είναι µια µεγάλη ευκαιρία στην πράσινη οικονοµία να
συµπεριληφθεί όχι µόνο το περιβαλλοντικό κόστος αλλά και το κοινωνικό κόστος, προκειµένου να
οδηγηθούµε στον ολιστικό ανασχεδιασµό της.
Το United Nations Framework Convention on Climate Change, ορίζει την πράσινη οικονοµία από την
άποψη της «triple bottom line», ως µια οικονοµία που είναι (94, UNFC, 2007 & 108, Wikipedia, 2011):
• Περιβαλλοντικά βιώσιµη, µε βάση την πεποίθηση ότι η βιόσφαιρά µας είναι ένα κλειστό σύστηµα µε πεπερασµένους πόρους και περιορισµένη ικανότητα για αυτο-ρύθµιση και αυτό-ανανέωση. Το σύστηµα αυτό εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους της γης, και ως εκ τούτου πρέπει
να δηµιουργήσουµε ένα οικονοµικό σύστηµα που σέβεται την ακεραιότητα των οικοσυστηµάτων και εξασφαλίζει την αντοχή των συστηµάτων υποστήριξης ζωής.
• Κοινωνικά δίκαιη, µε βάση την πεποίθηση ότι ο πολιτισµός και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι
πολύτιµοι πόροι και, όπως οι φυσικοί πόροι, απαιτούν υπεύθυνη διαχείριση για να αποφευχθεί
η εξάντληση τους. Πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα ζωντανό οικονοµικό σύστηµα που επιτρέπει
σε όλους τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και πλήρεις
ευκαιρίες για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.
• Τοπικής εµβέλειας, µε βάση την πεποίθηση ότι µια αυθεντική σύνδεση µε τον τόπο είναι η
απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα και τη δικαιοσύνη. Η πράσινη οικονοµία είναι ένα
παγκόσµιο σύνολο επιµέρους κοινοτήτων µε κάλυψη των αναγκών των πολιτών της µέσα από
την τοπική παραγωγή και την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών.
Πράσινη οικονοµία και πράσινη πολιτική υπογραµµίζουν την δηµιουργία θετικών εναλλακτικών λύσεων σε όλους τους τοµείς της ζωής και σε κάθε τοµέα της οικονοµίας. H πράσινη οικονοµία δεν
στηρίζει τον «δηµόσιο» ή τον «ιδιωτικό» τοµέα αλλά υποστηρίζει ότι αµφότεροι οι τοµείς πρέπει να
µετατραπούν έτσι ώστε οι αγορές να εκφράζουν κοινωνικές και οικολογικές αξίες, αλλά και θεµελιώδη
δίκτυα καινοτοµίας και κοινότητας. Για να συµβεί αυτό, νέες οικονοµικές διαδικασίες πρέπει να σχεδιαστούν και νέοι κανόνες να γραφτούν, έτσι ώστε τα κίνητρα για την οικολογική συµπεριφορά να είναι
ενσωµατωµένα στην καθηµερινή οικονοµική ζωή. Το κράτος µπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια
περισσότερο ως συντονιστής. Η βάση για την αυτορρύθµιση σε µια πράσινη οικονοµία είναι να έχει η
κοινότητα ένα έξυπνο σχεδιασµό ο οποίος θα παρέχει κίνητρα για τις ορθές πρακτικές.
Παρακάτω αναφέρονται οι αλληλένδετες αρχές, που καλύπτουν τις βασικές συνιστώσες της πράσινης
οικονοµίας (59, Milani, 2007):
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1. Η αρχή της αξίας χρήσης, της πραγµατικής αξίας και της ποιότητας: Αυτή είναι η θεµελιώδης
αρχή της πράσινης οικονοµίας και µιας οικονοµίας των υπηρεσιών, µε εστίαση στις ανάγκες των
ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
2. Η ακολουθία των φυσικών ροών: Αυτή είναι πρωταρχική αρχή της πράσινης οικονοµίας, καθόσον αυτή κινείται στον χώρο των φυσικών διαδικασιών που απορρέουν από την ηλιακή
ενέργεια, την αιολική ενέργεια, την ανανεώσιµη ενέργεια, το φυσικό υδρολογικό κύκλο, την
περιφερειακή βλάστηση, την τροφή καθώς και από τα τοπικά υλικά.
3. Τα απόβλητα να ισούνται µε την κατανάλωση των τροφίµων: Στη φύση δεν υπάρχουν απόβλητα, γιατί κάθε διαδικασία εκροής αποτελεί µια εισροή για κάποια άλλη διαδικασία. Η αρχή
αυτή συνεπάγεται όχι µόνο υψηλό βαθµό οργάνωσης της συµπληρωµατικότητας, αλλά και ότι
οι εκροές και τα υποπροϊόντα είναι θρεπτικά και µη τοξικά ώστε να είναι τροφή για κάτι.
4. Η ∆ιαφορετικότητα: Σε έναν κόσµο που µεταβάλλεται συνεχώς, η υγεία και η σταθερότητα
φαίνεται να εξαρτώνται από την ποικιλοµορφία (diversity).

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

5. Συµµετοχή και Άµεση ∆ηµοκρατία: Για να ενεργοποιηθεί η ευελιξία και η πράσινη οικονοµική
σχεδίαση, θα πρέπει οι οικολογικοί οργανισµοί και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών να µπορούν να παράσχουν τα µέσα για την συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στις
αποφάσεις που αφορούν στην κοινωνία.
6. Ανθρώπινη δηµιουργικότητα και ανάπτυξη: Η ανάπτυξη του ανθρώπου σχετίζεται και µε την
ποιότητα της ανατροφής. Στην πράσινη οικονοµία, η προσωπική, η πολιτική, η κοινωνική και
οικολογική αντίληψη λειτουργούν παράλληλα, ενώ οι κοινωνικές και πνευµατικές ικανότητες
είναι καθοριστικής σηµασίας, για την επίτευξη της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας.
7. Ο στρατηγικός ρόλος του περιβάλλοντος, του τοπίου και του χωροταξικού σχεδιασµού: Η
βελτίωση της αποδοτικότητας µπορεί συχνά να επιτευχθεί µε µια απλή χωροταξική αναδιάταξη
των στοιχείων του συστήµατος, το οποίο µπορεί να γίνει µε ένα µικρής κλίµακας ολοκληρωµένο σχέδιο, που έχει ως γνώµονα τη φύση και το τοπίο της περιοχής. Τα κτίρια π.χ., που µε τον
ένα ή τον άλλο τρόπο, απορροφούν περίπου το 40% της απόδοσης της ενέργειας των υλικών,
από τα οποία έχουν κατασκευαστεί. Έτσι, η διατήρηση και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε αυτόν τον τοµέα, θα έχει παρά πολύ σηµαντικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την οικονοµία,
ιδιαίτερα δε αν έχει προσαρµοστεί στο τοπικό περιβάλλον.
Οι πιο σηµαντικές, µε βάση τον κύκλο εργασιών, οικονοµικές δραστηριότητες που περιλαµβάνει η
πράσινη οικονοµία, µε βάση σχετική µελέτη που εκπονήθηκε από την Ernst & Young για τη ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι οι εξής (33, Ernst & Young, 2006):
• Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και ανακύκλωση
• Επεξεργασία λυµάτων
• Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
• Πράσινες κατασκευές
• Έλεγχος ατµοσφαιρικής ρύπανσης
• ∆ηµόσια διοίκηση
• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
• Περιβαλλοντική προστασία

1.2 Πράσινη Επιχειρηµατικότητα
Πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι εκείνη η µορφή οικονοµικής δραστηριότητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της στρατηγικής της (108, Wikipedia, 2011).
Η πράσινη επιχειρηµατικότητα συνίσταται στη θετική στάση της επιχείρησης απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία, αναφορικά µε τα προϊόντα ή της υπηρεσίας που παρέχει, όσο και µε τις διαδικασίες
παραγωγής. Η πράσινη επιχείρηση κρατάει θετική στάση απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος
στο σύνολο των δραστηριοτήτων της (27, EOMMEX, 2008).
Το 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε µία στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης και πρόσθεσε µία
περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική της Λισσαβόνας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ριζικής µεταρρύθµισης της οικονοµίας, προκειµένου να δηµιουργηθούν περίπου 15 εκατ. νέες θέσεις εργασίας έως
το 2010 (28, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003).
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Η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την εκκίνηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τον Χάρτη
για τις µικρές επιχειρήσεις, που περιέχει συστάσεις ώστε να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την οικονοµία της γνώσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον εν λόγω
τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των ετήσιων εκθέσεων για τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη και
η Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων του Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις, καθώς και την Έκθεση
για τις ενέργειες του εκπροσώπου των ΜΜΕ και την ανακοίνωση για την πολιτική καινοτοµίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2002 µία ανακοίνωση για την βιοµηχανική πολιτική στην
διευρυµένη Ευρώπη ενώ στο ίδιο πλαίσιο έθεσε και την διαβούλευση πάνω στην Πράσινη Βίβλο για
την επιχειρηµατικότητα (27, EOMMEX, 2008).
Η σηµασία που δίνεται στην επιχειρηµατικότητα επαναβεβαιώνεται σε έκθεση της Επιτροπής το 2007
προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, όπου τονίζεται ιδιαίτερα η απαίτηση για την ενίσχυση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης µέσω της γνώσης, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικής
δυνητικότητας (27, EOMMEX, 2008).
Η πράσινη επιχειρηµατική αντίληψη αναγνωρίζει ότι (27, EOMMEX, 2008),:
• Το επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι µέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Όλοι οι φυσικοί πόροι
που αξιοποιούνται στην «πραγµατική οικονοµία» προέρχονται από την γη, τον αέρα και την θάλασσα. Η παγκόσµια µείωση τους αποτελεί βασικό περιορισµό στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
• Τα κυρίαρχα παραγωγικά και καταναλωτικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από σπατάλη. Προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αφθονία πετρελαίου και άλλων ορυκτών. Τα πιο έξυπνα παραγωγικά συστήµατα βασίζονται στην αποτελεσµατική αξιοποίηση πόρων (φυσικών, οικονοµικών
και ανθρώπινων) µειώνοντας στην πορεία και το οικολογικό τους αποτύπωµα.
• Είναι δυνατή η παραγωγή πολλών τυποποιηµένων και βιοµηχανικών προϊόντων η ποιότητα των
οποίων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Η πράσινη επιχείρηση εξ ορισµού παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη
(27, ΕΟΜΜΕΧ, 2008).
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Σύµφωνα µε την Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη, οι επιχειρηµατίες αποτελούν την κινητήριο δύναµη της οικονοµίας της αγοράς και τα επιτεύγµατά τους προσφέρουν στην
κοινωνία πλούτο και θέσεις εργασίας και στους καταναλωτές ποικιλία επιλογών. Πολλές µεγάλες εταιρείες, ανταποκρινόµενες στις αυξανόµενες προσδοκίες της κοινής γνώµης όσον αφορά στον αντίκτυπο
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία και στο περιβάλλον, υιοθέτησαν επίσηµες στρατηγικές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η στάση αυτή συνεπάγεται την προαιρετική ενσωµάτωση
κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων στην επιχειρηµατική πρακτική και στη συνεργασία µε
τα ενδιαφερόµενα µέρη. Τέτοιες ενέργειες µπορούν για παράδειγµα να περιλαµβάνουν δέσµευση για
την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας κατά έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο (οικολογική αποδοτικότητα) (28, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003).
Η πράσινη επιχειρηµατικότητα, στηρίζεται κυρίως σε µια νέα ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, που
είναι και η γενεσιουργός της αιτία. Αυτή η ζήτηση µπορεί να είναι τόσο η ατοµική ζήτηση του καταναλωτή όσο και η κοινωνική ζήτηση για ένα νέο φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών. Τα νέα αυτά προϊόντα
και υπηρεσίες καλούνται να:
 Βοηθήσουν στην προσαρµογή της οικονοµίας στη φύση και την κοινωνική ανάπτυξη
 Καλύψουν την ανάγκη των καταναλωτών για µια άλλη ποιότητα ζωής που έρχεται µετά το κεκτηµένο της ευηµερίας των αναπτυγµένων οικονοµιών
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Τα Θεµελιώδη Χαρακτηριστικά της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας είναι τα εξής:(35, Ζήσης 2010):
 Συµβιωτικότητα µε τα τοπικά χαρακτηριστικά
 Ικανότητα ανάδειξης αυτών των χαρακτηριστικών
 Υψηλή περιβαλλοντική αναγκαιότητα αυτών των επιχειρήσεων (αιολικά πάρκα, βιοµηχανίες
ανακύκλωσης)
Τα Επιµέρους Χαρακτηριστικά, αφορούν στις δράσεις που κατευθύνονται στην πράσινη επιχειρηµατικότητα και θα πρέπει να διαθέτουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
(35, Ζήσης, 2010)
 Ποιοτική πρωτοπορία
 Συστηµατικότητα
 Συλλογικότητα
 Προοδευτικό πραγµατισµό και ρεαλισµό
 Οικονοµική βιωσιµότητα
 Σύνδεση µε την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία του τόπου
 Συµβολή στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα
 Απουσία επιχειρηµατικού πληθωρισµού, δηλαδή να µη υπάρχουν πολλές οµοειδείς επιχειρήσεις καθόσον έτσι µειώνεται η βιωσιµότητά τους
Τα απαιτούµενα στοιχεία για την οικονοµική βιωσιµότητα των δράσεων που αποσκοπούν στην πράσινη επιχειρηµατικότητα, είναι:
• Η διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων
• Η νοοτροπία του επενδυτή και του κοινωνικού περιβάλλοντος
• Η αξιοποίηση των πόρων
• Το επιχειρηµατικό επιχειρησιακό σχέδιο
• Οι επενδύσεις
• Τα δίκτυα σήµανσης ποιότητας
• Οι περιοχές Νatura καθόσον οι χάρτες των προστατευόµενων περιοχών και η γεωγραφία τους
είναι εργαλεία στρατηγικής και χωροταξικής προσέγγισης για τη βιώσιµη ανάπτυξη και για τη
βιωσιµότητα των επιχειρηµατικών δράσεων.
• Οι επενδύσεις που συνδέονται κυρίως µε έργα του δηµόσιου τοµέα και της αυτοδιοίκησης και
αποτελούν υπόστρωµα για τις ιδιωτικοοικονοµικές επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις καθορίζουν
το γενικό επιχειρηµατικό περιβάλλον και ρυθµίζουν για παράδειγµα την τουριστική δυναµική
ενός τόπου.
Η πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι ένας τοµέας, στον οποίο ενεργοποιούνται (35, Ζήσης, 2010):
1. Οι αυτοδιοικήσεις πρώτου και δεύτερου βαθµού, οι οµάδες παραγωγών, οι συνεταιρισµοί και
οι οργανώσεις των καταναλωτών, διαµορφώνοντας έτσι ένα νέο πλαίσιο προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Τα πανεπιστήµια, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και οι συναφείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της πράσινης επιχειρηµατικότητας, σε διάφορους ερευνητικούς τοµείς
και προγράµµατα παρακολούθησης.

17

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

3. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις (µόνες τους ή σε εταιρικά σχήµατα), οι διαχειριστικοί φορείς των
προστατευόµενων περιοχών και ακόµη και το ίδιο το κράτος το οποίο διαµορφώνει µια οικονοµία κλίµακας και έναν στρατηγικό σχεδιασµό για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
4. Η καθαρά ιδιωτικοοικονοµική κατεύθυνση που είναι το πιο κρίσιµο σηµείο για την πράσινη
επιχειρηµατικότητα. Αυτό συµβαίνει επειδή είναι ένας τοµέας πρόκλησης που θα αναδειχθεί και
θα καταξιωθεί από την αναζήτηση της παραγωγής νέων προϊόντων για τον προσδιορισµό και
την κάλυψη µιας νέας καταναλωτικής ζήτησης, που θα µπορεί να εκπληρώνει τους όρους τόσο
της βιώσιµης ανάπτυξης όσο και της ιδιαίτερης εκείνης πλευράς της βιώσιµης ανάπτυξης που
εκπληρώνει τους όρους της αποσύνδεσης (115, OECD, 2001).

1.3 Πράσινη Απασχόληση
Η παγκόσµια κοινότητα βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπη µε δύο γενικευµένες κρίσεις την:
• Οικονοµική, η οποία ξεκίνησε από τον ανεπτυγµένο δυτικό κόσµο ως µία κρίση του τραπεζικού
συστήµατος, πήρε ευρύτερες διαστάσεις χρηµατοπιστωτικής κρίσης και σήµερα απειλεί τα θεµέλια των εδραιωµένων σταθεροποιητικών µηχανισµών του, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Περιβαλλοντική, η οποία αντιθέτως εξελίχθηκε σταδιακά, δίνοντας σηµεία εδώ και πολλές δεκαετίες, η παράβλεψη των οποίων είχε βραχυπρόθεσµα µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος. Πλέον
η µη λήψη µέτρων απειλεί µε µη αναστρέψιµες βλάβες τον πλανήτη, οι οποίες καθώς µεταφράζονται σε απώλεια κεφαλαιακών πόρων αγγίζουν βαθύτατα τις κυβερνήσεις.
Ποια µπορεί να είναι λοιπόν η λύση στο διττό αυτό πρόβληµα; Πώς µπορεί κανείς να αφυπνίσει την
κοινή γνώµη, να καλλιεργήσει περιβαλλοντικό συναίσθηµα και ταυτόχρονα να δηµιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας που θα βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση;
Σύµφωνα και µε τους πλέον δύσπιστους η απάντηση βρίσκεται στην πράσινη ανάπτυξη και στην ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης σε επαγγελµατικές δραστηριότητες της πράσινης οικονοµίας.
Το Worldwatch Institute ορίζει ως πράσινη απασχόληση τις δραστηριότητες εκείνες στον πρωτογενή,
δευτερογενή, τριτογενή και τεταρτογενή τοµέα, οι οποίες συµβάλλουν στη διατήρηση ή και αποκατάσταση του περιβάλλοντος (117, Worldwatch Institute, 2011).
Kατά συνέπεια, οι πράσινες θέσεις εργασίας (107, Ψωµάς 2009) αφορούν σε επαγγελµατικές δραστηριότητες που:
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 Προστατεύουν τα οικοσυστήµατα και τη βιοποικιλότητα.
 Συµβάλλουν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων.
 Μειώνουν την κατανάλωση νερού.
 Οδηγούν σε µια οικονοµία χαµηλής έντασης της χρήσης άνθρακα.
 Περιορίζουν την παραγωγή αποβλήτων και ρύπων.
Ορισµένοι προσθέτουν και µια πιο “παραδοσιακή” παράµετρο στα παραπάνω. Θεωρούν ως πράσινες
εκείνες τις θέσεις εργασίας που “έχουν µακρόχρονη προοπτική, είναι καλοπληρωµένες και συµβάλλουν άµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος” (2, Apollo, 2008).
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η ποιοτική διάσταση της αξιοπρεπούς εργασίας, δηλαδή της
εργασίας που παρέχει ισότιµες ευκαιρίες και στα δύο φύλα µέσα σε συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας
και σεβασµού της ανθρώπινης φύσης. Η διασφάλιση της αξιοπρέπειας στην εργασία είναι κεντρικής
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σηµασίας στην ενίσχυση των ενεργειών µείωσης της φτώχειας και αποτελεί σηµαντικό µέσο επίτευξης
ολοκληρωµένης και βιώσιµης ανάπτυξης.
Με µια ελαφρά διαφορετική διατύπωση, ως πράσινη απασχόληση ορίζεται οποιαδήποτε επαγγελµατική ενασχόληση «µε τη λειτουργία χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον ή
σε τοµείς παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών, που το τελικό αποτέλεσµα αυτών προκαλεί άµεσα
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών αγαθών είτε τη δηµιουργία υποδοµών που στηρίζουν την παροχή
υπηρεσιών φιλικών για το περιβάλλον» (109, Wikipedia, 2011 & 112, Bls gov/green, 2011)
Σε πολλά κράτη έχουν διεξαχθεί µελέτες για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Οι µελέτες αυτές έχουν ως
βάση την πράσινη οικονοµική δραστηριότητα σε µερικές βασικές κατηγορίες. Παρά τις διαφορές στο
σύστηµα ταξινόµησης των µελετών, επικρατεί µια γενική συναίνεση σχετικά µε τον τρόπο δράσης µιας
πράσινης οικονοµίας. Υπάρχουν ωστόσο διαφορετικές προσεγγίσεις για την καταµέτρηση των θέσεων
εργασίας που συνθέτουν την πράσινη οικονοµία. Οι προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την καταµέτρηση των πράσινων θέσεων εργασίας είναι: (88, Slaper, 2009)
1. Η προσέγγιση της βιοµηχανίας µετρά τον αριθµό των εργαζοµένων σε µια εταιρεία, η οποία, µε
βάση τα αποτελέσµατα της επιχείρησης, καθιστά την οικονοµία πιο πράσινη. Η προσέγγιση που
χρησιµοποιεί η βιοµηχανία µετρά τον αριθµό των εργαζοµένων σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων µε διαφορετικές δραστηριότητες που συµβάλλουν στην οικολογική στροφή της οικονοµίας.
Ένα είδος τέτοιας δραστηριότητας είναι παραδείγµατος χάριν η απασχόληση σε υδροηλεκτρικό
σταθµό παραγωγής ενέργειας. Η προσέγγιση αυτή δεν εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται
η ίδια η δραστηριότητα. Για παράδειγµα, οι εργαζόµενοι σε µια εταιρεία που παράγει φωτοβολταϊκά πάνελ θεωρούνται απασχολούµενοι στην πράσινη οικονοµία, αν και ίσως δεν χρησιµοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και µεθόδους παραγωγής.
2. Η επαγγελµατική προσέγγιση, θεωρεί ότι αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες µιας επιχείρησης είναι πράσινα, τότε οι εργαζόµενοι της επιχείρησης µπορεί να θεωρηθούν ως εργαζόµενοι σε πράσινες θέσεις
εργασίας. Για παράδειγµα, ο παραγωγός βιολογικών προϊόντων θεωρείται πράσινος επαγγελµατίας,
σε αντίθεση µε τον αγρότη ο οποίος χρησιµοποιεί χηµικά λιπάσµατα και φυτοφάρµακα, παρότι η
καλλιέργεια γίνεται κατά τα άλλα µε όµοιο τρόπο. Οµοίως και ο επιδιορθωτής ποδηλάτων, ο ηλεκτρολόγος που εγκαθιστά ηλιακά πάνελ, οι υδραυλικοί που εγκαθιστούν ηλιακούς θερµοσίφωνες,
οι εργάτες οικοδοµών που κατασκευάζουν υψηλής ενεργειακής απόδοσης πράσινα κτίρια και αυτοί
που τοποθετούν συστήµατα για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας σε αγροκτήµατα.
3. Η πλέον αµιγής προσέγγιση αφορά το συνδυασµό µεθόδου και αποτελέσµατος της εργασίας.
Αυτή αφορά τον εργαζόµενο σε δραστηριότητα η οποία π.χ. εξοικονοµεί ενέργεια και άλλους
πόρους για να παράγει βιολογικά ή ανακυκλώσιµα προϊόντα.
4. Η διευρυµένη προσέγγιση κατατάσσει στα πράσινα επαγγέλµατα και αυτά που σχετίζονται µε
την επιµήκυνση του χρόνου ζωής ενός αγαθού, όπως ο τσαγκάρης, αυτός που επιδιορθώνει
ποδήλατα ή ο υπεύθυνος συντήρησης µηχανών, διότι έµµεσα αποτρέπουν τη χρήση πόρων
(πρώτων υλών και ενέργειας) καθυστερώντας την αντικατάστασή του.
Η ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων αντανακλά την περιπλοκότητα της αντικατάστασης ενός µοντέλου ανάπτυξης και εν προκειµένω του τυπικού δυτικού, µε ένα άλλο στο οποίο επικρατούν διαφορετικές προτεραιότητες από το άµεσο οικονοµικό κέρδος.
Ο νεότερος επίσηµος ορισµός2 (2010) θεωρεί ότι Πράσινες θέσεις εργασίας (Green Jobs) είναι:
 ¨Θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή προσφέρουν υπηρεσίες που
ωφελούν το περιβάλλον ή την διατήρηση των φυσικών πόρων¨.
2 US Department of Labor
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 ¨Θέσεις εργασίας τα καθήκοντα των οποίων συνίστανται στη δηµιουργία διαδικασιών φιλικότερων προς το περιβάλλον, ή τη χρήση λιγότερων φυσικών πόρων από το φορέα που
τις προσφέρει¨.
Το 2007 το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), ο ∆ιεθνής Οργανισµός
Εργασίας (ILO), και η ∆ιεθνής Συνδικαλιστική Συνοµοσπονδία (ITUC), δροµολόγησαν από κοινού την Πρωτοβουλία για την Πράσινη Απασχόληση (Green Jobs Initiative). Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργοδοτών (IEO) προσχώρησε στην πρωτοβουλία το 2008.
Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον, πράσινη εργασία είναι «η
εργασία στους τοµείς της γεωργίας, των κατασκευών, της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και της διοίκησης και των υπηρεσιών που συµβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση ή στην αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτό περιλαµβάνει τις θέσεις εργασίας που βοηθούν στην προστασία των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας, µειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, υλικών και νερού µέσω στρατηγικών υψηλής απόδοσης ή απαλλάσσουν την
οικονοµία από την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα ή οδηγούν στην ελαχιστοποίηση ή την πλήρη
αποφυγή της δηµιουργίας όλων των µορφών αποβλήτων και της ρύπανσης. « (93, UNEP, 2008)
Σε ένα περιβάλλον όπως το τωρινό, όπου η ανεργία αυξάνεται εν µέσω γενικότερης στασιµότητας ή
και ύφεσης, όπως στην Ελλάδα, µια ρεαλιστική άποψη συνοψίζεται στη διατύπωση ότι δεν αρκεί µόνο
να δηµιουργήσουµε περισσότερες πράσινες θέσεις εργασίας, αλλά να κάνουµε τις υπάρχουσες
θέσεις εργασίας περισσότερο πράσινες.

1.3.1 Πράσινη Απασχόληση στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσµο
Στην διεθνή συνδιάσκεψη στο Μπαλί (2007) αναγνωρίστηκε η ανάγκη αλλαγής στην απασχόληση
διεθνώς, προκειµένου να υπογραµµίσει την συµβολή στην αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών.
Οι κλιµατικές αλλαγές σχετίζονται µε το µοντέλο κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια, ενώ η αυξανόµενη ένταση των επιπτώσεων που εµφανίζεται τα τελευταία
χρόνια ωθεί την αλλαγή τόσο του τρόπου παραγωγής ενέργειας όσο και κατανάλωσης. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτό το νέο ενεργειακό µοντέλο θα εργαστούν εκατοµµύρια άνθρωποι, που καλούνται από
τώρα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες.
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Οι επενδύσεις στον τοµέα των ΑΠΕ έχουν ήδη φτάσει τα 100 δις $. Αυτό µεταφράζεται σε άνοδο της
τάξης του 18% σε νέες επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας µόνο. Αντίστοιχες επενδύσεις γίνονται
σε θέµατα έρευνας αλλά και διακίνησης προϊόντων χαµηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης. Οι ΗΠΑ
αναµένεται να δηµιουργήσουν 40 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας µέχρι το 2030. Ήδη το 2005 η περιβαλλοντική βιοµηχανία κατέγραψε πάνω από 5,3 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες, Αµερικανοί νοµοθέτες, πολίτες και επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ποικίλους τρόπους για να γίνουν περισσότερο «πράσινοι», ελπίζοντας να διατηρήσουν τις φυσικές πηγές της γης
και ταυτόχρονα και τον καλό τρόπο ζωής µας. Οι καταναλωτές ολοένα και περισσότερο επιλέγουν
οργανικά προϊόντα. Αυτοκινητοβιοµηχανίες µε µοντέλα αυτοκινήτων που λειτουργούν µε βενζίνη
εφευρίσκουν πιο έξυπνα καύσιµα για την µετακίνησή τους. Τα σπίτια και τα γραφεία ανακαινίζονται για
να γίνουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον και κατασκευάζονται έτσι ώστε να κάνουν µικρή σπατάλη
ενέργειας, να περιλαµβάνουν χρησιµοποιηµένα υλικά και να είναι ενεργειακά έξυπνα.
Σύµφωνα µε το UNEP (Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον), το 2006 πάνω από 2,3
εκατ. άνθρωποι σε όλο τον κόσµο απασχολούνταν στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
κυρίως στα βιοκαύσιµα, µε τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και την Κίνα να έχουν τη µερίδα του λέοντος.
Υπολογίζεται µάλιστα ότι µέχρι το 2030 ο αριθµός των εργαζοµένων στις εναλλακτικές µορφές ενέργειας µπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατοµµύρια, ενώ σύµφωνα µε τον FAO, τον Οργανισµό Γεωργίας και
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Τροφίµων του ΟΗΕ, 10 εκατ. θέσεις εργασίας θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν µόνο στον τοµέα της
δασοκοµίας, κάτι που θα ωφελούσε πρωτίστως την Ασία και την Αφρική.
Η ανάγκη για µια πιο πράσινη αγορά εργασίας έχει γίνει αισθητή στη ∆ύση αφού, (77, Ραγίλα, 2010) :
• Στην Ιταλία οι θέσεις «του είδους» υπολογίζονται σήµερα από 850-950.000 και µέσα στην δεκαετία αναµένεται να φθάσουν τα 1,3-1,5 εκατ.
• Στην Βρετανία σύµφωνα µε την Acre Resources, η αγορά της πράσινης εργασίας αντιστέκεται
στην οικονοµική κρίση, αφού το 2008 παρατηρήθηκε αύξηση του τοµέα κατά 58%.
• Στις ΗΠΑ σχεδιάζεται η προώθηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας και η δηµιουργία 5
εκατ. νέων πράσινων θέσεων εργασίας την επόµενη δεκαετία, ένας στόχος που µπορεί να έχει
αµφισβητηθεί, δεν λείπουν ωστόσο µελέτες οι οποίες ενισχύουν αυτήν την αισιοδοξία, όπως η
πρόσφατη των American Solar Energy Society/ ASES (133, ASES, 2011).
Η εν λόγω µελέτη, εξετάζοντας διάφορα σενάρια, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µέχρι το 2030 θα
µπορούσαν να δηµιουργηθούν στις ΗΠΑ από 16-17 εκατ. πράσινες θέσεις εργασίας.
Οι απασχολούµενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον ξεπερνούν
τα 3,5 εκατοµµύρια, ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 0,7% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Από
αυτούς µια µεγάλη µερίδα αφορούν σε τοµείς «καθαρών» τεχνολογιών.
Καθαρές τεχνολογίες θεωρούνται αυτές που σχετίζονται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση αποβλήτων κ.ά. Άλλοι τοµείς που παρουσιάζουν σηµαντική συνεισφορά στα νούµερα αυτά
είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η οικολογική ανάπλαση αστικών περιοχών. Όλοι
αυτοί οι τοµείς φτάνουν να απασχολούν 2 εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλη την ΕΕ. Οι υπόλοιπες 1,5
εκατοµµύριο θέσεις εργασίας αφορούν σε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε περιβαλλοντικά θέµατα.
Μια «πράσινη» επιχείρηση µπορεί να παράγει ή να εµπορεύεται τεχνολογίες, υλικά αλλά και υπηρεσίες στη µέτρηση, πρόληψη, µείωση, αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο νερό, τον
αέρα, το έδαφος, τα απόβλητα, το θόρυβο, τα οικοσυστήµατα (55, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 2009).
Γνωρίζοντας ότι το 0,7% είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος, παρατηρείται µια διακύµανση του ποσοστού
αυτού στις διάφορες χώρες. Μεγαλύτερο ποσοστό από το µέσο όρο παρουσιάζεται στις εξής χώρες: Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Σουηδία. Συµβαδίζουν µε τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο η ∆ανία και Ιρλανδία, ενώ οι υπόλοιπες χώρες ακολουθούν µε χαµηλότερα ποσοστά.
Η Ελλάδα µε ποσοστό 0.1% έχει το χαµηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.
Ενδεικτικά, στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων - Υγροβιότοπων (ΕΚΒΥ), το
οποίο χρησιµοποιεί στοιχεία από τη µελέτη της «Αναπτυξιακής Σύµπραξης EQUAL για το περιβάλλον», οι εργαζόµενοι στον τοµέα διαχείρισης των στερεών και τοξικών αποβλήτων ανέρχονται στους
15.000. Ενώ άλλοι τόσοι είναι οι απασχολούµενοι στον τοµέα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και
της διαχείρισης των νερών. Τέλος, 1.200 απασχολούνται στον τοµέα προστασίας και γενικότερης διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

1.3.2 Προκλήσεις της µετάβασης
Η µετάβαση από την παραδοσιακή δυτική στην «πράσινη» απασχόληση δε γίνεται αντιληπτή µε τον
ίδιο τρόπο στον ανεπτυγµένο και αναπτυσσόµενο κόσµο, αλλά ούτε ακόµη και σε επίπεδο κρατώνµελών της Ε.Ε.
Η µελέτη του CEDEFOP µε τίτλο «∆εξιότητες για πράσινες θέσεις εργασίας η οποία αποτελεί µέρος
ευρύτερης µελέτης που διεξάγεται από κοινού µε την ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), ερευνά τις
απαιτούµενες δεξιότητες για την ανάπτυξη πράσινων οικονοµιών σε έξι κράτη-µέλη (∆ανία, Γερµα-
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νία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία και Ηνωµένο Βασίλειο). Η µελέτη δείχνει ότι η διαχωριστική γραµµή
µεταξύ των θέσεων εργασίας που µπορούν να χαρακτηριστούν «πράσινες» ή µη, γίνεται ολοένα και
πιο λεπτή. Το κατά πόσο µία θέση εργασίας είναι εντελώς νέα ή ήδη υπάρχουσα, αλλά µε στοιχεία
βιώσιµης ανάπτυξης, κρίνεται διαφορετικά στα παραπάνω έξι κράτη-µέλη. Παράδειγµα αποτελεί η
θέση του ενεργειακού επιθεωρητή, η οποία για την Εσθονία ή την Ελλάδα είναι µία νέα πράσινη θέση
απασχόλησης, αλλά για τη Γερµανία µπορεί να θεωρηθεί µία αλλαγή καθηκόντων ενός επιθεωρητή,
που αποτελεί επάγγελµα µε ιστορία ετών (21&22, CEDEFOP, 2008 & 2010) .
Τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεσή της WWF «Πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη» είναι
σχεδόν παρόµοια. Εκτιµάται ότι οι δραστηριότητες της «πράσινης» οικονοµίας, εξασφαλίζουν στους
Ευρωπαίους τρία εκατοµµύρια θέσεις εργασίας, καθόσον το φιλικό προς το περιβάλλον µοντέλο ανάπτυξης προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης συγκριτικά µε τις ρυπογόνες βιοµηχανίες.
Βάσει των στοιχείων που δίνει στη δηµοσιότητα η περιβαλλοντική οργάνωση, 3,4 εκατοµµύρια θέσεις
εργασίας στην ΕΕ σχετίζονται άµεσα µε τους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, των βιώσιµων
µεταφορών και της ενεργειακής απόδοσης. Αυτός ο αριθµός υπερβαίνει κατά πολύ τα 2,8 εκατοµµύρια θέσεις που καλύπτονται από ρυπογόνες βιοµηχανίες όπως του λιγνίτη, του τσιµέντου, του σιδήρου
και του χάλυβα. Εκτιµάται επίσης, ότι η οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα θα συνεχίσει να διευρύνεται στο µέλλον, σε αντίθεση µε την απασχόληση στις ρυπογόνες βιοµηχανίες. (105, WWF, 2009)
Μια µελέτη της European Trade Union Confederation / ETUC και της Social Development Agency εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις στην απασχόληση, µιας µείωσης από 30%-50% των εκποµπών του διοξειδίου
του άνθρακα στην Ε.Ε. έως το 2030, στους παρακάτω βασικούς τοµείς της ευρωπαϊκής οικονοµίας:
• Την παραγωγή ενέργειας
• Τις βιοµηχανίες εντάσεως ενέργειας (χάλυβας, τσιµέντο)
• Τις µεταφορές
• Τις κατασκευές.
Από τη µελέτη προκύπτει ότι µετά την υιοθέτηση πολιτικών για την µείωση των εκποµπών, το συνολικό ισοζύγιο των θέσεων εργασίας µεταξύ των τοµέων που θα επεκταθούν και αυτών που θα συρρικνωθούν δεν θα είναι αρνητικό. Εκτιµάται ότι η συνολική αύξηση της απασχόλησης στους υπό
εξέταση τοµείς θα µπορούσε να είναι της τάξης του 1,5% (134, ETUC, 2011).
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Σε οποιαδήποτε περίπτωση, παρόλα αυτά, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εργατικού δυναµικού µε τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που θα πληρώσει τις πράσινες θέσεις
εργασίας. Το εργατικό δυναµικό αυτό είναι αφενός νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας, αφετέρου
το υπάρχον εργατικό δυναµικό, στον πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή και τεταρτογενή τοµέα. Σε
βάθος χρόνου οι υπάρχουσες ή και µελλοντικές εκπαιδευτικές δοµές θα κληθούν να ενσωµατώσουν
στα προγράµµατα σπουδών τους µαθήµατα που θα παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια σε έναν “green
collar worker”. (108, Wikipedia, 2011).
Η άµεση, όµως, ανάγκη για πλήρωση των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται σε πράσινες δραστηριότητες, επιβάλλει την προσαρµογή των δεξιοτήτων του υπάρχοντος εργατικού δυναµικού, µε ειδικά
προγράµµατα κατάρτισης (129, ΕΣΠΑ, 2011 & 59, HR Professional, 2011 & 31, ΕΚΕΠΕ, 2011).
Ολοένα και µεγαλύτερη συναίνεση υπάρχει στο ότι για να διατίθενται οι βασικές δεξιότητες, που είναι
απαραίτητες για τη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών CO2, πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη
έµφαση στην αναβάθµιση και εµπλουτισµό των υπαρχουσών δεξιοτήτων παρά στην ανάπτυξη νέων
προγραµµάτων µε σκοπό την αρχική κατάρτιση για την απόκτηση νέων, πράσινων δεξιοτήτων.
Η Ε.Ε. φαίνεται να παρουσιάζει καθυστερήσεις και σε άλλους τοµείς, εκτός από την καλλιέργεια πράσινων δεξιοτήτων, γεγονός που καθυστερεί την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας
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της πράσινης οικονοµίας της και µειώνει τις δυνατότητες αξιοποίησης των ευκαιριών που ανοίγονται
µέσω της πράσινης ανάπτυξης. Αυτές οι αδυναµίες αφορούν διοικητικές και τεχνικές δεξιότητες σε
τοµείς που σχετίζονται µε τις επιστήµες, την τεχνολογία και τη µηχανική, και αποτελούν ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο προβληµατισµού, πέρα από τις ελλείψεις «νέων» πράσινων δεξιοτήτων.
Οι δηµογραφικές και θεσµικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει σε έλλειψη τεχνικά
και διοικητικά καταρτισµένου προσωπικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πράσινες θέσεις εργασίας, όπως για παράδειγµα πολιτικούς µηχανικούς µεγάλων έργων υποδοµής. Ουσιαστικά, ένας µεγάλος όγκος επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, προϋποθέτουν την ύπαρξη µίας βάσης κοινών
δεξιοτήτων και απλά επιζητούν µία «πράσινη αναβάθµιση» των δεξιοτήτων των εργαζοµένων. Η
αναβάθµιση αυτή, είναι πιθανότερο, να αντιστοιχεί σε κατάρτιση παρά εκπαίδευση των εργαζοµένων
πάνω σε νέες πρακτικές που θα τους διευκολύνουν στην εργασία τους σε διάφορα αντικείµενα, όπως
π.χ. η βιοµηχανία χαµηλών ρύπων.

1.3.3 Τάσεις ανάπτυξης της πράσινης απασχόλησης
Η έκθεση της United Nations Environment Program, που δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2008 υπολογίζει σε άνω των 2,3 εκατ. τους εργαζοµένους στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παγκόσµια, αριθµός
που έως το 2030 προβλέπεται να δεκαπλασιαστεί, αγγίζοντας τα 20 εκατ. Εργαζόµενους (92, UNEP,
2008).
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρώπη 2020», η οποία αποτελεί τον άξονα σχεδιασµού
της κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε. και των κρατών-µελών της για την δεκαετία που διανύουµε, δίνει
προτεραιότητα σε τρεις άξονες ανάπτυξης:
1. Έξυπνη ανάπτυξη: διαµόρφωση µίας οικονοµίας βασισµένης στη γνώση και την καινοτοµία
2. Βιώσιµη ανάπτυξη: προώθηση µίας οικονοµίας που αξιοποιεί ουσιαστικότερα τους φυσικούς
πόρους, είναι πιο πράσινη και ανταγωνιστική
3. Ολοκληρωµένη ανάπτυξη: υιοθέτηση µίας οικονοµίας υψηλής απασχολησιµότητας που θα
οδηγήσει σε κοινωνική και γεωγραφική συνοχή
Η πράσινη ανάπτυξη αναµένεται να αποφέρει 256.000-403.500 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα ως το
2020, εκ των οποίων οι 98.500-155.000 αφορούν σε “πράσινες” θέσεις πλήρους απασχόλησης στους
τοµείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ανακύκλωσης και της γεωργίας, ενώ οι υπόλοιπες είναι
έµµεσες θέσεις απασχόλησης, που πυροδοτούνται από τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη σε ευρύτερους τοµείς της οικονοµίας, λόγω τόνωσης της κατανάλωσης.
Πρόσφατη µελέτη για λογαριασµό της ΕΕ, έδειξε ότι η επίτευξη του κοινοτικού στόχου για κάλυψη
του 20% των ενεργειακών αναγκών µε ΑΠΕ ως το 2020 συνεπάγεται τη δηµιουργία 2,76 εκατ. θέσεων
πλήρους απασχόλησης. Αν ληφθεί υπόψη και η απώλεια θέσεων εργασίας στους τοµείς της συµβατικής ενέργειας, η στροφή αυτή συνεπάγεται ένα θετικό ισοζύγιο 417.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσα στην ερχόµενη δεκαετία (19, E.E, 2000).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση που παρατίθεται στην σχετική µελέτη της European Institute of Public Administration/EIPA σχετικά µε το πόσες θέσεις εργασίας θα δηµιουργούνταν ως το
2020 στη δοκιµαζόµενη αυτοκινητοβιοµηχανία από τη στροφή στην παραγωγή αυτοκινήτων χαµηλής
ενεργειακής κατανάλωσης µε δυνατότητα καύσης εναλλακτικών καυσίµων. Οι νέες θέσεις εργασίας
ανέρχονται σε 269.400 και, αν αφαιρέσει κανείς 28.400 θέσεις που θα χαθούν από τη στροφή αυτή,
αποµένει ένα θετικό ισοζύγιο 241.000 θέσεων εργασίας (28, EIPA, 2008).
Από την άλλη πλευρά ο κλάδος των κατασκευών αντιµετωπίζει σήµερα σοβαρή κρίση. Εκτιµάται ότι
ο κλάδος αυτός καταναλώνει το 40-50% περίπου των φυσικών πρώτων υλών που χρησιµοποιεί ο
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άνθρωπος (περί τα 3 δις τόνους υλικών ετησίως), περισσότερο δηλαδή από κάθε άλλο βιοµηχανικό
κλάδο. Ταυτόχρονα, ευθύνεται για το 30-50% των συνολικών αποβλήτων των βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών.
Την ίδια στιγµή, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κτιριακός τοµέας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
εν λόγω µελέτης, καταναλώνει κατά µέσο όρο το 40% περίπου της ενέργειας, συµβάλλοντας µε ένα
αντίστοιχο ποσοστό στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Εκτιµά δε ότι µία µείωση κατά 75% των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε κατάλληλα µέτρα εξοικονόµησης σε κτίρια του οικιακού τοµέα
στην ΕΕ, θα δηµιουργούσε 2,6 εκατοµµύρια νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης ως το 2030. Εποµένως
χωρίς να χτίζουµε νέα ενεργοβόρα κτίρια, αλλά αναβαθµίζοντας ενεργειακά και περιβαλλοντικά τα
υπάρχοντα κτίρια, θα διαφυλάσσαµε ή και θα δηµιουργούσαµε νέες θέσεις εργασίας στον αιµορραγούντα αυτόν κλάδο.
Η Γερµανία έδωσε ώθηση σε αυτόν τον άξονα δράσης, καθόσον την περίοδο 2001-2006 διέθεσε
δηµόσιες ενισχύσεις ύψους 3,8 δις € (σε σύνολο επενδύσεων 15,2 δις €) µε στόχο την ενεργειακή
αναβάθµιση 342.000 διαµερισµάτων και έως το 2008 δηµιουργήθηκαν συνολικά 145.000 νέες θέσεις
εργασίας (37, ΒMU, 2006).
Ένας ακόµα τοµέας που παρουσιάζει διαχρονικά πτώση στην απασχόληση είναι ο αγροτικός. Η στροφή σε ένα πράσινο µοντέλο ανάπτυξης, σύµφωνα µε σχετικές µελέτες που έχουν γίνει, µπορεί να
περιορίσει τις απώλειες δίνοντας πνοή στην ύπαιθρο. Μία µελέτη που έγινε σε 1.144 βιολογικές φάρµες στη Βρετανία και την Ιρλανδία έδειξε ότι κατά µέσο όρο οι βιοκαλλιέργειες δηµιουργούν 33%
περισσότερες ισοδύναµες θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης απ’ ότι οι αντίστοιχες συµβατικές. Αν το
20% των καλλιεργειών στις χώρες αυτές µετατρέπονταν σε βιολογικές, σύµφωνα µε σχετική µελέτη
του “Ireland International Journal of Agricultural Sustainability”, (43, IIJ, 2009), θα δηµιουργούνταν
73.200 νέες θέσεις εργασίας στη Βρετανία και 9.200 στην Ιρλανδία. Τα αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζονται και από αντίστοιχες έρευνες στις ΗΠΑ όπου βρέθηκε ότι για κάθε 1 εκατ. $ πωλήσεων από µηλοπαραγωγούς, τα βιολογικά καλλιεργηµένα µήλα δηµιούργησαν 29,4 ισοδύναµες θέσεις πλήρους
απασχόλησης έναντι 25,9 των συµβατικών (+13,5%).
Από την πλευρά του ο τοµέας της διαχείρισης των απορριµµάτων, καταδεικνύει ότι τα προγράµµατα
ανακύκλωσης - κοµµατοποίησης δηµιουργούν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας ανά τόνο διαχειριζόµενων απορριµµάτων σε σύγκριση µε την ταφή και την καύση.
Το µέλλον της πράσινης απασχόλησης στην Ελλάδα στην δεκαετία 2010-2020, σύµφωνα µε σχετική
µελέτη που διενεργήθηκε για αυτό τον σκοπό από το Ελληνικό γραφείο της Greenpeace από την µέχρι
σήµερα καταγραφείσα τάση, εκτιµάται ότι θα εστιαστεί στους τοµείς που αφορούν τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, την εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα, την ανακύκλωση-κοµποστοποίηση
των απορριµµάτων και τη βιολογική γεωργία (40, Greenpeace, 2009). Αναλυτικότερα προσδοκάται:
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 Πράσινες θέσεις εργασίας στον ενεργειακό τοµέα: Για τις θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται
ανά τεχνολογία, στον ενεργειακό τοµέα, η Greenpeace διεξήγαγε σχετική έρευνα βασιζόµενη σε:
• Εκτενή ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που διεξήγαγε η Μονάδα Ανανεώσιµων
Ενεργειακών Πόρων του ΕΜΠ.
• Εκθέσεις φορέων των σχετικών κλάδων (π.χ. European Wind Energy Association [EWEA],
European Photovoltaic Industry Association [EPIA], European Solar Thermal Industry
Federation [ESTIF], Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών [ΣΕΦ], Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας [ΕΒΗΕ])
• Στατιστικά στοιχεία ώριµων αγορών (π.χ. Γερµανία, Ισπανία).
• Χρήση της µεθοδολογίας REPP (Renewable Energy Policy Project), η οποία εφαρµόζεται ευρέως στις ΗΠΑ.
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• Στοιχεία της ∆ΕΗ για τους συµβατικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής.
• Χρήση του ειδικού λογισµικού JEDI (Jobs and Economic Development Impact model) για
επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων.
• Σενάρια ανάπτυξης των ΑΠΕ για την επόµενη δεκαετία, µε βάση αυτό που ανέπτυξε το EREC
(European Renewable Energy Council) για µια ¨Ενεργειακή Επανάσταση¨ έως το 2050 που
είναι:
1. Σενάριο αναφοράς, µε µικρή σχετικά ανάπτυξη των ΑΠΕ
2. Σενάριο επιταχυνόµενης ανάπτυξης των ΑΠΕ
3. Σενάριο ήπιας ανάπτυξης φωτοβολταϊκών
Στην µελέτη που εκπονήθηκε χρησιµοποιήθηκε και το σενάριο ισχυρής ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών καθόσον πρόσφατα η ευρωπαϊκή βιοµηχανία φωτοβολταϊκών έθεσε τον ιδιαίτερα φιλόδοξο
στόχο να καλύπτουν τα φωτοβολταϊκά το 12% της ηλεκτροπαραγωγής ως το 2020. Προκειµένου δε
να υπάρχει ένα κοινό µέτρο σύγκρισης όλων των τεχνολογιών και όλων των σεναρίων, οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται νοούνται ως ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης (full-time equivalent
– FTE) ή εργατοέτος. Τα αποτελέσµατα της µελέτης ανά τοµέα απασχόλησης είναι:

1. Αιολικά
Πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA) έδειξε ότι για κάθε µεγαβάτ
αιολικών δηµιουργούνται 15,1 εργατοέτη για την κατασκευή του εξοπλισµού και την ανάπτυξη των
πάρκων, 1,2 εργατοέτη για την εγκατάσταση και 0,4 εργατοέτη ανά έτος λειτουργίας για τη συντήρηση
και εποπτεία των αιολικών πάρκων.
∆εδοµένου ότι στην Ελλάδα δεν έχουµε, προς το παρόν, παραγωγή ανεµογεννητριών, από λειτουργούντα αιολικά πάρκα έχει προκύψει ότι κατά τη φάση της κατασκευής δηµιουργούνται 1-1,5 εργατοέτη/MW, ενώ κατά την εικοσαετή φάση λειτουργίας 6,5-8 εργατοέτη/ΜW. Οι εκτιµήσεις για τα παρακάτω σενάρια ανάπτυξης της αγοράς, µε τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας βάσει του προαναφερθέντος
µοντέλου είναι:
1. Σενάριο Αναφοράς ανάπτυξης αιολικών: 2,8 GW έως το 2020
2. Βασικό σενάριο ανάπτυξης αιολικών: 6 GW έως το 2020
3. Αισιόδοξο σενάριο ανάπτυξης αιολικών 10 GW έως το 2020
Εκτιµώµενες θέσεις πλήρους απασχόλησης στα αιολικά έως το 2020

ΣΕΝΑΡΙΟ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Αναφοράς
Βασικό
Αισιόδοξο

2.000
2.200
2.300

2.050
2.350
2.600

2.100
2.550
2.900

2.200
2.800
3.350

2.250
3.050
3.900

2.350
3.300
4.450

2.400
3.700
5.100

2.500
4.050
5.900

2.600
4.500
6.700

2.650
5.000
7.650

2. Φωτοβολταϊκά
Οι θέσεις εργασίας για τα φωτοβολταϊκά εκτιµήθηκαν µε βάση την εµπειρία της γερµανικής και ισπανικής αγοράς, εµπειρία που εκτιµούν ότι παράγονται 40-50 εργατοέτη για κάθε νέο MW φωτοβολταϊκών. Σε ότι αφορά στη γερµανική εµπειρία, από τις 48.000 θέσεις εργασίας το 2008, οι 22.000 αφορούσαν στην παραγωγή φωτοβολταϊκών, οι 3.500 στην εµπορία και οι 22.500 στην ανάπτυξη έργων,
την εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισµού.
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Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη σε λειτουργία ή και ανάπτυξη πέντε µονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών
και αρκετές εταιρίες εµπορίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Οι εκτιµήσεις για τα
παρακάτω σενάρια ανάπτυξης της αγοράς, µε τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας βάσει του προαναφερθέντος µοντέλου είναι:
1. Σενάριο αναφοράς ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών: 0,5 GW έως το 2020
2. Βασικό σενάριο ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών: 2,6 GW έως το 2020
3. Αισιόδοξο σενάριο ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών, που αφορά στην κάλυψη του 12% της ηλεκτροπαραγωγής έως το 2020, δηλ. 6,8 GW
Εκτιµώµενες θέσεις πλήρους απασχόλησης στα φωτοβολταϊκά

ΣΕΝΑΡΙΟ

2011

2012

Αναφοράς
Βασικό
Αισιόδοξο

1.990
3.260
6.995

2.045 2.000 1.950 1.920 1.960 1.925 1.890 1.860 1.830
3.945 4.280 5.000 5.360 5.640 5.960 6.660 6.850 7.075
10.070 10.185 10.450 10.915 11.305 11.575 12.990 13.490 13.870

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3. Ηλιοθερµικά
Στα ηλιοθερµικά διακρίνουµε δύο κατηγορίες εφαρµογών. Τις θερµικές χρήσεις και την ηλεκτροπαραγωγή.
 Οι θερµικές χρήσεις, στην ελληνική αγορά παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια µία στασιµότητα και οι εφαρµογές έχουν περιοριστεί στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µέσω ηλιακών
θερµοσιφώνων, το οποίο βάσει της µελέτης θεωρείται και σενάριο αναφοράς. Οι θέσεις απασχόλησης έχουν όµως την τάση για τα επόµενα χρόνια να αυξηθούν ραγδαία και στην Ελλάδα,
σε περίπτωση ουσιαστικής ανάπτυξης του κλάδου και επέκτασης των εφαρµογών του (ηλιακή
θέρµανση και ψύξη) σύµφωνα µε:
• Την νέα κοινοτική νοµοθεσία
• Τα µέτρα ενίσχυσης των ηλιοθερµικών που λαµβάνονται σε άλλες χώρες
Από τα υφιστάµενα στοιχεία σύµφωνα µε την µελέτη προκύπτει ότι στην Ελλάδα δηµιουργείται µία
νέα θέση εργασίας στον τοµέα αυτό για κάθε 87 τετραγωνικά µέτρα παραγόµενων συλλεκτών. Ως εκ
τούτου καθίσταται σαφές ότι τα ηλιοθερµικά είναι ένας κοιµώµενος γίγαντας για την Ελλάδα, καθόσον
θα συνεισφέρουν σηµαντικά στη δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.
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Εκτιµώµενες θέσεις πλήρους απασχόλησης στα ηλιοθερµικά συστήµατα

ΣΕΝΑΡΙΟ

2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Αναφοράς 3.650 3.750 3.800 3.900 3.950 4.050 4.100 4.200 4.250 4.350
Greenpeace 5.200 6.550 8.500 11.050 14.350 18.000 21.550 24.800 27.250 28.650
 Σε ότι αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή µε ηλιοθερµικά συστήµατα, το σενάριο της Greenpeace
προβλέπει την εγκατάσταση 300 MW ως το 2020. Κάτι τέτοιο, µε βάση τη διεθνή εµπειρία αλλά
και τις προσοµοιώσεις που έκανε µε το µοντέλο JEDI οδηγούν στη δηµιουργία περίπου 900
νέων θέσεων εργασίας το 2020.
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4. Βιοµάζα
Στην περίπτωση της βιοµάζας διακρίνουµε τις θερµικές χρήσεις και την ηλεκτροπαραγωγή. Η βιοµάζα
χρησιµοποιείται παραδοσιακά για θέρµανση. Η συλλογή, εµπορία και διακίνηση καυσόξυλων απασχολεί ήδη ένα σηµαντικό αριθµό ατόµων (εκτιµάται 0,5 θέσεις εργασίας ανά GWh). Από τα εκπονηθέντα σενάρια δεν προβλέπεται κάποια εντυπωσιακή αύξηση της συµβολής της βιοµάζας στο ενεργειακό ισοζύγιο ως το 2020, πέραν της στροφής σε πιο σύγχρονες τεχνολογίες και σε πιο εξευγενισµένα
στερεά βιοκαύσιµα (π.χ. pellets).
Σε ότι αφορά στη χρήση βιοµάζας στην ηλεκτροπαραγωγή, εκτιµήσεις του ΕΜΠ αναφέρουν 47,7 εργατοέτη/MW, εκτιµήσεις που συνάδουν µε στοιχεία από άλλες χώρες. Στα δύο σενάρια που εξετάσθηκαν
κατά την Greenpeace προκύπτουν 240 και 720 θέσεις εργασίας αντίστοιχα για το 2020.
Εκτιµώµενες θέσεις πλήρους απασχόλησης στα στερεά βιοκαύσιµα

ΣΕΝΑΡΙΟ

2008

2020

Αναφοράς
Greenpeace

4.500
4.500

5.400
5.800

5. Γεωθερµία
Για τον υπολογισµό των θέσεων εργασίας χρησιµοποιήθηκε η εµπειρία από τις ΗΠΑ και τον Καναδά
και η εκτίµηση της µεθοδολογίας REPP για δηµιουργία 5,1 θέσεων εργασίας ανά MW. Ως εκ τούτου
οι προβλεπόµενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα για ηλεκτροπαραγωγή µε γεωθερµία για το 2020
ανέρχονται σε 1.020. Σε ότι αφορά στις γεωθερµικές αντλίες θερµότητας για θέρµανση-ψύξη κτιρίων,
σύµφωνα µε το Geothermal Heat Pump Consortium δηµιουργείται κατά µέσο όρο 1 θέση εργασίας
για κάθε 18 γεωθερµικές αντλίες θερµότητας που εγκαθίστανται. Θεωρώντας ότι το 2020 θα έχουµε
στην Ελλάδα µία αγορά 1.500 αντλιών θερµότητας για τη χρονιά εκείνη (µόλις 2,5% των νέων κτιρίων), αυτό µεταφράζεται σε 80 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
6. Υδροηλεκτρικά
Εκτίµηση είναι, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης υδροηλεκτρικών έργων,
µε εξαίρεση τα µικρά υδροηλεκτρικά, λόγω της εντεινόµενης ξηρασίας αλλά και του υδατικού δυναµικού της. H ελληνική εµπειρία από κατασκευή µικρών υδροηλεκτρικών (της τάξης των 5 MW), δείχνει
ότι στη φάση κατασκευής απασχολούνται περίπου 10 άτοµα/MW για ενάµιση χρόνο, ενώ στη φάση
λειτουργίας-συντήρησής τους απασχολούνται σταθερά 1,2-2 άτοµα/MW, ενώ µελέτη του ΕΜΠ για
κατασκευή µικρού υδροηλεκτρικού ισχύος 6 MW, δίνει συντελεστή 26,7 εργατοέτη/MW. Η ∆ΕΗ απασχολεί στα υδροηλεκτρικά της έργα συνολικής ισχύος 3.060 MW, 745 άτοµα. Με βάση τα παραπάνω,
οι θέσεις εργασίας αναµένεται να κυµανθούν περί τις 1.000 για το έτος το 2020 (107, Ψωµάς, 2005).
 Πράσινες θέσεις εργασίας στον κτιριακό-κατασκευαστικό τοµέα: Ο τοµέας των κατασκευών
απασχολεί στην Ελλάδα περί τα 385.000-400.000 άτοµα και είναι από τους τοµείς εκείνους που
επλήγησαν περισσότερο από την οικονοµική κρίση. Είναι ταυτόχρονα ένας τοµέας µε εξαιρετικές
προοπτικές σε ότι αφορά στην απασχόληση αρκεί η έµφαση να δοθεί όχι τόσο στην ανέγερση
νέων κτιρίων όσο στην αναβάθµιση (ενεργειακή και περιβαλλοντική) του υπάρχοντος αποθέµατος. Κατ’ εφαρµογή των Κοινοτικών Οδηγιών, δροµολογούνται ήδη προγράµµατα ενεργειακής
αναβάθµισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέµατος της χώρας. Βάση για τους υπολογισµούς
αποτέλεσε σχετική µελέτη για λογαριασµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθµιση περίπου 800.000 κτιρίων ως το

27

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

2020, µε εκτιµώµενο προϋπολογισµό περί τα 22,5 δις € (ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις).
∆εδοµένου ότι οι παρεµβάσεις ανά κτίριο διαφέρουν και φυσικά κάθε παρέµβαση έχει διαφορετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, οι όποιες εκτιµήσεις δεν µπορεί παρά να βασίζονται σε
µέσους όρους προγραµµάτων ευρείας κλίµακας που έχουν εφαρµοστεί σε διάφορες χώρες. Με
βάση τα παραπάνω, οι θέσεις εργασίας για τον κατασκευαστικό τοµέα φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.
Θέσεις πλήρους απασχόλησης στην εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια έως το 2020

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2020

Ελαχίστη
Μέση
Μεγίστη

25.000
34.500
56.000

 Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση απορριµµάτων: Η εναλλακτική διαχείριση των
απορριµµάτων επιβάλλεται πλέον, όχι µόνο για λόγους κοινής λογικής, αλλά και γιατί αποτελεί
βασική προτεραιότητα της Κοινοτικής και Εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Η εναλλακτική
διαχείριση περιλαµβάνει µέτρα και υποδοµές σε όλη τη χώρα για:
• Τη διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή.
• Την οικιακή και δηµοτική κοµποστοποίηση
• Την ανακύκλωση των συσκευασιών και ειδικών απορριµµάτων και αποβλήτων (π.χ. µπάζα,
ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, οχήµατα, ελαστικά),
• Την λειτουργία ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ.
• Την διαχείριση επικινδύνων οικιακών, διαχείριση εντύπων, κέντρα διαχείρισης ρούχων, υποδηµάτων κ.λπ.
Από την σχετική µελέτη (40, Greenpeace, 2009) εκτιµάται ότι µέχρι το 2020, θα απαιτηθούν επενδύσεις
της τάξης των 1,4 δις € για την εναλλακτική διαχείριση των απορριµµάτων και ότι οι επενδύσεις αυτές
θα δηµιουργήσουν 9.600 νέες θέσεις εργασίας, απασχολώντας εν τέλει 11.225 εργαζοµένους µε την
ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδοµών.
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 Πράσινες θέσεις εργασίας στη γεωργία: Οι αγροτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα απασχολούν περίπου µισό εκατοµµύριο ανθρώπους, µε συνεχή τάση µείωσης των απασχολουµένων.
Η απαίτηση των καταναλωτών για πιο ασφαλή και υγιεινά προϊόντα σε συνδυασµό µε την υποβάθµιση του περιβάλλοντος από τη χρήση αγροχηµικών επιτάσσουν τη στροφή στις βιοκαλλιέργειες και τη βιολογική κτηνοτροφία. Έχει εκτιµηθεί ότι η στροφή στη βιολογική γεωργία
δηµιουργεί 10-30% περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση µε τα συµβατικά αγροκτήµατα. Με
σενάριο αναφοράς το 20% των καλλιεργειών να µετατραπεί σε βιολογικές µέχρι το 2020, θα
δηµιουργηθούν 10.000-30.000 νέες θέσεις εργασίας στον αγροτικό τοµέα.
Συνοψίζοντας αναφέρουµε ότι µε δεδοµένη την δοµή της πράσινης αγοράς εργασίας στην Ελλάδα
και το µοντέλο της επιχειρηµατικότητας, η πράσινη επαγγελµατική δραστηριοποίηση µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από την πληροφόρηση. Παράλληλα, η πράσινη επαγγελµατική δραστηριοποίηση και
απασχόληση, συν τω χρόνω, θα καταλαµβάνει ολοένα και αυξανόµενο µερίδιο και σε άλλους παραδοσιακούς τοµείς της οικονοµίας, καθόσον η προώθηση καθαρότερων τεχνολογιών παραγωγής και
ο σχεδιασµός φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων θα απαιτήσουν εξειδικευµένο προσωπικό
προς την κατεύθυνση αυτή. Τότε θα απαιτηθεί όµως να υπάρξει κατάρτιση του υπάρχοντος προσωπικού για να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα, ή πρόσληψη νέου προσωπικού µε προαπαιτούµενα τα
νέα προσόντα και τη νέα τεχνογνωσία. Εποµένως η πράσινη απασχόληση θα πρέπει να υποστηρίζεται
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οργανικά µέσα από πόρους και δοµές, οι οποίες θα πρέπει να είναι συνυφασµένες µε ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους, προκειµένου να υλοποιηθούν τα απαιτούµενα προγράµµατα κατάρτισης.
Σηµειωτέον δε ότι η δηµιουργία νέων θέσεων πράσινης επαγγελµατικής δραστηριοποίησης και απασχόλησης έχει έµµεσες θετικές επιπτώσεις και στο σύνολο της οικονοµίας, αφού σύµφωνα µε το µοντέλο REMI για αντίστοιχους υπολογισµούς, για κάθε θέση απασχόλησης που δηµιουργείται άµεσα
στους τοµείς της πράσινης οικονοµίας, δηµιουργούνται εµµέσως και 1,6 επιπλέον θέσεις εργασίας σε
ευρύτερους κλάδους της οικονοµίας λόγω τόνωσης της κατανάλωσης.
Η πράσινη ανάπτυξη σύµφωνα µε τη µελέτη του Ελληνικού γραφείου της Greenpeace (40, Greenpeace,
2009) που προαναφέρθηκε, αναµένεται να αποφέρει συνολικά 98.500-155.000 θέσεις πλήρους επαγγελµατικής δραστηριοποίησης, έως το 2020, στην Ελλάδα.
Συνυπολογίζοντας και τις έµµεσες θέσεις απασχόλησης που πυροδοτούνται από τη στροφή στην πράσινη οικονοµία, λόγω τόνωσης της κατανάλωσης, η συνολική απασχόληση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Εκτιµώµενες θέσεις πλήρους απασχόλησης έως το 2020
Άµεσες
Έµµεσες
Σύνολο

Ελάχιστη Εκτίµηση

Μεγίστη εκτίµηση

98.470
157.750
256.020

155.220
248.350
403.570

Τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνει την προσοχή της στα πράσινα επαγγέλµατα ενθαρρύνοντας τις εθνικές και τοπικές αρχές αλλά και τους πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την
προστασία του περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Οι εθνικές και τοπικές
αρχές έχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κατευθυντήριες γραµµές 12, και 13 της Ε.Ε. σχετικά
µε την απασχόληση (89, Υπ. Παιδείας, 2005):
• «Τα κράτη µέλη πρέπει να προάγουν µέτρα προκειµένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, στην κοινωνική
οικονοµία, στον τοµέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, σε νέες δραστηριότητες που συνδέονται µε ανάγκες …»
• «… να αναπτύσσουν τις προϋποθέσεις πλαισίωσης που είναι απαραίτητες για την πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού απασχόλησης των τοµέων παροχής υπηρεσιών και των υπηρεσιών που
σχετίζονται µε βιοµηχανικούς κλάδους, αξιοποιώντας, µεταξύ άλλων το δυναµικό απασχόλησης
που προσφέρει η κοινωνία των πληροφοριών και ο τοµέας του περιβάλλοντος, µε στόχο την
αύξηση και την αναβάθµιση των θέσεων εργασίας…»
Από σχετικές µελέτες έχει προκύψει ότι νέες πράσινες θέσεις εργασίας αναµένεται να δηµιουργηθούν
στους παρακάτω τοµείς:
• Ποιότητα Αέρα: Οι µεγάλες ελληνικές πόλεις, αλλά και εκείνες που αναπτύσσουν βιοµηχανική
δραστηριότητα βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις των καταλόγων των πιο ρυπαρών ευρωπαϊκών πόλεων σε επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Είναι αναγκαία πλέον η καταγραφή και η
ουσιαστική καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και η µείωση της ηχορύπανσης
στα αστικά κέντρα και τις βιοµηχανικές περιοχές.
• ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων: Η νέα Οδηγία πλαίσιο για την διαχείριση του νερού, απαιτεί
νέους τρόπους αντιµετώπισης των οικοσυστηµάτων και αξιώνει την δηµιουργία προγραµµάτων
παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων, τόσο σε θέµατα ποιότητας, όσο και καταγραφής πο-
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σοτικών επιπέδων. Είναι απαραίτητο πλέον πρόγραµµα ελέγχου της ρύπανσης της Μεσογείου,
ενώ η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αστικών, γεωργικών, τουριστικών αλλά και βιοµηχανικών περιοχών είναι επιτακτική ανάγκη.
• ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Σύµφωνα µε Οδηγία της ΕΕ απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη
απόθεση απορριµµάτων, ενώ πρέπει να καταργηθούν οι χωµατερές και να γίνει εξυγίανση του
χώρου. Αντ’ αυτών, οι πόλεις θα πρέπει να αποθέτουν τα απορρίµµατά τους σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής. Σηµαντικό επίσης σε αυτό τον τοµέα είναι το κοµµάτι της ανακύκλωσης υλικών.
Μειώνοντας τον όγκο σκουπιδιών, οι ΧΥΤΑ µετατρέπονται σε ΧΥΤΥ (Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων), παρέχοντας το µέγιστο βαθµό περιβαλλοντικής προστασίας. Ταυτόχρονα
δηµιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας σε κάθε στάδιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης.
• ∆ιαχείριση και Προστασία Βιοτόπων / Οικοτόπων: Η διαχείριση και η προστασία των ελληνικών βιοτόπων και οικοτόπων απαιτεί καταγραφή των περιοχών και ενσωµάτωση στο ∆ίκτυο
Natura 2000 και στη συνέχεια τη δηµιουργία Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών,
που θα στελεχώνονται από ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό.
• Αντιµετώπιση Φυσικών Καταστροφών και Περιβαλλοντικών Ατυχηµάτων: Το φαινόµενο
των θερινών πυρκαγιών ενδεχοµένως µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κατάλληλη πρόληψη. Χρειάζεται, όπως σε κάθε περίπτωση αντιµετώπισης ατυχηµάτων και καταστροφών, εκπόνηση και
εφαρµογή Σχεδίου Αντιµετώπισης.
• Τοµέας Ενέργειας: Ο τοµέας της ενέργειας έχει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, από το κοµµάτι της ενεργειακής παραγωγής (κατασκευή, εµπορία, µελέτη, τοποθέτηση ΑΠΕ), µέχρι τη µείωσης
της ενεργειακής κατανάλωσης. Η ενεργειακή κατανάλωση έγκειται τόσο στην κατανάλωση µέσω
των κτιρίων, οπότε αντιµετωπίζεται µε την κατασκευή ενεργειακών κτιρίων (βιοκλιµατική αρχιτεκτονική), όσο και στην κατανάλωση στο εσωτερικό του κτιρίου, από τις ηλεκτρονικές συσκευές
µέχρι τη συµπεριφορά.
• Μετακινήσεις: Οι µετακινήσεις είναι ένας τοµέας όπου απαιτείται αλλαγή στην διαχείρισή του
και όπου επίσης µπορούν να απασχοληθούν πληθώρα ατόµων. Η επιλογή των µέσων µεταφοράς, ο σχεδιασµός και η διαχείριση των ΜΜΜ, η προώθηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον
τρόπων µετακίνησης είναι απαραίτητα για µια βιώσιµη πόλη.
Εξάλλου, στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία της Ε.Ε. η ανάγκη για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και
αναβάθµιση των παλαιών είναι δύο άρρηκτα συνδεδεµένα φαινόµενα, λόγω ποικίλων παραγόντων
που επιταχύνουν τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και διαµορφώνουν τις απαιτούµενες δεξιότητες. Οι
σπουδαιότεροι παράγοντες είναι:
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1. Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών
2. Η παγκοσµιοποίηση και η ενδυνάµωση του παγκόσµιου εµπορίου
3. Η µετάβαση σε µία οικονοµία χαµηλών εκποµπών CO2
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν άµεσο αντίκτυπο σε όλους τους επαγγελµατικούς τοµείς και
σκιαγραφούν το προφίλ ενός εργαζόµενου µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο οποίος
µπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει στο χώρο εργασίας του.
Έρευνα του CEDEFOP, που αναλύει τις τάσεις για το 2020, προσµετρά τόσο την επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων στον εργασιακό τοµέα όσο και σηµαντικά δηµογραφικά στοιχεία, όπως η γήρανση του
ευρωπαϊκού πληθυσµού και η αύξηση του προσδόκιµου της ζωής µέσα στις επόµενες δεκαετίες. Μολονότι υπάρχουν ακόµη χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζονται στους πρωτογενείς κλάδους
της οικονοµίας, το σκηνικό αναµένεται να διαφοροποιηθεί δραµατικά έως το 2020, σε απόλυτη σύµπνοια µε τις οικονοµικές και πολιτικές αλλαγές και εξελίξεις (21, CEDEFOP, 2010 & 22 CEDEFOP, 2008).
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Μέχρι το 2020 αναµένεται να δηµιουργηθούν περισσότερες από 20,3 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. η περιβαλλοντική απασχόληση
καλύπτει παγκοσµίως το 0,4% - 3% της συνολικής απασχόλησης, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά µέσο όρο 1,3%, µε πρωτοπόρους τους Αυστριακούς, τους Βέλγους
και τους ∆ανούς. Ο Ο.Ο.Σ.Α. εκτιµά ότι δηµιουργούνται κάθε χρόνο 500.000 νέες θέσεις εργασίας,
αριθµός που αντιστοιχεί στο 3% περίπου των ανέργων της Ε.Ε.
Η δηµιουργία «πράσινων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων» µπορεί να συµβάλει στον περιορισµό
της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού, τόσο σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές µε υψηλά ποσοστά ανέργων όσο και σε αποµακρυσµένες, ορεινές, µικρές νησιωτικές και «περιθωριακές περιοχές».

2. Πράσινα Επαγγέλµατα
Ως πράσινα επαγγέλµατα, θεωρούνται αυτά τα οποία συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα.
Τα πράσινα επαγγέλµατα, αφορούν ένα ευρύτατο φάσµα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα,
καθώς αυξάνει η ανάγκη προσαρµογής των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα στις περιβαλλοντικές ρυθµίσεις και εντείνεται η ζήτηση πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, το φάσµα αυτό
συνεχώς διευρύνεται.
Οι πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες µπορούν να αφορούν, σύµφωνα µε µελέτη που διενεργήθηκε από το United Nations Environment Program, σε συνεργασία µε το Cornel University και το
Institute of Education (92, UNEP, 2008 & 24 Cornel, 2007) σε:
 Παραδοσιακούς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, από τη γεωργία και την αλιεία, την αποκατάσταση των ξερολιθιών µέχρι τον τουρισµό και τις υπηρεσίες.
 Εντελώς νέους τοµείς, όπως η παραγωγή «πράσινων προϊόντων», η προώθηση καθαρών τεχνολογιών, η υλοποίηση σχεδίων «οικολογικής αποτελεσµατικότητας», η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, η εξοικονόµηση και σωστή διαχείριση του νερού
και της ενέργειας, η αξιοποίηση των αποβλήτων, η διαφύλαξη και διαχείριση των οικοσυστηµάτων, η διαχείριση παράκτιων ζωνών, η διαχείριση των δασών, η παρακολούθηση της εξέλιξης
των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας, οι οικο-ξεναγήσεις, η οικολογική γεωργία και
κτηνοτροφία, η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών κ.α.
Τα επαγγέλµατα αυτά ταξινοµηµένα ανά τοµέα παραγωγής είναι:
 Πρωτογενής τοµέας: Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, µεταλλεία, δάση. Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε:
• Βιολογική γεωργία
• Βιολογική κτηνοτροφία
• Βιολογική µελισσοκοµία
• Ορθολογική εξόρυξη και εκµετάλλευση ορυκτών πόρων
• ∆ιαχείριση οικοσυστηµάτων και δασών ειδικότερα
 ∆ευτερογενής τοµέας: Βιοµηχανία, κατασκευές. Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες
που αφορούν σε:
• Κατασκευή ειδών/προϊόντων µε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
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• Κατασκευή οικολογικών κτιρίων
• Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
• Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και απορριµµάτων
 Τριτογενής τοµέας: Βασικές υπηρεσίες, εµπόριο, διακίνηση προϊόντων. Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε:
• Εµπόριο των βιολογικών ή οικολογικών ειδών/προϊόντων
• Ποικίλες υπηρεσίες: Σχεδιασµός βιοκλιµατικών κτιρίων, Αγροτουρισµός, σχεδιασµός φωτοβολταϊκών & αιολικών πάρκων, ανακατασκευή αγαθών κ.λπ.
• ∆ιαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων
 Τεταρτογενής τοµέας: Υπηρεσίες αφαιρετικού χαρακτήρα, όπως διοικητική και κυβερνητική
δραστηριότητα, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη, οικονοµικός σχεδιασµός, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, πολιτισµός, διαχείριση πληροφοριών. Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες
που αφορούν σε:
• Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων µε λογική αειφόρου ανάπτυξης
• Σχεδιασµό και εφαρµογή διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου της βιοµηχανικής παραγωγής
• Εφαρµογή και έλεγχο ενεργειακής πολιτικής οικολογικής κατεύθυνσης
• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, εκπαίδευση
Τα περισσότερο συναντώµενα πράσινα επαγγέλµατα ταξινοµηµένα ανά τοµέα παραγωγής (52,
Lifetrends, 2009) είναι τα παρακάτω:

Πράσινα Επαγγέλµατα στον Πρωτογενή Τοµέα
1. Γεωπόνος φυτικής παραγωγής µε κατεύθυνση φυτοπροστασίας & περιβάλλοντος. Ο γεωπόνος:
 Σχεδιάζει, συµβουλεύει και εφαρµόζει µελέτες και προγράµµατα γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης µε στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική βελτίωσή της
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 Ως σύµβουλος παραγωγής, παρέχει συµβουλές για το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας των
φυτών ανάλογα µε το κλίµα και το έδαφος κάθε περιοχής καθώς και για την εκτροφή, διατροφή και αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων
 Ως ερευνητής, ερευνά και εφαρµόζει πρότυπες και νέες υβριδικές καλλιέργειες και εξετάζει
την αποτελεσµατικότητα και τις επιπτώσεις νέων φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων
2. Γεωργός βιολογικής γεωργίας. Η βιολογική γεωργία σέβεται τα συστήµατα του ίδιου του περιβάλλοντος για την καταπολέµηση των παράσιτων και των ασθενειών στις καλλιέργειες και στην
κτηνοτροφία και αποφεύγει τη χρησιµοποίηση συνθετικών παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, χηµικών λιπασµάτων, αυξητικών ορµονών, αντιβιοτικών ή γενετικών τροποποιήσεων. Ευνοεί τις
ανανεώσιµες πηγές και την ανακύκλωση επιστρέφοντας στο έδαφος τα θρεπτικά συστατικά που
βρίσκονται στα κατάλοιπα.
3. Κτηνοτρόφος βιολογικής κτηνοτροφίας. Η βιολογική κτηνοτροφία στηρίζεται στη φυσική διαβίωση των ζώων, χρησιµοποιεί κατά βάση ζωοτροφές που έχουν παραχθεί µε βιολογικό τρόπο,
περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρµάκων, είναι αντίθετη
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προς την γενετική τροποποίηση, προστατεύει το περιβάλλον και διακρίνεται για την υγιεινή των
προϊόντων που παράγει. Η βιολογική κτηνοτροφία απαιτεί συνολική µεταχείριση των αγροτικών
ζώων, τέτοια που να διασφαλίζει την υγεία και την φυσιολογική τους ανάπτυξη, καθώς και την
ολοκληρωµένη και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήµατος.
4. Μελισσοκόµος βιολογικής µελισσοκοµίας. Η βιολογική µελισσοκοµία διαφέρει των συµβατικών ως προς τα:
 Επιλογή της καταγωγής των µελισσών, καθόσον λαµβάνει υπόψη την ικανότητα προσαρµογής τους στις τοπικές συνθήκες, την ζωτικότητα και την αντοχή τους στις ασθένειες.
 Θέση µελισσοκοµείων η οποία πρέπει µεταξύ άλλων να είναι τέτοια ώστε σε ακτίνα 3 χλµ.
από το µελισσοκοµείο, οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται βασικά από βιολογικές
καλλιέργειες ή και αυτοφυή βλάστηση.
 Θεραπευτική αγωγή καθώς χρησιµοποιούνται κατά προτίµηση φυτοθεραπευτικά και οµοιοπαθητικά προϊόντα, εφόσον η θεραπευτική τους ικανότητα είναι αποτελεσµατική.

Πράσινα Επαγγέλµατα στο ∆ευτερογενή Τοµέα
1. Τεχνικός αερίων καυσίµων – φυσικού αερίου: Ο τεχνικός αερίων καυσίµων – φυσικού αερίου
είναι ο ειδικά καταρτισµένος τεχνικός, προκειµένου να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται µε την
εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίµων, καθώς και µε τη διανοµή, µεταφορά και ποιοτικό έλεγχο αυτών.
2. Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας: Ο τεχνικός βιολογικής γεωργίας διαθέτει την εξειδικευµένη κατάρτιση προκειµένου να µπορεί να παράγει βιολογικά προϊόντα σύµφωνα µε τις
αρχές των µεθόδων της βιολογικής γεωργίας.
3. Τεχνικός ελέγχου βιοµηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος: Ο τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης είναι ο ειδικά καταρτισµένος τεχνικός για να εκτελεί
εργασίες που σχετίζονται µε την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, της συντήρησης και
του ελέγχου των εγκαταστάσεων αντιρύπανσης, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων αντιρύπανσης,
µε βάση τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις και οδηγίες.
4. Τεχνολόγος αντιρύπανσης: Ο Τεχνολόγος αντιρύπανσης , έχει τη δυνατότητα να:
 Οργανώνει, επιβλέπει, διεξάγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί µετρήσεις και πειράµατα σε όλες
τις κατηγορίες ρυπαντών.
 Μελετά, σχεδιάζει και επιβλέπει τη λειτουργία συστηµάτων και εγκαταστάσεων αντιρύπανσης.
 Μελετά τη βελτιστοποίηση µεθόδων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης.
 ∆ιενεργεί εκτιµήσεις και πραγµατογνωµοσύνες που αναφέρονται σε συσκευές, συστήµατα
και εγκαταστάσεις αντιρύπανσης .
 Εκπονεί ή αξιολογεί µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
5. Τεχνολόγος γεωπόνος βιολογικής γεωργίας: Ασχολείται µε την εφαρµογή των γεωπονικών
και βιολογικών επιστηµών κατά την παραγωγή φυτικών και ζωικών αγροτικών προϊόντων µε
µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή.
6. Τεχνολόγος- ∆ασοπόνος διαχείρισης φυσικών πόρων: Ο τεχνολόγος-δασοπόνος διαχείρισης
φυσικών πόρων, έχει την δυνατότητα να:
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 Εκπονεί µελέτες δασικών µελετών, διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστηµάτων (ΧΦΟ) και ενδιαιτηµάτων άγριας πανίδας, καθώς και µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά έργα και δραστηριότητες.
 Μελετά χειµαρρικά φαινόµενα για την διαχείριση λεκανών απορροής.
 Σχεδιάζει και να µελετά την κατασκευή ορεινών υδροτεχνικών έργων, δασοτεχνικών έργων,
έργων διαχείρισης χιονιού, µεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθµισµένων χερσαίων φυσικών οικοσυστηµάτων.
 Μελετά την ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής
ξύλου, συγκοµιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασίας και εµπορίας αυτών.
7. Τεχνολόγος ελέγχου ποιότητας αγροτικών προϊόντων: Ο Τεχνολόγος ελέγχου ποιότητας
αγροτικών προϊόντων έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί σε επαγγελµατικές δραστηριότητες
ανάλογους µε τις σπουδές και την εξειδίκευση του σε:
 Γεωργικές και ζωοτεχνικές επιχειρήσεις
 Αγροτικούς συνεταιρισµούς
 Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Επιχειρήσεις προώθησης αγροτικών προϊόντων
8. Τεχνολόγος ενέργειας: Ο Τεχνολόγος ενέργειας έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί σε επαγγελµατικές δραστηριότητες:
 Ενεργειακής µηχανολογίας και ενεργειακής ηλεκτρολογίας, στα οποία περιλαµβάνεται η διαχείριση, η ορθολογική χρήση ενέργειας και οι τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
 Σχεδίασης, µελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, επίβλεψης, συντήρησης και επισκευής του
εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων ενεργειακών συστηµάτων.
9. Τεχνολόγος οικολογίας & περιβάλλοντος: Ο Τεχνολόγος οικολογίας & περιβάλλοντος έχει
την δυνατότητα να ασχοληθεί σε επαγγελµατικές δραστηριότητες:
 Εκτίµησης και έλεγχου της ποιότητας του περιβάλλοντος
 Μέτρησης ποιότητας εδάφους, αέρα, υδάτων και αποβλήτων.
 Παρακολούθησης συστηµάτων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων.
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 Σχεδίασης και εφαρµογής προγραµµάτων πρόληψης και αντιµετώπισης των επιπτώσεων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
 Εκτίµησης, ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης.
 Εκπόνησης περιβαλλοντικών διαχειριστικών σχεδίων.
10. Τεχνολόγος Τοπογράφος–Γεωπληροφορικής: Ο Τεχνολόγος Τοπογράφος– Γεωπληροφορικής
έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί σε επαγγελµατικές δραστηριότητες, σχετικές µε την σύνταξη:
 Χωροταξικών και ρυθµιστικών µελετών σε χαρτογραφική υποδοµή και θεµατικούς χάρτες.
 Συγκοινωνιακών µελετών.
 Υδραυλικών µελετών.
 Μελετών τοπογραφίας, όσον αφορά στην προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανοµή, αναδασµός).

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

Πράσινα Επαγγέλµατα στον Τριτογενή τοµέα
1. Περιβαλλοντολόγος: Ο περιβαλλοντολόγος:
 Μελετάει τα προβλήµατα του περιβάλλοντος αναζητώντας τρόπους για αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους.
 Ερµηνεύει τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήµατα του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συµβάλλει στη λύση τους, λαµβάνοντας υπόψη του, τις
σχέσεις οργανικής και ανόργανης ύλης, τις σχέσεις µεταξύ των έµβιων όντων και των οικοσυστηµάτων καθώς και τις σχέσεις του φυσικού περιβάλλοντος µε την ανθρώπινη κοινωνία.
 Επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση των οικοσυστηµάτων, που να
αποτρέπει την καταστροφή τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το δυνατόν να
επιτρέπει τη διατήρησή τους.
 ∆ραστηριοποιείται µέσω των Ερευνητικών Εργαστηρίων στους θεµατικούς άξονες της :
• Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης.
• ∆ιαχείρισης του Περιβάλλοντος.
• ∆ιαχείρισης της Βιοποικιλότητας.
• ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων.
• Ποιότητας του Περιβάλλοντος.
• Ποιότητας Υδάτων και Αέρα.
• Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης.
2. ∆ασολόγος–Περιβαλλοντολόγος: Ο δασολόγος, στο πλαίσιο της επαγγελµατικής δραστηριότητας του, ασχολείται µε :
 Την έρευνα σε θέµατα δασικής οικονοµίας.
 Τη φροντίδα των δασών.
 Το σχεδιασµό και την κατασκευή έργων στο δάσος.
 Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών.
3. Γεωτεχνολόγος–Περιβαλλοντολόγος: O γεωτεχνολόγος–περιβαλλοντολόγος στο πλαίσιο της
επαγγελµατικής δραστηριότητας του ασχολείται µε την :
 Έρευνα και τον εντοπισµό µεταλλοφόρων πεδίων.
 Σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών εκµεταλλευσιµότητας ορυκτών υλών.
 Οργάνωση της µεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου βιοµηχανικών και αδρανών ορυκτών, µεταλλευµάτων και ενεργειακών πρώτων
υλών.
 Μελέτη και παρακολούθηση της κατασκευής γεωτεχνικών και µεταλλευτικών έργων.
 Ασφάλεια σε ορυχεία και µεταλλευτικές επιχειρήσεις.
 Μελέτη της ατµοσφαιρικής διασποράς σε µεγάλες σηµειακές και επιφανειακές πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε το εθνικό και διεθνές δίκαιο.
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4. Ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων GIS: Ο ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων GIS διαθέτει την
εξειδικευµένη γνώση και κατάρτιση προκειµένου να ασχολείται µε τα Γεωγραφικά συστήµατα
Πληροφοριών που αποτελούν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση µε φαινόµενα που εξελίσσονται
στο γεωγραφικό χώρο.
5. Ειδικός δασικής προστασίας: Ο ειδικός δασικής προστασίας, ανάλογα µε την κατάρτιση που
έχει λάβει, στο πλαίσιο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του, έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί µε την:
 Φύλαξη/προστασία των δασών.
 Φύλαξη της θήρας.
 Θηραµατική διαχείριση και τον έλεγχο των δασικών παραβάσεων σύµφωνα µε την δασική
νοµοθεσία.
6. Επιµελητής-Ξεναγός εθνικών δρυµών και χώρων αναψυχής: Ο επιµελητής - Ξεναγός εθνικών
δρυµών και χώρων αναψυχής στο πλαίσιο της επαγγελµατικής δραστηριότητας του:
 Εκπονεί και ελέγχει την εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης εθνικών δρυµών και προστατευόµενων περιοχών.
 Εκπονεί µελέτες οργάνωσης και λειτουργίας χώρων υπαίθριας αναψυχής.
 Απογράφει και παρακολουθεί µεταβολές φυσικών οικοσυστηµάτων και υλοποιεί ενέργειες
χειρισµού της βλάστησης.
 Ξεναγεί και εφαρµόζει προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης επισκεπτών.
7. Μηχανικός περιβάλλοντος: Ο µηχανικός περιβάλλοντος διαθέτει την εξειδικευµένη γνώση και
κατάρτιση προκειµένου να ασχολείται µε:
 Τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 Συλλογή στοιχείων και εκπονεί µελέτες για την προστασία / διαχείριση του περιβάλλοντος.
 ∆ιαµόρφωση της πολιτικής των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέµατα περιβάλλοντος.
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Το ενδιαφέρον της ευρύτερης κοινωνίας στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τις πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες και τα πράσινα επαγγέλµατα, τάση που αποτυπώνεται και µε ειδικά αφιερώµατα στον τύπο. Οι πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες, που έχουν την µεγαλύτερη ανταπόκριση ήδη στην σηµερινή οικονοµία είναι (131, Καθηµερινή, 2008):
• Παραγωγός βιολογικών προϊόντων γεωργίας και κτηνοτροφίας.
• Βιολογικός ιχθυοκαλλιεργητής.
• Γεωπόνος ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, µε αντίληψη εξοικονόµησης φυσικών πόρων (π.χ. νερό) και αποτροπή ρύπανσης (φυτοφάρµακα).
• Πωλητής βιολογικών προϊόντων.
• Μελετητές και εργαζόµενοι σε περιοχές προστασίας (π.χ. Natura) ή σε φυσικά πάρκα και εθνικούς δρυµούς, καθώς και σε περιοχές Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης.
• ∆ασολόγος.
• Εργαζόµενος στην τοποθέτηση και συντήρηση ανεµογεννητριών, φωτοβολταϊκών κ.λπ. συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
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• Εργαζόµενος στην εµπορία, εγκατάσταση φυσικού αερίου.
• Μηχανικός δικτύων και ηλεκτρολόγος νέας εποχής, ειδικοί στην εξοικονόµηση ενέργειας, στις
ΑΠΕ και στη διασύνδεσή τους µε το κεντρικό δίκτυο.
• Ειδικός στη θερµοµόνωση των κτιρίων.
• Επιθεωρητής πράσινου ενεργειακού πιστοποιητικού.
• «Πράσινος υδραυλικός», ειδικευµένος στην εξοικονόµηση νερού και την τοποθέτηση ηλιακών
θερµοσιφώνων.
• Υδραυλικός µηχανικός ειδικός στην προστασία των υδάτινων πόρων.
• Τεχνικός υδραυλικών έργων εξοικονόµησης νερού.
• Συγκοινωνιολόγος, ειδικός στη µελέτη της µείωσης κίνησης Ι.Χ.
• Εργαζόµενος στην παραγωγή ποδηλάτου.
• Πωλητής και µηχανικός ποδηλάτων.
• Εργαζόµενος στις νέες υποδοµές για τη χρήση ποδηλάτου (ποδηλατοδρόµοι, ειδικές ράµπες σε
πεζόδροµους, ειδικά σταντ για ποδήλατα κοντά σε σταθµούς σχολεία και µεγάλα κτίρια).
Επίσης, νέα επαγγέλµατα µε πράσινη διάσταση, σύµφωνα µε µελέτη που διενεργήθηκε το 2005 από
το τότε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Πράσινα Επαγγέλµατα, 2005 είναι (89,
Υπουργείο Παιδείας, 2005):
• Ελεγκτής/Επιθεωρητής περιβάλλοντος.
• Έµπορος βιολογικής λαϊκής αγοράς.
• Πωλητής οικολογικών τροφίµων και άλλων ειδών.
• Στέλεχος κέντρων πληροφόρησης και ειδικών φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών.
• Στέλεχος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
• Στέλεχος εγκατάστασης - λειτουργίας - παρακολούθησης ΧΥΤΑ.
• Στέλεχος ήπιων µορφών αγροτουρισµού.
• Στέλεχος οργάνωσης προγραµµάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης κοινού.
• Στέλεχος παρακολούθησης εγκαταστάσεων λειτουργίας υγρών αποβλήτων.
• Υπεύθυνος αποκατάστασης περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων ζωνών, όπως χωµατερές & λατοµεία.
• Υπεύθυνος λειτουργίας και εξοπλισµού παρακολούθησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
• Υπεύθυνος παρακολούθησης υδάτινων αποδεκτών και ποιότητας πόσιµου νερού.
• Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού.
• Τεχνίτης περιβάλλοντος.
• Τεχνίτης περιβάλλοντος και αγροτουρισµού.
• Τεχνίτης τροφίµων και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.
• Τεχνίτης ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης.
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3. Εκπαίδευση για την πράσινη απασχόληση στην Ελλάδα
Η άσκηση πράσινων επαγγελµάτων, όπως και για τα υπόλοιπα επαγγέλµατα, δεν απαιτεί κάποιο
συγκεκριµένο µορφωτικό επίπεδο. Παρ΄όλα αυτά οι γνωστές δοµές αρχικής κατάρτισης, όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) παρέχουν πληθώρα
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που οδηγούν στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, για την εξάσκηση πράσινης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι ανωτάτων/ανωτέρων σχολών, µπορούν ακόµη να παρακολουθήσουν µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών για να αποκτήσουν εξειδίκευση σε
θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορικής ανάπτυξης.
Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει και στα χρηµατοδοτούµενα µέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς / ΕΣΠΑ 2007-2013 προγράµµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης ανέργων, τα
οποία υλοποιούνται από πιστοποιηµένα Κέντρα επαγγελµατικής Κατάρτισης / ΚΕΚ σε όλη την Ελλάδα.
Η κατάρτιση σε πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων
των συµµετεχόντων σε ότι αφορά στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών φιλικών
προς το περιβάλλον.
Εκτενέστερη αναφορά σε όλα τα παρεχόµενα προγράµµατα δια βίου µάθησης γίνεται στα Παραρτήµατα Β’-Γ’ και ∆’.

4. ∆εξιότητες για πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες
Ο γενικός όρος «δεξιότητες» αναφέρεται στο συνδυασµό από αντιλήψεις, γνώσεις, ικανότητες και
πείρα που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου έργου ή εργασίας πράσινου χαρακτήρα.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε αυτό το πλαίσιο περιλαµβάνει όλες τις µορφές ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού: τη δια βίου µάθηση συµπεριλαµβανοµένων της αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης. Σύµφωνα µε
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων/European Qualification Framework (30, ΕC, 2008) οι δεξιότητες
περιγράφονται ως γνωσιολογικές ή πρακτικές.
Ένα γενικό πλαίσιο δεξιοτήτων που η αγορά των πρασίνων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, ζητά
από τους εργαζοµένους της σήµερα, µπορεί να οριστεί ως εξής:
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Α. Κοινωνικού/θεσµικού χαρακτήρα
• ∆ιαπολιτισµικές δεξιότητες
• Οµαδικότητα
• Αυτοδιαχείριση
• Καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα
Β. Τεχνικού χαρακτήρα
• ∆εξιότητες χειρισµού Η/Υ
• Γνώσεις πάνω σε νέα υλικά
• Γνώσεις πάνω σε νέες εφαρµογές και διεργασίες
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Γ. ∆ιοικητικού χαρακτήρα
• ∆ιαπολιτισµικό management
• Management διεθνούς αξιακής αλυσίδας
• “Πράσινο” management και διαχείριση περιβαλλοντικών προβληµάτων
• Management διεθνούς οικονοµίας
Επίσης σηµαντικές για το µέλλον της Ευρώπης, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι και οι
βασικές δεξιότητες στις επιστήµες, τεχνολογία, µηχανική και µαθηµατικά καθώς αποτελούν τη βάση
τεχνολογικής δηµιουργίας και καινοτοµίας.
Μια γενικότερη διαπίστωση είναι ότι η Ε.Ε., γενικά, πάσχει από δοµικές ελλείψεις σε επίπεδο ύπαρξης
και καλλιέργειας δεξιοτήτων, γεγονός που:
 Περιορίζει την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της
 Μειώνει τις δυνατότητες αξιοποίησης των ευκαιριών που ανοίγονται µέσω της πράσινης ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά οι δηµογραφικές και θεσµικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν οδηγήσει σε έλλειψη τεχνικά και διοικητικά καταρτισµένου προσωπικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
πράσινες θέσεις εργασίας ή επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Σε ότι αφορά στην εξέλιξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενασχόληση µε πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες:
 Κάποιες από αυτές θα γίνουν υποχρεωτικές.
 Νέες θα αναδυθούν.
 Οι δεξιότητες που απαιτούνταν για την άσκηση παραδοσιακών επαγγελµάτων θα αποκτήσουν
έναν πιο «πράσινο» χαρακτήρα.
Η διεργασία που θα τις καθορίσει είναι πολύ σύνθετη, καθώς σύµφωνα το European system of
accumulation and transfer of Credits designed for Vocational Education and Training (34, ECVET,
2010) προσδιορίζονται καταρχήν οι επαγγελµατικές εργασίες από τις οποίες απαρτίζεται το επάγγελµα,
προκειµένου στην συνέχεια να καταγραφούν οι:
• Γνώσεις, που προσδιορίζονται ως το αποτέλεσµα της διανοητικής διεργασίας και εσωτερικής
αναπαράστασης εννοιών, γεγονότων και πράξεων, που είναι δυνατόν να προέρχονται τόσο από
την επαγγελµατική ή πρακτική εµπειρία όσο και από το σύστηµα της τυπικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης. Οι γνώσεις δε διακρίνονται σε :
1. Γενικές Γνώσεις.
2. Βασικές Επαγγελµατικές Γνώσεις, που είναι βασικές σε ένα κλάδο/ τοµέα ή σε συγκεκριµένες
οµάδες επαγγελµάτων. Οι γνώσεις που όλοι χρειάζονται ανεξάρτητα από το εργασιακό τους
πλαίσιο.
3. Ειδικές Επαγγελµατικές Γνώσεις. Οι γνώσεις που είναι απαραίτητες ως ειδικές επαγγελµατικές
γνώσεις σε ένα κλάδο/τοµέα ή σε συγκεκριµένες οµάδες επαγγελµάτων. Επιπρόσθετα είναι
σηµαντικό να αναφερθεί ότι µια γνώση που είναι βασική επαγγελµατική γνώση για κάποιες
επαγγελµατικές κατηγορίες, µπορεί να είναι ειδική για κάποιες άλλες.
• ∆εξιότητες, που προσδιορίζονται ως ο συνδυασµός γνώσης και εµπειρίας που απαιτείται για την
επίτευξη συγκεκριµένου φυσικού ή διανοητικού έργου ή την άσκηση εργασίας ή ως η απαιτούµενη γνώση και εµπειρία για την άσκηση ενός έργου ή εργασίας. Οι διάφορες όψεις των δεξιο-
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τήτων περιλαµβάνουν:
• Επάρκεια ή επιδεξιότητα στην εκτέλεση ενός καθήκοντος (η ικανότητα να κάνεις κάτι καλά).
• Αντίληψη ότι οι δεξιότητες είναι ιεραρχικές και ότι τα επίπεδα δεξιοτήτων καθορίζονται από
το βαθµό πολυπλοκότητας και διακριτότητας που εµπλέκεται.
• Αντίληψη ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι δεξιοτήτων συµπεριλαµβανοµένων των κοµβικών δεξιοτήτων (generic skills), που χρησιµοποιούνται σε µια πληθώρα επαγγελµάτων και
των επαγγελµατικών δεξιοτήτων (vocational skills), που σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο
επάγγελµα.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το φάσµα των εξειδικευµένων δεξιοτήτων που θα χρειαστούν σε διαφορετικούς τοµείς της πράσινης οικονοµίας, είναι ευρύτατο. Αυτό που µπορεί να εντοπιστεί, αν κανείς αποµονώσει ένα µικρό αριθµό επιχειρηµατικών τοµέων, είναι οι δεξιότητες που θα ζητηθούν από την
πράσινη οικονοµία µελλοντικά. Αυτό είναι αντικείµενο προς µελέτη στο επίπεδο της ίδιας της αγοράς
εργασίας και ειδικότερα του κάθε τοµέα, ακόµη και της κάθε επιχείρησης η οποία καλείται να ορίσει
η ίδια τις ανάγκες της για υψηλά καταρτισµένο προσωπικό µε περιβαλλοντική συνείδηση. Η τελική
ευθύνη για την διαµόρφωση αυτού του εξειδικευµένου προσωπικού βαραίνει εργαζόµενους-εργοδότες και κράτος, οι οποίοι πρέπει να συµπράξουν και να αξιοποιήσουν αποδοτικά τους διαθέσιµους
πόρους για άµεσα και ουσιαστικά αποτελέσµατα.
Θα πρέπει όµως παράλληλα το κράτος να αναπτύξει και να πιστοποιήσει περαιτέρω ¨πράσινα επαγγελµατικά περιγράµµατα¨ σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους (εργαζόµενους και εργοδότες),
όπως ρυθµίζεται µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποια
από τα πιστοποιηµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τα οποία έχουν προκύψει µέχρι στιγµής, σύµφωνα µε τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ)
(134, ΕΚΕΠΙΣ, 2011):
• Αγρότης- Υπεύθυνος αγροτοτουριστικής µονάδας
• Επιτηρητής – Φύλακς περιβαλλοντικών συστηµάτων
• Οικοξεναγός
• Στέλεχος διαχείρισης και εµπορίας βιολογικών προϊόντων
• Τεχνικός διαχείρισης και αξιοποίησης βιοµάζας
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Οι ενδιαφερόµενοι στο µέλλον θα µπορούν να ζητούν πληροφορίες για πιστοποιηµένα πράσινα επαγγελµατικά περιγράµµατα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) στον οποίο έχει συγχωνευθεί και το ΕΚΕΠΙΣ το οποίο
µέχρι πρόσφατα είχε τη σχετική αρµοδιότητα.
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ΜΕΡΟΣ B΄

Αποτελέσµατα Ποιοτικής Έρευνας
Πηγές και τρόπος προσέγγισης
Η αποτύπωση της τρέχουσας πραγµατικότητας και των αντιλήψεων που υπάρχουν στην Ελλάδα σχετικά µε το θέµα των πράσινων επαγγελµάτων έχει ειδική σηµασία, προκειµένου να αναδειχθεί ο τρόπος
µε τον οποίο έχουν ενταχθεί οι σχετικές έννοιες στο καθηµερινό λεξιλόγιο και να αποτυπωθούν οι
προκλήσεις που αντιµετωπίζονται για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.
Για το σκοπό αυτό, η Οµάδα έργου διενέργησε µια σειρά συνεντεύξεων και συζητήσεων µε διακεκριµένες προσωπικότητες που σχετίζονται µε το αντικείµενο, είτε λόγω της ακαδηµαϊκής τους θέσης, είτε
λόγω της επαγγελµατικής τους ενασχόλησης, είτε εξ αιτίας της εξειδικευµένης κοινωνικής τους δραστηριότητας. Οι συζητήσεις αυτές έλαβαν χώρα το διάστηµα Οκτωβρίου-Νοεµβρίου 2011.
Οι συνεντεύξεις παραχωρήθηκαν από τους:
1. Αγερίδης Γιώργος, Ph.D, ∆ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας/ ΚΑΠΕ
2. Αθανασόπουλος Αλέξης, Χηµικός Μηχανικός, Μέλος ∆.Σ. ΕΛΠΕ, Αντιπρόεδρος Πανελληνίου
Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών.
3. Αλεξίου Παναγιώτα, Γ.Γραµµατέας Company Social Responsibility Hellas
4. Αναλυτής Νίκος, Πρόεδρος Ελληνικού ∆ικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
5. Ε. Αναστασάκης, Χηµικός (MBA),External Company Affairs Manager ΤΙΤΑΝ
6. Γεώργας ∆ηµήτρης, Γεωλόγος, καθηγητής The American College of Greece, Βιολογική Καλλιέργεια και Αµπελουργία- Βιολογικό Οινοποιείο
7. Γεωργούδης ∆ιανέλλος, Οικονοµολόγος, τ. Πρόεδρος Ελαιοτριβέων Μαγνησίας, υδροηλεκτρική µονάδα παραγωγής ενέργειας
8. ∆ρόσσου Κατερίνα, Υπεύθυνη έκδοσης Ιnfopublica /Green Solutions
9. Μαρκάτος Νικόλαος Ph.D.:, οµ. καθηγητής στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, τ. πρύτανης Ε.Μ.Π.

41

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

10.Κανελλόπουλος ∆ηµήτρης, αντιπρόσωπος Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Sopray NA Ευρώπης
11.Κοκόσης Αντώνης Ph.D, Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης, Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
12.Μάντζιος Κωνσταντίνος, Nαυτ. Μηχ. Μηχανικός, τ. ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού & Περιβάλλοντος ΥΠΕΘΑ.
13.Σίσκος Παναγιώτης, Ph.D:, Τµήµα Χηµείας Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ακαδηµαϊκός Συνεργάτης Συµβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
14.Σκαναβή Κωνσταντίνα Ph.D., καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος.
15.Φισσάµπερ Βάλτερ, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Και από τη θέση αυτή, ευχαριστούµε όλους τόσο για τη διάθεσή τους να συµµετάσχουν στο διάλογο που
αναπτύχθηκε για την πράσινη ανάπτυξη και απασχόληση, όσο και για το χρόνο και τη συνεργασία τους.
Τα θέµατα τα οποία συζητήθηκαν περιλαµβάνουν τα εξής:
• Ποιοι τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελούν τοµείς πράσινης ανάπτυξης
• Ποια επαγγέλµατα αφορούν τον κάθε τοµέα της πράσινης ανάπτυξης
• Ποιες είναι οι γνώσεις και τι άλλα προσόντα ή δεξιότητες απαιτούνται κατά πράσινο επάγγελµα
• Πόσες θέσεις εργασίας µπορούν να καλυφθούν από πράσινα επαγγέλµατα στις επιµέρους δραστηριότητες και ποια είναι η συχνότητα ανανέωσης
• Η συνεισφορά του κράτους στην ανάπτυξη των πράσινων επαγγελµάτων
• Ποια υφιστάµενα επαγγέλµατα µπορούν να µετατραπούν ή να εξελιχθούν σε πράσινα
• Πράσινα επαγγέλµατα που έχουν καλή απορροφητικότητα στην Ελλάδα και ευρύτερα
• Τοµείς της πράσινης ανάπτυξης που αποδίδουν οφέλη στην Ελλάδα, την ΕΕ και τον υπόλοιπο
κόσµο
• Επιπτώσεις στην οικονοµία και την κοινωνία από την ανάπτυξη των πράσινων επαγγελµάτων
• Πως σχολιάζεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η κατάρτιση για την απόκτηση πράσινων
δεξιοτήτων
• Προτάσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
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Προκειµένου να αποτυπωθεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναδύεται το θέµα των πράσινων επαγγελµάτων στην Ελλάδα, οι συνεντεύξεις, που διεξήχθησαν µε την βοήθεια ηµι-δοµηµένου ερωτηµατολογίου, άγγιξαν ευρύτερες διαστάσεις σχετικές µε τη θεµατολογία του έργου, αποκαλύπτοντας ένα πλούτο
απόψεων εµπειρογνωµόνων, ενδιαφεροµένων και εµπλεκόµενων µερών (stakeholders) γύρω από
κρίσιµα και ενδιαφέροντα συναφή ζητήµατα σχετικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την περιβαλλοντική προστασία ως διάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης
και της καταναλωτικής συµπεριφοράς.
Τα κύρια συµπεράσµατα από τις συζητήσεις για τα πράσινα επαγγέλµατα στην Ελλάδα παρατίθενται
στην επόµενη ενότητα, ενώ τα πλήρη κείµενα των συζητήσεων περιλαµβάνονται στο σχετικό παράρτηµα.

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Συµπεράσµατα ποιοτικής έρευνας
Η ποιοτική έρευνα οδήγησε στην ανάδειξη µιας σειράς θεµάτων που σχετίζονται µε την πράσινη απασχόληση τα οποία οµαδοποιηµένα παρατίθενται στην συνέχεια. Πριν από αυτό, είναι χρήσιµο να αποσαφηνιστεί η διάκριση µεταξύ οικολογικού και πράσινου, όπως διατυπώνεται από τον Α. Κοκώση,
καθηγητή του ΕΜΠ και Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης:
«Oι περισσότεροι συγχέουν τα πράσινα µε τα περιβαλλοντικά και βλέπουν ότι ό,τι είναι περιβαλλοντικά καλό είναι µάλλον και πράσινο. Αυτό είναι λάθος. Συνήθως τα πράσινα καινοτοµούν, άρα
έχουν µια οικονοµική διάσταση και επίσης έχουν συµπεριλάβει στον υπολογισµό, στην εξίσωση,
την κοινωνία».
Βαρύτητα δόθηκε στην περιγραφή της πράσινης ανάπτυξης συνολικότερα, ώστε να γίνει στη συνέχεια
κατανοητή η πράσινη επαγγελµατική ενασχόληση µέσα σ’ αυτήν. Σύµφυτες µε την πράσινη ανάπτυξη,
όπως προέκυψε, είναι οι έννοιες της βιωσιµότητας και της αειφορίας.
Σίσκος: Θέλουµε χρήστες και όχι καταχραστές των υλικών. Παλαιότερα ήµασταν καταναλωτές και χρήστες των υλικών. Παλαιότερα επιδιώκαµε να δηµιουργήσουµε έναν καταναλωτή και καταχραστή των αγαθών του κόσµου, δηλαδή πέραν από των απαραιτήτων
επιδιώκαµε οι άνθρωποι να ξοδεύουµε περισσότερα αγαθά, περισσότερες πρώτες ύλες,
περισσότερη ενέργεια. Σήµερα αυτό άλλαξε και πρέπει να οδηγηθούµε σε µια αλλαγή
κουλτούρας, νοοτροπίας, σε έναν οικονοµικό πολιτισµό που να λαµβάνει υπόψη αυτές τις
παραµέτρους, ότι δεν ξοδεύουµε κάτι για να το ξοδέψουµε αλλά ξοδεύουµε µόνο γι’ αυτό
που µας είναι αναγκαίο και χρήσιµο, χωρίς πάλι αυτή η τάση η καινούρια να αποσκοπεί
στην ελάττωση του επιπέδου ζωής.
Κοκόσης: Τα πράσινα επαγγέλµατα αντιπροσωπεύουν την τάση των καιρών για µεγαλύτερη αειφορία. Αειφορία θυµίζω ότι είναι περιβάλλον, οικονοµία και κοινωνία. Εποµένως
τρία διαφορετικά σκέλη... Τα πιο σηµαντικά πράγµατα για να καταλάβει κανείς την διαφορά του πράσινου και του αειφορικού είναι η διαφορά τους σε σχέση µε την περιβαλλοντική διάσταση. ∆ηλαδή οι περισσότεροι νοµίζω συγχέουν τα πράσινα µε τα περιβαλλοντικά
και βλέπουν ότι είναι περιβαλλοντικά καλό είναι µάλλον και πράσινο. Αυτό είναι λάθος.
Η πράσινη ενασχόληση ως συνειδητή επιλογή είναι αποτέλεσµα της επιδίωξης µιας επαγγελµατικής
δραστηριότητας που προσφέρει κάτι περισσότερο από το βιοπορισµό και συγκεκριµένα την αίσθηση
ότι συνδυάζεται µε προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Όπως αναφέρει ο πράσινος επιχειρηµατίας ∆. Κανελλόπουλος που δραστηριοποιείται
στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: «Αποφάσισα να ασχοληθώ µε τα φωτοβολταϊκά γιατί αυτό συνδύαζε τρία πλεονεκτήµατα: α. ήταν ένας σχετικά νέος τοµέας στην Ελλάδα και
εποµένως ίσως ο ανταγωνισµός δεν θα ήταν παγιωµένος, β. ήθελα να κάνω κάτι για το οποίο να
αισθάνοµαι ότι είναι πραγµατικά χρήσιµο όχι µόνο στους πελάτες µου, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και γ. το αναµενόµενο οικονοµικό αποτέλεσµα ήταν ικανοποιητικό».
Μια κύρια διαπίστωση, που προκύπτει από τις συνεντεύξεις των περισσότερων ερωτηθέντων, είναι ότι
δεν υπάρχει κοινή αντίληψη περί του τι ορίζεται ως πράσινο επάγγελµα και ποια επαγγέλµατα θα µπορούσαν να περιληφθούν σε αυτά. Ορισµένοι ερωτώµενοι διατύπωσαν την άποψη ότι δεν υφίστανται
καν πράσινα επαγγέλµατα και όσα χαρακτηρίζονται µε τον τρόπο αυτό απλώς είναι εξελίξεις ή εξειδικεύσεις γνωστών επαγγελµάτων, στα οποία δίνεται αυτή η ονοµασία ίσως για λόγους επικοινωνιακούς
και όχι ουσιαστικούς. Ο προβληµατισµός γύρω από τον αυστηρό ή µη καθορισµό των πράσινων
δραστηριοτήτων φαίνεται ανάγλυφα και από τις παρακάτω τοποθετήσεις:
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Γ. Αγερίδης: «∆ηλαδή ο εργάτης στην εταιρεία παραγωγής λαµπτήρων που ασχολείται µε τα led είναι πράσινος και ο άλλος που ασχολείται µε τους λαµπτήρες αλογόνου δεν είναι πράσινος; Εργάτες
στην βιοµηχανία είναι όλοι. Και δηµιουργείται δραστηριότητα και θέσεις εργασίας γιατί οι δήµοι θέλουν να βελτιώσουν τον ηλεκτροφωτισµό σε απόδοση και σε εξοικονόµηση ενέργειας, δηµιουργείται αντικείµενο, δηµιουργούνται οικονοµικό και εργασιακό αντικείµενο, ενδεχοµένως και θέσεις
εργασίας, αλλά για ηλεκτρολόγους. Ή για την µελέτη του οδοφωτισµού να την κάνει κάποιος αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός που είναι εξειδικευµένος στο φωτισµό, είτε µελετά φωτισµό µε led είτε
µε λαµπτήρες πυρακτώσεως τα ίδια προγράµµατα θα τρέξει στον υπολογιστή για να βγάλει τη φωτεινότητα... το ότι βάζει led είναι µια πράσινη δραστηριότητα, εντολή από το δήµαρχο πήρε. Επιβλέπεται και παραλαµβάνεται το έργο από την τεχνική υπηρεσία. Ο µηχανικός επειδή βάζει τα led κάνει
πράσινο επάγγελµα και ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου που το προκήρυξε και θα το
παραλάβει δεν κάνει πράσινο επάγγελµα;»
Κ. ∆ρόσσου: «∆ουλεύει κάποιος, δεν λέω την ειδικότητα ακόµη, στην εγκατάσταση αιολικών
πάρκων, κι ο άνθρωπος αυτός είναι µπετατζής και βάζει τα σίδερα και το µπετόν για τα θεµέλια των
ανεµογεννητριών, δουλεύει δηλ στην πράσινη βιοµηχανία Γιατί δηλαδή ο µηχανικός που κάνει τη
µελέτη είναι πράσινο επάγγελµα κι ο µπετατζής δεν είναι πράσινο επάγγελµα; ή ο οδηγός της νταλίκας που κουβαλάει τα πτερύγια των ανεµογεννητριών στην βουνοκορφή, δεν συµβάλλει κι αυτός;
συµβάλλει. Κάνει κάτι πράσινο; Όχι µεταφορές κάνει ο άνθρωπος.»
Κ. Μάντζιος: «∆ηλαδή ποιοί από τους παρακάτω κάνουν πράσινο επάγγελµα, αυτός που σχεδίασε
πρώτος τον καταλύτη των αυτοκινήτων, ή αυτός που σχεδιάζει έναν πιο εξελιγµένο καταλύτη ή αυτός
που τον κατασκευάζει ή ο αποκλειστικός εµπορικός αντιπρόσωπος µιας µάρκας καταλυτών ή αυτός
που τους ανακυκλώνει;»
Ν. Αναλυτής: «Ο καπετάνιος π.χ. ενός καραβιού. Ένα παλιό καράβι κάνει και κακό στο περιβάλλον
βγάζοντας καπνούς, έχοντας διαρροές κ.τ.λ. Τα καινούρια καράβια είναι πολύ πιο προσεκτικά έναντι
του περιβάλλοντος. Αυτός είναι πράσινος καπετάνιος; Λειτουργεί σ’ ένα καράβι εντελώς διαφορετικό.»
Ως ελάχιστο περιεχόµενο του όρου πράσινο επάγγελµα, αναγνωρίζεται η ενασχόληση µε το περιβάλλον και η υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας, δηλαδή η επίτευξη οικονοµικού αποτελέσµατος µε τη
µικρότερη δυνατή χρήση φυσικών πόρων, προκειµένου να διατηρηθούν αυτοί και για τις επόµενες
γενιές. Επισηµάνθηκε επίσης το νοµοθετικό κενό στον ορισµό πράσινων επαγγελµάτων στην Ελλάδα.
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Σίσκος: «Επί του παρόντος δεν µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν πράσινες δραστηριότητες. Η τυπική αναγνώριση πρασίνων επαγγελµάτων απαιτεί χρόνο και νοµοθέτηση και αυτό θα βασιστεί βέβαια στη υπάρχουσα πείρα… Εξ όσων δύναµαι να γνωρίζω σήµερα δεν έχουµε νοµοθετήσει πράσινα επαγγέλµατα, απλώς τα παλιά επαγγέλµατα αναµορφώνονται, εξελίσσονται µε την προοπτική
της πράσινης ανάπτυξης.»
Μαρκάτος: «Φαντάζοµαι πράσινο επάγγελµα είναι οποιοδήποτε επάγγελµα ασχολείται µε την περιβαλλοντική βιωσιµότητα και την οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια της αειφορίας. Από αυτή την
άποψη τα περισσότερα θα µπορούσε να είναι πράσινα. Ολόκληροι κλάδοι επαγγελµάτων θα µπορούσαν να οριστούν ως πράσινοι.»
∆ρόσσου: «Κοιτάξτε, πράσινη οικονοµία ναι, πράσινη ανάπτυξη ναι, πράσινο επάγγελµα δεν ξέρω.
∆εν υπάρχει πράσινο επάγγελµα. ∆ηλαδή ο αγρότης που θερίζει το σιτάρι στο χωράφι, που µέχρι
τώρα τα στάχυα τα έβαζε φωτιά, αν τώρα τα µαζέψει γιατί υπάρχει στα δέκα χιλιόµετρα ένα εργοστάσιο που τα παίρνει για να βγάζει βιοντίζελ, ο αγρότης έγινε πράσινος ή συµβάλει στην πράσινη
ανάπτυξη, και στις καθαρές τεχνολογίες. ∆εν κάνει όµως κάτι διαφορετικό.»
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Μάλιστα, πηγαίνοντας ένα βήµα παρακάτω και εντάσσοντας και τον παράγοντα της τοπικής
κοινωνίας που ζούµε και δραστηριοποιούµαστε η κα Αλεξίου σηµειώνει: «Το «πράσινο»
επάγγελµα είναι η προσαρµογή του επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας µε
µία κατάρτιση σε µεθόδους και τεχνικές µε µικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και µεγαλύτερη
υπευθυνότητα».
Σύµφωνα µε την ∆ρ. Σκαναβή: «Οι διαχωρισµοί σε «πράσινα» και µη επαγγέλµατα είναι του παρελθόντος. Αν γίνει αυτός ο διαχωρισµός δείχνουµε µία ηµιµάθεια, µία ανικανότητα να συνειδητοποιήσουµε την περιβαλλοντική διάσταση που υπάρχει στη σηµερινή κοινωνία. Η σηµερινή εποχή δε
χρειάζεται τίτλους, αλλά ευαισθητοποίηση! Ο κάθε επαγγελµατίας θα πρέπει να εισάγει στην καθηµερινότητά του όλες τις πρακτικές της προστασίας και ασφάλειας του περιβάλλοντος. ∆εν υπάρχουν
πράσινα επαγγέλµατα. Όλα τα επαγγέλµατα πρέπει να είναι πράσινα».
Ο Ν. Αναλυτής θέτει το εξής ερώτηµα: «Είναι η στιγµή να µιλάµε για πράσινα επαγγέλµατα ως
κάτι ξεκοµµένο από τις υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες;» και συµπληρώνει «…Πράσινη
δραστηριότητα µπορείς να έχεις σε οποιοδήποτε επάγγελµα. Πράσινη δραστηριότητα µπορείς να
έχεις σε οποιοδήποτε τρόπο που λειτουργείς στη ζωή σου. Μπορούµε να πούµε ότι το «πράσινο»
επάγγελµα είναι µια πιο διευρυµένη διάσταση του κλασικού επαγγέλµατος µε περιβαλλοντική συνείδηση. ∆εν είναι νέα επαγγέλµατα, αλλά νέες ειδικότητες που προτάσσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών µε µικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.»
Ο ∆. Γεωργούδης, προερχόµενος από την ελαιουργία, ένα κλάδο που ζει έντονα τη διαφοροποίηση µεταξύ παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων, επισηµαίνει και εξειδικεύει:
«Οι περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι παραγωγοί ελαιολάδου αντιλαµβάνονται όλο και περισσότερο ότι ο παλιός τρόπος δεν µπορεί να τους εξασφαλίσει εισόδηµα και αναγκάζονται εκ των πραγµάτων να προσαρµοστούν σε νέες µεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας και διανοµής-εµπορίας της παραγωγής τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών που
συγκρίνουν το προϊόν τους µε άλλα ελληνικά και ξένα που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ µάρκετ
στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, που επισκέπτονται τουριστικά».
Ο ∆ρ. Γ. Αγερίδης είναι ακόµη πιο σαφής στην οριοθέτηση των εννοιών: «Υπάρχει πράσινη
ανάπτυξη και κατ’ επέκταση πράσινη οικονοµία, αλλά όχι πράσινα επαγγέλµατα. Υπάρχουν αντιθέτως πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες τις οποίες οι επαγγελµατίες κάθε κλάδου καλούνται να
ασκήσουν κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους ζωής. Η άσκησή τους δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά την επιπρόσθετη κατάρτιση του εργαζόµενου. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση
πρώτων υλών φιλικότερων προς το περιβάλλον ή η εφαρµογή πρακτικών φιλικότερων προς το
περιβάλλον αρκούν για να θεωρηθούν οι δραστηριότητες πράσινες. Για παράδειγµα η χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, ή η παροχή των υποπροϊόντων των γεωργικών δραστηριοτήτων σε
ένα εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ συµβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη, αλλά δεν διαφοροποιούν το αρχικό επάγγελµα. Ακόµη και ο ερευνητής που ασχολείται µε την παραγωγή α’ υλών φιλικών προς το περιβάλλον κάνει πράσινη έρευνα για την τρέχουσα περίοδο της ζωής του, δεν ασκεί
πράσινο επάγγελµα. Η τάση προς την πράσινη ανάπτυξη δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, όχι νέα
επαγγέλµατα.»
Η συνολική περιβαλλοντική αντίληψη και παιδεία αποτελούν τη βάση για ο,τιδήποτε αποκαλούµε
πράσινη δραστηριότητα. Όπως επισηµάνθηκε επανειληµµένα, το ζητούµενο είναι να υπάρχει επίγνωση και συνείδηση των επιπτώσεων που δηµιουργούνται στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες που
ασκεί ένας επαγγελµατίας. Η κατανόηση αυτών των επιπτώσεων και η αποδοχή ως προτεραιότητας
της προστασίας του περιβάλλοντος είναι οι παράγοντες που συντελούν στη µετατροπή παραδοσιακών
απασχολήσεων σε πράσινες δραστηριότητες.
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Σύµφωνα µε την ∆ρ. Σκαναβή: «…Για την άσκηση των «πράσινων» επαγγελµατικών δραστηριοτήτων η περιβαλλοντική παιδεία είναι υποχρεωτική, όπως και η υπεύθυνη δράση. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική σε επίπεδο γνωστικού αντικειµένου, αλλά τα κενά περιβαλλοντικής ενηµέρωσης που υπάρχουν στους εργαζοµένους πρέπει να καλυφθούν µέσα από
σύντοµα σεµινάρια που θα παρέχουν βαθειά, ουσιαστική γνώση.»
Σύµφωνα µε τον K. Μάντζιο, ο απώτερος σκοπός της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
–Ενηµέρωσης, είναι να:
• «Βοηθήσουµε τους πολίτες να γίνουν περιβαλλοντικά ενήµεροι και κυρίως, εφοδιασµένοι
µε ‘µαλακές’ δεξιότητες, ώστε να διερευνούν τα περιβαλλοντικά θέµατα και να αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις για την επίλυσή τους.
• Προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε αφοσιωµένα άτοµα που θα εργαστούν, είτε ατοµικά είτε
συλλογικά, για την επίτευξη και/ή τη διατήρηση µιας δυναµικής ισορροπίας ανάµεσα στη ποιότητα ζωής και στη ποιότητα του περιβάλλοντος.
• Συµβάλλουν καθοριστικά στην εµπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης, µιας και η ανάπτυξη
υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς συνιστά την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία, στο
µέλλον, συλλογική και ατοµική, στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων.»
Αναλυτής: «Πράσινη δραστηριότητα µπορείς να έχεις σε οποιοδήποτε επάγγελµα. Πράσινη δραστηριότητα µπορείς να έχεις σε οποιοδήποτε τρόπο που λειτουργείς στη ζωή σου. Απ΄ το σπίτι σου,
από την κουζίνα η γυναίκα που µαγειρεύει, έως τον άνθρωπο ο οποίος οδηγεί. ∆εν είναι µόνο ένα
επάγγελµα, είναι ένας τρόπος λειτουργίας πια.»
Σίσκος: «Έχουµε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει πράσινο επάγγελµα, το επάγγελµα είναι ένα, αλλά
υπάρχει δραστηριότητα στα πλαίσια της οικονοµίας που σε κάνει να πας να δουλέψεις π.χ αιολική
ενέργεια, η παραγωγή βιοµάζας, η αξιοποίηση της γεωθερµίας κτλ.»
«Στη δεκαετία του 90 υπήρξε µια µεγάλη συζήτηση εδώ κατά πόσο θα έπρεπε να ιδρυθεί ένα τµήµα
περιβάλλοντος. Επικράτησε η άποψη ότι το περιβάλλον δεν αποτελεί κάτι που το κάνει κάποιος µε
κάποια συγκεκριµένη ειδικότητα. Περιβαλλοντολόγος πρέπει να είναι και ο πολιτικός µηχανικός, και
ο χηµικός µηχανικός και ο µηχανολόγος και όλοι οι µηχανικοί που βγαίνουν από εδώ. Εποµένως
θεµελιώσαµε την έννοια της εισαγωγής περιβαλλοντολογικών... Οι µηχανολόγοι, οι χηµικοί µηχανικοί, οι πολιτικοί µηχανικοί και οι αρχιτέκτονες και οι ηλεκτρολόγοι, όλοι προσφέρουν σε φυσικά
περιβάλλοντα», λέει ο τ. πρύτανης Ν. Μαρκάτος.
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Στο θέµα της απόκτησης επαγγελµατικών δεξιοτήτων ώστε να ασκεί κάποιος πράσινη δραστηριότητα, υπογραµµίστηκε ότι αυτές αποκτώνται µέσα από πολλούς πιθανούς δρόµους,
τόσο µε συστηµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, όσο και άτυπα. Οι γνώσεις αυτές καθαυτές
είναι συµπλήρωµα στη γενικότερη περιβαλλοντική συνείδηση που χρειάζεται να υπάρχει.
Γεώργας: «Η απόκτηση γνώσεων γίνεται µε 2 τρόπους. Ή κάθεσαι στο θρανίο και µαθαίνεις είτε
βγαίνεις έξω στο ύπαιθρο και µαθαίνεις στην πράξη.»
Και ο Α. Κοκώσης συµπληρώνει: «Τώρα γυρίζοντας στην ερώτηση κατά πόσο ένα ίδρυµα προσφέρει την παιδεία για να γίνεις πράσινος ή να µην είσαι τόσο πράσινος: είναι ένας δυναµικός χώρος
πρέπει να το παρακολουθείς. Σίγουρα το Πολυτεχνείο έχει ενσωµατώσει πολλά πράγµατα, σίγουρα δεν έχει ενσωµατώσει πολλά άλλα. Αλλά αν δούµε την παγκόσµια εµπειρία, οι άνθρωποι που
καινοτοµούν που είναι πρωτοπόροι δεν είναι αυτοί που παίρνουν µεταπτυχιακά προγράµµατα στα
πράσινα επαγγέλµατα. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν οι ίδιοι το ενδιαφέρον, την ευαισθησία και µια
υπεύθυνη στάση στην κοινωνία για να σκεφτούν το διαφορετικό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κάνουν σήµερα τη διαφορά.»

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

Κανελλόπουλος: «Οι σπουδές είναι απαραίτητες σε πρώτο επίπεδο, για να µπορεί να κατανοεί κάποιος τις αρχές λειτουργίας και να γνωρίζει το γενικό πλαίσιο αναφοράς για όλες αυτές τις εφαρµογές. Από κει και πέρα, χρειάζεται κανείς να ενηµερώνεται από τεχνικά εγχειρίδια και άλλες πηγές που
δεν είναι ακαδηµαϊκού χαρακτήρα.»
Μαρκάτος: «Εγώ θεωρώ ότι το πράσινο µπαίνει ως εκπαίδευση στα υπάρχοντα επαγγέλµατα.»
Σε ότι αφορά στις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκησή τους, ο Ε. Αναστασάκης
υπογραµµίζει: «Για την εγκατάσταση µιας µονάδας εναλλακτικών καυσίµων, όπως για παράδειγµα
το εργοστάσιο της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στην Βουλγαρία, χρειάζεται µία ειδική κατάρτιση, αλλά για τη λειτουργία της όχι. Πρόκειται για µία υποκατάσταση των κλασικών καυσίµων από εναλλακτικά, όπως για
παράδειγµα τα χρησιµοποιηµένα ελαστικά αυτοκινήτων, όχι για αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της
µονάδας. Το παραδοσιακό επάγγελµα χρειάζεται να αποκτήσει µία εξειδικευµένη γνώση για την περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι όπως είπαµε και παραπάνω µια πιο διευρυµένη διάσταση του κλασικού επαγγέλµατος µε περιβαλλοντική συνείδηση.»
Το ζήτηµα της βιωσιµότητας είναι κρίσιµο και υπερβαίνει την επαγγελµατική δραστηριότητα, αφορά τη
στάση των καταναλωτών και των πολιτών γενικότερα ως δρώντων που συνειδητοποιούν ότι ο τρόπος
µε τον οποίο λειτουργούν έχει επιπτώσεις και οικονοµικές και στο περιβάλλον.
Σίσκος: «Η οικονοµική κρίση µπορεί να θέσει ξεκάθαρους στόχους, πρέπει να τους κατανοήσουµε.
Μας προσγειώνει σε µια πραγµατικότητα, ότι η εποχή της υπερκατανάλωσης έχει τελειώσει και πρέπει να φτάσουµε στην εποχή της λελογισµένης, της βέλτιστης κατανάλωσης για να κρατήσουµε ένα
επίπεδο ζωής τέτοιο που να διασφαλίζει και το µέλλον των υπόλοιπων γενιών, αυτό είναι που λέµε
βιώσιµη ανάπτυξη.»
Όπως παραστατικά τονίζει ο Ν. Αναλυτής: «Το στοίχηµα είναι η επαγγελµατική προσαρµογή στις
ανάγκες και τα ζητούµενα της τοπικής κοινωνίας – η ανάπτυξη της οικονοµίας σε βασικά αγαθά που
να επιτρέπουν τη βιωσιµότητα στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον.»
Το ζήτηµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ιδιαίτερης σηµασίας, δεδοµένου ότι οι θεσµικές παρεµβάσεις του κράτους για το περιβάλλον θα παραµείνουν ανεφάρµοστες αν άλλες δυνάµεις της κοινωνίας δεν συνειδητοποιήσουν την ανάγκη συνειδητών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
παντοιοτρόπως, δηλαδή και µέσω του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων και ιδίως της βιοµηχανίας.
Σε ότι αφορά στην θέση/τρόπο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων ο Ν. Αναλυτής
σηµειώνει: «Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στις
µεγάλες επιχειρήσεις γίνονται προσπάθειες, διότι βρίσκονται υπό τη συνεχή παρακολούθηση της
κοινής γνώµης. Από το τρίπτυχο εργαζόµενος-κοινωνία-περιβάλλον η έννοια τους περιβάλλοντος
είναι πλέον πρωταρχικής σηµασίας. Η µεγαλύτερη υστέρηση σηµειώνεται στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις, διότι εκεί δεν υπάρχει η γνώση και τα µέσα».
Η Π. Αλεξίου συµπληρώνει: «Να προχωρήσουν όλοι οι αρµόδιοι φορείς στο σήµερα. Χρειάζεται
αλλαγή του τρόπου σκέψης, αλλαγή της κουλτούρας µέσω της ουσιαστικής ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. Χρειάζεται συνολική προσπάθεια-συνέργεια- αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους
και του ιδιωτικού τοµέα. Χρειάζεται ένα επιτελικό-στρατηγικό σχέδιο για το οποίο θα συνεργαστεί το
κράτος µε τον ιδιωτικό τοµέα.»
Η ζήτηση διαφόρων αγαθών επηρεάζει και την παραγωγή τους. Εφόσον οι καταναλωτές επιθυµούν
προϊόντα παρασκευασµένα µε τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον, τα ίδια τα προϊόντα να είναι
φιλικά προς το περιβάλλον (ανακυκλώσιµα ή από ανακυκλωµένα υλικά κλπ), ή προϊόντα βιολογικής
γεωργίας, ωθούν τους παραγωγούς να λειτουργήσουν µε πράσινη λογική.
Σχετικά µε το θέµα αυτό, ο Πρόεδρος του Ελληνικού ∆ικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Νίκος Αναλυτής, σχολιάζει: «Ο πολίτης-καταναλωτής πρέπει να λειτουργήσει ως µοχλός
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ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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πίεσης προς τις επιχειρήσεις σε ότι αφορά στην περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνη λειτουργία τους. Η
οικογένεια και η συµπεριφορά µέσα στην οικογένεια λειτουργεί ως πρότυπο και δεν αρκεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τι αγοράζω; Τι καταναλώνω; Είµαι διατεθειµένος να πληρώσω παραπάνω
για το προϊόν που έχει παραχθεί µε περιβαλλοντική συνείδηση; Θα επιλέξω το κατά τι ακριβότερο
προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας µακροπρόθεσµα;»
Ο γεωλόγος ∆. Γεώργας εστιάζει στην έλλειψη επίγνωσης της ανάγκης προστασίας των
εξαντλήσιµων πόρων, που οδηγεί στην αλόγιστη εκµετάλλευσή τους για βραχυπρόθεσµα
οικονοµικά οφέλη.
∆ύο νέοι όροι που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τις πράσινες δεξιότητες είναι η
«πράσινη» χηµεία και το «πράσινο» µάρκετινγκ.
Η έννοια της «πράσινης» χηµείας, είναι συνέχεια της παραδοσιακής χηµείας, εφόσον χαρακτηρίζεται
από την ίδια εφευρετικότητα και καινοτοµική διάθεση που αποτελούσαν ανέκαθεν θεµελιώδεις αρχές
της κλασικής χηµείας, η οποία σχεδιάζει αντίστοιχα προϊόντα αποδόµησης. Παρ’ όλα αυτά η διαφοροποίησή της από την κλασική χηµεία συνίσταται στην εφαρµογή ενός συνόλου αρχών που µειώνουν ή
εξαλείφουν την χρήση ή την παραγωγή επικίνδυνων ουσιών τόσο κατά τον σχεδιασµό όσο και κατά
την παρασκευή και χρήση των χηµικών προϊόντων.
Όπως σχολιάζει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Χηµείας Π. Σίσκος, «η χηµεία ασχολείται µε το
µετασχηµατισµό της ύλης στο φυσικό κόσµο αέναα. Μας απασχολεί η θεµελιώδης προσέγγιση για
την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που προκαλούνται από την απελευθέρωση στο
περιβάλλον επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον χηµικών ουσιών.»
Σύµφωνα µε τον Ε. Αναστασάκη, επίσης Χηµικό, «…δεν υπάρχει «πράσινη» χηµεία, αλλά δραστηριότητες που µπορούν να ωφελήσουν το περιβάλλον ή να µην το επιβαρύνουν τόσο».3
Ο όρος green marketing χαρακτηρίζει την διείσδυση της πράσινης διάστασης στην επικοινωνία που
επιχειρούν πολλές επιχειρηµατικές αλλά και επιστηµονικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Μια επισήµανση µε χαρακτηριστική συλλογιστική περιλαµβάνει η τοποθέτηση της Καθηγήτριας του
Τµήµατος Περιβάλλοντος-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κ. Σκαναβή, η
οποία σηµειώνει ότι «το ‘πράσινο’ έχει γίνει διαφηµιστικό slogan και χρησιµοποιείται πλέον και µέσα
στην πολιτική, χάνοντας την ουσιαστική του αξία. Σύµφωνα µε την κα Σκαναβή, «…ο όρος «πράσινο»
marketing «πουλάει». Έκανε αρχικά την εµφάνισή του όταν η βιοµηχανία αναζήτησε ένα τρικ που θα έδινε ένα
πράσινο περιτύλιγµα στα προϊόντα, παρουσιάζοντάς τα πιο οικολογικά, πιο φυσικά, µε πιο αγνές ιδιότητες».
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3 Οι «πράσινες» δραστηριότητες της χημείας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αλλαγής της φύσης των χημικών ουσι-

ών, ώστε να μειώνεται ή να εξαλείφεται η επικινδυνότητά τους, είναι οι εξής (1, Πράσινη Χημεία, 2007):

• Κατεργασία και περιορισµός των αποβλήτων µέσω µέτρων εποπτείας και ελέγχου.
• Πρόληψη της ρύπανσης, εφόσον ως ρύπανση, σε όλα τα νοµοθετικά κείµενα, ορίζεται η ρύπανση από χηµικές ουσίες.
• Ανεύρεση εναλλακτικών πρώτων υλών (σύνθεση προϊόντων από πρωτογενή ή ανακυκλώσιµα υλικά, σύνθεση επιθυµητής
χηµικής ουσίας από πετρελαϊκές ύλες, βιοµάζα, ηλιακή ενέργεια, γεωργικά απόβλητα ή από άλλες εναλλακτικές πρώτες
ύλες).
• Ανεύρεση εναλλακτικών φιλο-περιβαλλοντικών διαλυτών, µέσω των οποίων πραγµατοποιείται ο συνθετικός µετασχηµατισµός.
• Ανεύρεση εναλλακτικών καταλυτών, καθόσον η κατάλυση προάγει το επίπεδο αποδοτικότητας της πετροχηµικής βιοµηχανίας, προσφέροντας σηµαντικά πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη.
• Σχεδίαση πρώτων υλών από ανανεώσιµες και όχι από εξαντλούµενες πρώτες ύλες.
• Σχεδίαση χηµικών προϊόντων τα οποία στο τέλος της χρήσης τους θα αποδοµούνται προς αβλαβή προϊόντα.
• Σχεδίαση ασφαλέστερων χηµικών ουσιών, ως προς την τοξικότητά τους και τις επιπτώσεις τους στο τοπικό περιβάλλον
(όξινη βροχή, αύξηση των συγκεντρώσεων ατµοσφαιρικού όζοντος στα τοπικά αστικά περιβάλλοντα).

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Για τα θέµατα αυτά ο Ν. Αναλυτής σηµειώνει: «…Ταµπέλα ή ουσία; Είναι ένα θέµα που απασχολεί φοιτητές-σπουδαστές, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στη χώρα
µας, αλλά όχι ικανοποιητικά ακόµη. Μπορεί να γίνει ουσιαστικό. Χρειάζεται ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των «πράσινων» προϊόντων: από τα υλικά, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις διαδικασίες.»
Επισηµαίνεται πάντως ο κίνδυνος να µείνει ο όρος ‘πράσινος’ µια κενή περιεχοµένου λέξη.
Σ’ αυτό το µήκος κύµατος βρίσκεται και η άποψη του Γ. Αγερίδη, ∆ιευθυντή Ενεργειακής
Αποδοτικότητας του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), ο οποίος υπογραµµίζει ότι «… το «πράσινο» είναι της µόδας και το να χρησιµοποιείται ως επιθετικός προσδιορισµός συνεχώς είναι θέµα µάρκετινγκ».
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, που σχετίζεται ιδιαίτερα µε το
θέµα, καθώς αναφέρεται στην πράσινη ανάπτυξη από δύο πλευρές: ως ‘σκουπίδια’ αποτελούν πηγή
ρύπανσης, εν δυνάµει µόλυνσης, καταλαµβάνουν χώρο κλπ, ενώ αν αξιοποιηθούν ως πρώτη ύλη για
την ανάληψη χρήσιµων υλικών και ενέργειας, αποτελούν τη βάση για ένα από τα χαρακτηριστικότερα
δείγµατα πράσινης δραστηριότητας.
Αναστασάκης: «Στην Ελλάδα δεν έχει πολλή αξία να µιλάµε για πράσινη ανάπτυξη, αν δεν αντιµετωπίσουµε άµεσα και αποτελεσµατικά το χρόνιο πρόβληµα των σκουπιδιών.»
Σίσκος: «Το σκουπίδι είναι υλικό το οποίο δεν πρέπει να το αµελήσουµε, πρέπει να το αξιοποιήσουµε, ενώ µέχρι τώρα πηγαίναµε κατευθείαν στα ορυχεία να πάρουµε ένα αλουµίνιο, τώρα δεν
χρειάζεται, αφού αλουµίνιο µπορούµε να βρούµε και διαφορετικά.»
Η παρατεταµένη ύφεση που υπάρχει στην Ελληνική οικονοµία και η βάθυνση της κρίσης οδηγούν σε
αύξηση τα ποσοστά ανεργίας, γεγονός που έχει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Η αναζήτηση επαγγελµατικών διεξόδων σε αντικείµενα που θα έχουν ζήτηση και ταυτόχρονα θετική επίπτωση στο περιβάλλον, είναι µια προοπτική στην οποία είναι χρήσιµο να στραφεί η προσοχή όσων αναζητούν
επαγγελµατικές διεξόδους.
Ο Β. Φισσάµπερ εστιάζεται τόσο στην αύξηση της απασχόλησης όσο και στο αποτέλεσµα
για το περιβάλλον και τονίζει την µεγάλη πρακτική σηµασία της διευρυµένης προσέγγισης,
παρατηρώντας ότι: «δεν είναι αρκετό να συζητάµε µόνο στις καινοτόµες δραστηριότητες που αφορούν νέες µεθοδολογίες κλπ. αν αυτές δεν αφορούν µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού και µεγάλο µέρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Χρειάζεται να εξετάζουµε το αποτέλεσµα και την έκταση την
οποία αυτό λαµβάνει. Η µεταποίηση ρούχων, π.χ., που ξαναχρησιµοποιούνται αντί να πεταχτούν και
να αντικατασταθούν µε καινούρια, είναι µια δραστηριότητα πολύ παραδοσιακή, που όµως όταν είναι
διαδεδοµένη, προσφέρει σηµαντική απασχόληση και συντελεί στην εξοικονόµηση τόσων υλικών
πόρων και ενέργειας, όσων θα απαιτούνταν για να κατασκευαστούν όλα αυτά τα καινούρια ρούχα».
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ανακεφαλαίωση και συµπεράσµατα
Ο κύκλος της Πράσινης Ανάπτυξης
Ο επιθετικός προσδιορισµός «πράσινος» σε σχέση µε τις οικονοµικές δραστηριότητες έχει κατακλύσει
τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσµο τις αναφορές που σχετίζονται τόσο µε την καταπολέµηση της
ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, όσο και µε την αντιµετώπιση των επιδεινούµενων περιβαλλοντικών προβληµάτων του πλανήτη. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 21 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έχουν µια πράσινη διάσταση.4
Η πράσινη ανάπτυξη πλεονεκτεί της κλασικής ανάπτυξης, διότι δεν στοχεύει µόνο στην αύξηση των
παραγοµένων αγαθών και τη µεγέθυνση του οικονοµικού αποτελέσµατος. Επιδιώκει παράλληλα την
προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, δηλαδή τη µέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το
περιβάλλον, χωρίς όµως να ανακόπτεται η δυνατότητα φυσικής αναπαραγωγής αυτών των προϊόντων
σε ικανοποιητική ποσότητα και στο µέλλον, ώστε να διατηρείται µια κατάσταση βιώσιµης ανάπτυξης.
Επί πλέον η πράσινη ανάπτυξη προβάλλεται και υποστηρίζεται ως ενδεδειγµένη προσέγγιση όχι µόνο
για την επιτυχή αντιµετώπιση των σηµερινών προκλήσεων, αλλά και προκειµένου να διασφαλίζεται η
διαγενεακή δικαιοσύνη προς τις επόµενες γενεές ανθρώπων, σχετικά µε το ρυθµό αξιοποίησης των µη
ανανεώσιµων πρώτων υλών του πλανήτη (π.χ. ορυκτός πλούτος) και την αποφυγή της καταστροφής
πολύτιµων πόρων (π.χ. µόλυνση υδροφόρου ορίζοντα).
Τα τελευταία 2-3 χρόνια, σε όλο τον πλανήτη οι ηγεσίες χωρών και διεθνών οργανισµών τονίζουν µε
έµφαση τη σηµασία της πράσινης ανάπτυξης. Στα επισηµότερα χείλη, η πράσινη προσέγγιση γίνεται
συνώνυµη µε την διέξοδο της ανθρωπότητας από τα σηµαντικά συσσωρευµένα προβλήµατά της. Η
Βελγική προεδρία της ΕΕ το β΄εξάµηνο του 2010 πήρε ειδικές πρωτοβουλίες για το θέµα της πράσινης
ανάπτυξης και απασχόλησης υπό τον γενικό τίτλο: Προώθηση των πράσινων επαγγελµάτων: ‘ Ένας
µείζων, απαραίτητος µοχλός για την επιτυχή µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλού άνθρακα’ (Promote
green jobs: a major, essential lever for a successful transition towards a low-carbon economy). 5

4 Βλ. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=370&langId=en&featuresId=63&furtherFeatures=yes
5 Βλ. http://www.eutrio.be/promote-green-jobs-major-essential-lever-successful-transition-towards-low-carbon-economy-0
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Σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Ban Ki-Μoon, «η παγκόσµια κρίση, όσο καταστροφική και αν είναι, παρέχει µια εξαιρετική ευκαιρία να προωθηθεί η πράσινη οικονοµική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαµβάνει δραστηριότητες εντάσεως εργασίας που θα µειώνουν τις εκποµπές CO2 και
θα βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες να προσαρµοστούν στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η µετάβαση σε µία
οικονοµία χαµηλής χρήσης άνθρακα µπορεί να δηµιουργήσει εκατοµµύρια θέσεις εργασίας.»
«Σήµερα δεν καλούµαστε να επιλέξουµε µεταξύ της διάσωσης του περιβάλλοντος και της διάσωσης της οικονοµίας µας. Καλούµαστε να επιλέξουµε µεταξύ της ευηµερίας και της παρακµής… Μπορούµε να επιτρέψουµε στην
κλιµατική αλλαγή να σπείρει τον όλεθρο, ή µπορούµε να δηµιουργήσουµε επαγγελµατικές δραστηριότητες που
θα παρεµποδίσουν τις χειρότερες επιπτώσεις της», υπογραµµίζει ο Πρόεδρος των Η.Π.Α Barack Obama.
Ο Hu-Jintao, Πρόεδρος Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, επιβεβαιώνει: «Η επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης
και η προστασία της γης – της κοινής µας πατρίδας – είναι άρρηκτα συνδεδεµένες τόσο µε τα θεµελιώδη συµφέροντα της παγκόσµιας κοινότητας όσο και µε το άµεσο συµφέρον των αναρίθµητων εργαζοµένων παγκοσµίως.
Η επιδίωξη της ανάπτυξης µε πολιτισµένο τρόπο έναντι της ταχείας αύξησης της παραγωγής, του καλύτερου βιοτικού επιπέδου και του υγιούς οικοσυστήµατος και η εναρµόνιση της πολιτιστικής και οικονοµικής ανάπτυξης
µε τη συνύπαρξη µε το περιβάλλον έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να εργάζονται και να ζουν σε ένα υγιές οικολογικό
περιβάλλον, είναι ο κύριος στόχος της αειφόρου ανάπτυξης και βασική προϋπόθεση για αξιοπρεπή εργασία.»
Η Επιτροπή Απασχόλησης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, σε σχετικό έγγραφο µε τίτλο ‘Η
διάσταση της απασχόλησης στην προσπάθεια χειρισµού των περιβαλλοντικών θεµάτων’, αναγνωρίζει
εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις το θέµα και αναφέρεται στο πώς η κλιµατική µεταβολή
οδηγεί σε αλλαγές στην αγορά εργασίας και την απασχόληση.6
Η συνειδητοποίηση των µη αναστρέψιµων βλαβών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασµό µε τα αδιέξοδα της συνηθισµένης οικονοµικής δραστηριότητας που οξύνονται συνεχώς, µας οδηγούν υποχρεωτικά στην αναζήτηση νέων
προσεγγίσεων. Κατά κοινή παραδοχή, ο επιθετικός προσδιορισµός «πράσινος-η-ο» γίνεται σύνθηµα ή
όρος που παίρνει και πολιτικές διαστάσεις (3, Γκόρ Α., 2007).
Πώς προκύπτει η πράσινη ανάπτυξη; Η συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των βλαβών στο περιβάλλον από την συνήθη οικονοµική δραστηριότητα αποτελεί τον πρώτο παράγοντα για
την ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας. Ο δεύτερος και ο τρίτος παράγων σχετίζονται µε το οικονοµικό
και κοινωνικό όφελος που µπορεί να προέρχεται από την ανάπτυξη πράσινης επιχειρηµατικότητας και
πράσινης απασχόλησης.
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Στην ανθρωποκεντρική διάσταση των πράσινων δραστηριοτήτων εστιάζεται η Π. Αλεξίου, Γραµµατέας
του Corporate Social Responsibility Hellas, που υπενθυµίζει ότι ο όρος «πράσινο» οφείλει να συνδέει
τον ανθρώπινο παράγοντα µε το περιβάλλον: «Η διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να
γίνει πιο ανθρωποκεντρική. Είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί η ευθύνη, η συµµετοχή και η συνειδητοποίηση της
άρρηκτης σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος».
«Αλλά και το περιβάλλον χωρίς τον άνθρωπο δεν έχει αξία…» λέει η καθηγήτρια Κ. Σκαναβή και µέσα από
το βιβλίο της ‘Περιβάλλον και Επικοινωνία: ∆ικαίωµα στην επιλογή’ προσθέτει: «…Το τι περιβάλλον έχω
δεν είναι προνόµιο, είναι αναφαίρετο δικαίωµα. Οφείλουµε και πρέπει να συµµετέχουµε ενεργά στην ουσιαστική
ενηµέρωση για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα µέσα από τη σωστή πληροφόρηση, καθώς και στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων.» (6, Σκαναβή, 2005).
Ο κόσµος µας σήµερα πιο έντονα από ποτέ καλείται να αποφασίσει για την πορεία της ανθρωπότητας
και του πλανήτη.
Η αύξηση του πληθυσµού της γης, η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, η µείωση των ενεργειακών αποθεµάτων και η οικονοµική κρίση που πλήττει τις ανεπτυγµένες κοινωνίες πιέζουν ολοένα και

6 Βλ. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16514.en10.pdf
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περισσότερο για µία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.
Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, δύο είναι τα σηµεία που διαµορφώνουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων: η αειφορία και οι ανθρώπινες ανάγκες.
Η Αειφορία, (αεί (πάντοτε) + φέρω), αναφέρεται ως το πρότυπο παραγωγής που συνίσταται στην επίτευξη της µεγαλύτερης εφικτής παραγωγής, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η δυνατότητα αναπαραγωγής της πρώτης ύλης (π.χ. ανανέωση του πληθυσµού αλιευµάτων, αναπλήρωση δασών), ώστε να
επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσµα τόσο για τον Άνθρωπο όσο και το Φυσικό Περιβάλλον.
Το πρότυπο ανάπτυξης που µε γνώµονα τον άνθρωπο και τις πραγµατικές του ανάγκες δηµιουργεί τις
προδιαγραφές αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα στην περιβαλλοντική προστασία, είναι
αυτό που αποκαλούµε Πράσινη Ανάπτυξη.
Η πράσινη ανάπτυξη προωθεί:
 Νέες οικονοµικές δραστηριότητες και άρα οδηγεί στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και
συνεπώς και εισοδηµάτων.
 Την ανταγωνιστικότητα, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα, στρέφοντας την κατανάλωση προς την
κατεύθυνση αυτή. Η αύξηση της ζήτησης για υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας αγαθά ενισχύει
την αρχική επένδυση, προσελκύει νέα κεφάλαια και παράγει τεχνογνωσία.
Προϋπόθεση της επιτυχίας της πράσινης ανάπτυξης αποτελεί η συµµετοχή πολλών νέων παραγωγών
και καταναλωτών, στις νέες πράσινες αγορές που δηµιουργούνται.
«Οι εργοδότες συµβάλλουν σηµαντικά στην προσπάθεια της αειφόρου ανάπτυξης. Οι προκλήσεις της κλιµατικής
αλλαγής απαιτούν τη συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων. Η δέσµευση των επιχειρήσεων είναι κρίσιµη
για τους επαγγελµατικούς χώρους και τις κοινωνίες προκειµένου να εξελιχθούν σε φορείς προώθησης της αποτελεσµατικότερης και φιλικότερης προς το περιβάλλον ενέργειας. Η µετάβαση σε πιο πράσινους χώρους εργασίας και πρακτικές επιτυγχάνεται καλύτερα όπου η επιχείρηση είναι µέρος της λύσης», παρατηρεί ο Ronnie
Goldberg, Αντιπρόεδρος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εργοδοτών.
Αποτέλεσµά της πράσινης ανάπτυξης είναι η δηµιουργία ενός οικονοµικού µοντέλου λειτουργίας στις
σύγχρονες κοινωνίες, η αποκαλούµενη πράσινη οικονοµία. (βλ. Α µέρος)
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της πράσινης οικονοµίας ονοµάζεται πράσινη επιχειρηµατικότητα. (βλ. Α µέρος)
Στο παρακάτω σχήµα καταδεικνύεται ο κύκλος της πράσινης οικονοµίας και της απασχόλησης
που δηµιουργεί η πράσινη ανάπτυξη.

Πράσινη απασχόληση
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι εκτιµώµενες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν στην Ελλάδα για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που έχουν αµιγώς πράσινο χαρακτήρα, καθώς και αυτές
ανά τοµέα πράσινης επαγγελµατικής δραστηριότητας, όπως υπολογίστηκαν πριν την κρίση που έχει
οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των επενδύσεων (βλ.Α µέρος).
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Πράσινη Ανάπτυξη είναι το
πρότυπο ανάπτυξης που µε
γνώµονα τον άνθρωπο και
τις πραγµατικές του ανάγκες
δηµιουργεί τις προδιαγραφές
αειφόρου ανάπτυξης µιας χώρας,
δίνοντας προτεραιότητα στην
περιβαλλοντική προστασία

Πράσινη Οικονοµία είναι η
οικονοµία που οδηγεί σε βελτίωση
της ανθρώπινης ευηµερίας
και κοινωνικής δικαιοσύνης,
ενώ µειώνει σηµαντικά του
περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις
οικολογικές ελλείψεις.

Πράσινες Επαγγελµατικές δεξιότητες
είναι ο συνδυασµός αντιλήψεων,
γνώσεων, ικανοτήτων και εµπειριών
που απαιτούνται για την εκτέλεση
µιας συγκεκριµένης εργασίας
πράσινου χαρακτήρα

Πράσινη Απασχόληση είναι
οποιαδήποτε ενασχόληση, µε
τη λειτουργία χαρακτηριστικών
δραστηριοτήτων σχετικών µε
το περιβάλλον, που το τελικό
αποτέλεσµα αυτών προκαλεί άµεσα
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
αγαθών είτε τη δηµιουργία
υποδοµών που στηρίζουν την
παροχή υπηρεσιών φιλικών για το
περιβάλλον
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Πράσινη Επιχειρηµατικότητα
είναι εκείνη η µορφή οικονοµικής
δραστηριότητας η οποία θέτει την
προστασία του περιβάλλοντος και
της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο
της στρατηγικής της

Συνολική πρόβλεψη θέσεων πράσινης απασχόλησης στην Ελλάδα έως το 2020

Θέσεις Απασχόλησης

Ελάχιστη Εκτίµηση

Μεγίστη εκτίµηση

Άµεσες
Έµµεσες
Σύνολο

98.470
157.750
256.020

155.220
248.350
403.570
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Εκτιµώµενες θέσεις απασχόλησης
ανά τοµέα πράσινης επαγγελµατικής δραστηριοποίησης έως το 2020

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Αιολικά
Φωτοβολταικά
Ηλιοθερµικά
Βιοκαύσιµα
Γεωθερµία
Υδροηλεκτρικά
Εξοικονόµηση ενέργειας
σε κτήρια
ΣΥΝΟΛΟ
---------------ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕΝΑΡΙΟ
Αναφοράς
2.650
1.830
4.350
5.400
----800

Αισιόδοξο
7.650
13.870
28.650
5.800
1.200
1.000

25.000

56.000

23.330

50.050

9.600

11.250

10.000
42.930

30.000
91.930

Όπως αναφέρεται και στο πρώτο µέρος της παρούσας µελέτης, η Ernst & Young σε σχετική έρευνα
που εκπόνησε για τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ότι οι πιο σηµαντικές, µε βάση τον κύκλο εργασιών, οικονοµικές δραστηριότητες που περιλαµβάνει η πράσινη
οικονοµία, είναι οι εξής:
• Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και ανακύκλωση
• Επεξεργασία λυµάτων
• Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
• Πράσινες κατασκευές
• Έλεγχος ατµοσφαιρικής ρύπανσης
• ∆ηµόσια διοίκηση
• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
• Περιβαλλοντική προστασία
• Έρευνα και ανάπτυξη
Σε ότι αφορά στην απασχόληση στους παραπάνω τοµείς, όπως και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού
εργατικού δυναµικού, έτσι και στην περίπτωση των Η.Π.Α., το ∆ίκτυο Επαγγελµατικής Πληροφόρησης
διαχωρίζει τις πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες σε:
1. Επαγγελµατικές δραστηριότητες µε αυξηµένη ζήτηση λόγω της πράσινης ανάπτυξης. Η αυξανόµενη ζήτηση αυτών των επαγγελµάτων δεν επιβάλλει ουσιαστικές αλλαγές στο αντικείµενο
εργασίας και στις δεξιότητες των εργαζοµένων, αφού οι κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες
παραµένουν ίδιες, απλά αλλάζουν κάποιες εφαρµοζόµενες τεχνικές και διαδικασίες.
2. Επαγγελµατικές δραστηριότητες που απαιτούν αναβαθµισµένες πράσινες δεξιότητες. Η πράσινη ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν το επαγγελµατικό περίγραµµα και τις δεξιότητες
των απασχολουµένων. Οι επαγγελµατικοί στόχοι παραµένουν ίδιοι, αλλά αλλάζουν οι επί µέρους
δραστηριότητες, οι απαραίτητες δεξιότητες και οι πιστοποιηµένες γνώσεις που απαιτούνται.
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3. Νέες ή αναδυόµενες πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες. Τα επαγγέλµατα αυτά είναι µία
διεύρυνση των υπαρχόντων καταγεγραµµένων επαγγελµάτων µε µεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση.
Σύµφωνα µε µελέτες, που διεξήχθησαν για την Ελλάδα, νέες θέσεις επαγγελµατικής δραστηριοποίησης
αναµένεται να προκύψουν στις παρακάτω δραστηριότητες που συµβάλλουν στην ποιότητα του περιβάλλοντος καθώς και στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων και αφορούν στην (4, ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ, 2011):
• ∆ιαχείριση της Ποιότητας του Αέρα:
• ∆ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων
• ∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
• ∆ιαχείριση και Προστασία των Βιοτόπων/ Οικοτόπων
• ∆ιαχείριση της Παραγόµενης Ενέργειας
• ∆ιαχείριση των Μετακινήσεων
• Αντιµετώπιση των Φυσικών Καταστροφών και των Περιβαλλοντικών Ατυχηµάτων
Οι θετικές επιπτώσεις από τις πράσινες δραστηριότητες στην απασχόληση επισηµαίνονται από τις επίσηµες πηγές σε κάθε ευκαιρία: «Τα τελευταία 5 χρόνια δηµιουργήσαµε 300.000 νέες θέσεις εργασίας στην
ήπειρό µας, αναπτύσσοντας ενεργά τον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αν συνεχίσουµε µε αυτό το
ρυθµό, αυτό θα οδηγήσει σε 1,5 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας ως το 2020», έχει δηλώσει ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Durão Barroso.

Πράσινα επαγγέλµατα και Πράσινες δεξιότητες
Ως πράσινη απασχόληση ορίζεται οποιαδήποτε ενασχόληση «µε τη λειτουργία χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον ή σε τοµείς παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών, που το
τελικό αποτέλεσµα αυτών προκαλεί άµεσα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών αγαθών είτε τη δηµιουργία υποδοµών που στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών φιλικών για το περιβάλλον». (βλ. Α µέρος)
Οι πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες διακρίνονται από τις παραδοσιακές καθότι:
 Λειτουργούν µε σεβασµό στο περιβάλλον και σε όφελος του ανθρώπου.
 Ενσωµατώνουν ένα µεγάλο αριθµό αρχών, οι σπουδαιότερες από τις οποίες είναι:
• Η προστασία των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας

56

• Η ορθολογική χρήση της ενέργειας, του νερού και των άλλων φυσικών πόρων
• Ο περιορισµός της παραγωγής αποβλήτων και ρύπων
• Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
• Η µακροχρόνια προοπτική για τον εργαζόµενο
• Η αξιοπρέπεια της εργασίας, η ισοτιµία, η ασφάλεια και ο σεβασµός της ανθρώπινης φύσης
Πολλές µελέτες που έχουν διενεργηθεί για λογαριασµό της Ε.Ε., αλλά και άλλων φορέων, καταδεικνύουν ότι η διαχωριστική γραµµή µεταξύ των θέσεων εργασίας που µπορούν να χαρακτηριστούν
«πράσινες» ή µη, γίνεται ολοένα και πιο λεπτή.
Στην έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία, ως πράσινες θέσεις επαγγελµατικής δραστηριοποίησης, αναφέρονται εκείνες που:
 Προστατεύουν τα οικοσυστήµατα και τη βιοποικιλότητα.

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

 Συµβάλλουν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων.
 Μειώνουν την κατανάλωση νερού.
 Οδηγούν σε µια οικονοµία χαµηλής έντασης της χρήσης άνθρακα και περιορίζουν την παραγωγή αποβλήτων και ρύπων.
Στις ΗΠΑ το Υπουργείο Εργασίας ανέλαβε το 2010 µια πρωτοβουλία για τον καθορισµό των πράσινων επαγγελµάτων ‘ως µέρος των προσπαθειών του να παρακολουθεί τον κόσµο της εργασίας που
αλλάζει’. Το αποτέλεσµα αυτής της πρωτοβουλίας οδήγησε στον προσδιορισµό πράσινων τοµέων της
οικονοµίας, πράσινων επαγγελµάτων µε αυξανόµενη ζήτηση, πράσινων δραστηριοτήτων µε αυξηµένα
προσόντα καθώς και νέων και επερχόµενων πράσινων δραστηριοτήτων. Οι σχετικοί κατάλογοι ανανεώνονται τέσσερις φορές το χρόνο (2, Dierdorff, 2009 & 11, Onet Center, 2011):
Ως κριτήριο για την ένταξη στην ταξινόµηση αυτή λαµβάνεται το ‘πρασίνισµα’ (‘greening’) των διάφορων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, εννοώντας µε αυτό την αντικατάσταση επιβλαβών για το
περιβάλλον πρακτικών µε άλλες φιλικές προς το περιβάλλον.
Απολύτως αποσαφηνισµένες είναι οι θέσεις του Υπουργείου Εργασίας των Η.Π.Α. για τα πράσινα
επαγγέλµατα. Σύµφωνα µε το Γραφείο Στατιστικής της Εργασίας του Υπουργείου (Bureau of Labor
Statistics of U.S. Department of Labor), ο ορισµός των πράσινων επαγγελµάτων χάριν και της συλλογής στατιστικών στοιχείων δίνεται από τις παρακάτω δύο κατηγορίες (7, BLS, 2011):
Α. Εργασία σε επιχειρήσεις που παράγουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες που ωφελούν το περιβάλλον ή διαφυλάττουν/διατηρούν τους φυσικούς πόρους. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες διατίθενται προς πώληση και συµπεριλαµβάνουν έρευνα και ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση. Ο
ορισµός αυτός χρησιµοποιείται για τις επιχειρήσεις παραγωγής πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, που ανήκουν σε µία από τις παρακάτω οµάδες:
1. Ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές: Ηλεκτρισµός, θέρµανση και καύσιµα παραγόµενα από
Α.Π.Ε. Οι πηγές αυτές είναι η αιολική, γεωθερµική, ηλιακή υδροηλεκτρική και ωκεάνια ενέργεια, η βιοµάζα, το φυσικό αέριο και η ενέργεια που παράγεται από τα αστικά απόβλητα.
2. Ενεργειακή αποδοτικότητα: Προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.
Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται εργαλεία, συσκευές, κτίρια, οχήµατα, καθώς και προϊόντα
και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την απόδοση της συγκέντρωσης και διανοµής ενέργειας, όπως οι τεχνολογίες Smart Grid.
3. Μείωση ή και αποµάκρυνση της ρύπανσης, άµβλυνση του φαινοµένου του θερµοκηπίου
και ανακύκλωση: Αυτά είναι προϊόντα και υπηρεσίες που:
• Μειώνουν ή και εξαλείφουν τη δηµιουργία ή απελευθέρωση ρύπων και τοξικών στοιχείων
• Αποµακρύνουν ρύπους ή επικίνδυνα απόβλητα από το περιβάλλον.
• Ελαττώνουν τις εκποµπές CO2 µέσω µεθόδων διαφορετικών από την παραγωγή ενέργειας
από Α.Π.Ε. ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως για παράδειγµα η παραγωγή
ηλεκτρικής από πυρηνική ενέργεια.
• Μειώνουν ή εξαλείφουν την παραγωγή στερεών αποβλήτων, συγκεντρώνοντας, επαναχρησιµοποιώντας, επανακατασκευάζοντας, ανακυκλώνοντας ή κοµποστοποιώντας στερεά και
υγρά απόβλητα.
4. ∆ιατήρηση των φυσικών πόρων. Προϊόντα και υπηρεσίες που διαφυλάττουν τους φυσικούς
πόρους. Στην οµάδα αυτή συµπεριλαµβάνονται προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται µε τη
βιολογική γεωργία και την αειφόρο δασοκοµία, µέσα από την ορθή διαχείριση του εδάφους,
του νερού, των οµβρίων υδάτων και τη διατήρηση της άγριας ζωής.
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5. Περιβαλλοντική συµµόρφωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης. Τα
προϊόντα και υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας ενδυναµώνουν την περιβαλλοντική νοµοθεσία,
παρέχουν εκπαίδευση και ενηµέρωση σχετικά µε τις πράσινες τεχνολογίες και πρακτικές και
αυξάνουν την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σχετικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Β. Εργασία στην οποία ο εργαζόµενος καλείται να κάνει τις παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης στην οποία εργάζεται πιο φιλικές προς το περιβάλλον, ή να µειώσει τη χρήση φυσικών πόρων. Οι εργαζόµενοι αυτοί ερευνούν, αναπτύσσουν ή χρησιµοποιούν τεχνολογίες και πρακτικές ώστε
να µειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της επιχείρησης, ή εκπαιδεύουν τους
υπόλοιπους υπαλλήλους και υπεργολάβους στη χρήση αυτών των τεχνολογιών και πρακτικών. Ο
ορισµός αυτός χρησιµοποιείται για τις εργασίες που συνδέονται µε τη χρήση πράσινης τεχνολογίας και
πρακτικών εντός των επιχειρήσεων. Οι τεχνολογίες και πρακτικές αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής:
1. Ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές. Ηλεκτρισµός, θέρµανση και καύσιµα παραγόµενα από
Α.Π.Ε. κυρίως για τη χρήση εντός της επιχείρησης. Οι πηγές αυτές είναι η αιολική, γεωθερµική,
ηλιακή υδροηλεκτρική και ωκεάνια ενέργεια, η βιοµάζα, το φυσικό αέριο και η ενέργεια που
παράγεται από τα αστικά απόβλητα.
2. Ενεργειακή αποδοτικότητα. Η χρήση τεχνολογίας και πρακτικών προκειµένου να βελτιωθεί η
ενεργειακή απόδοση εντός των εγκαταστάσεων. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η συµπαραγωγή ενέργειας (cogeneration), δηλαδή η ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας και θερµότητας.
3. Μείωση ή και αποµάκρυνση της ρύπανσης, άµβλυνση του φαινοµένου του θερµοκηπίου
και ανακύκλωση. Η χρήση τεχνολογίας και πρακτικών εντός της επιχείρησης προκειµένου να
µειωθεί η εξαλειφθεί η παραγωγή και απελευθέρωση ρύπων ή τοξικών ενώσεων, ή να αποµακρυνθούν ρύποι και επικίνδυνα απόβλητα από το περιβάλλον.
Το Υπουργείο Εργασίας των Η.Π.Α. έχει δηµιουργήσει το ∆ίκτυο Επαγγελµατικής Πληροφόρησης
(O*Net Resource Center), σύµφωνα µε το οποίο, προκειµένου να οριστούν αποτελεσµατικά οι πιθανές επαγγελµατικές ευκαιρίες της πράσινης ανάπτυξης, οι διαφορετικές δραστηριότητες έχουν κατηγοριοποιηθεί κάτω από τους παρακάτω τοµείς της πράσινης οικονοµίας (11, Onet Center, 2011):
• Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
• Μεταφορές-Μετακινήσεις
• Ενεργειακή Αποδοτικότητα
• Πράσινες Κτιριακές Κατασκευές
• Εµπορία Ενέργειας
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• Αποθήκευση ενέργειας και εκποµπών CO2
• Έρευνα – Σχεδιασµός και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
• Προστασία του Περιβάλλοντος
• Γεωργία, Κτηνοτροφία και ∆ασοπονία
• Κατασκευές
• Ανακύκλωση και Μείωση των Αποβλήτων
• Κρατική και Νοµοθετική ∆ιαχείριση

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Πράσινες δεξιότητες
Τα ευρήµατα της βιβλιογραφίας είναι σε συµφωνία µε τις απόψεις όσων ερωτήθηκαν σχετικά µε το αν
υπάρχουν σαφώς ορισµένα πράσινα επαγγέλµατα ή πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες που
δίνουν «πράσινη χροιά» στα παραδοσιακά επαγγέλµατα, αλλά και στο κατά πόσο απαιτούνται ειδικές
γνώσεις και δεξιότητες για την άσκησή τους.
Κατά κοινή οµολογία οι βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη µετάβαση σε µια οικονοµία
χαµηλών εκποµπών CO2, αφορούν στη αναβάθµιση και εµπλουτισµό των υπαρχουσών δεξιοτήτων
του εργατικού δυναµικού παρά στην ανάπτυξη νέων προγραµµάτων µε σκοπό την αρχική κατάρτιση
για την απόκτηση νέων, πράσινων.
Ουσιαστικά, µεγάλος όγκος επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, µπορούν να ταξινοµηθούν ως:
• Νέα πράσινα επαγγέλµατα
• Επαγγέλµατα που απαιτούν ορισµένες περισσότερο πράσινες δεξιότητες
• Εκείνα που απαιτούν επανακατάρτιση
Για να ασκηθούν αποτελεσµατικά όλα αυτά τα επαγγέλµατα, προϋποθέτουν την ύπαρξη µίας βάσης
κοινών δεξιοτήτων και σε κάποιες περιπτώσεις µία «αναβάθµιση» των δεξιοτήτων των εργαζοµένων,
που απασχολούνται στη συγκεκριµένη πράσινη επαγγελµατική δραστηριότητα.
Η αναβάθµιση αυτή αντιστοιχεί σε κατάρτιση και όχι εξ αρχής εκπαίδευση των εργαζοµένων πάνω
σε νέες πρακτικές που θα τους διευκολύνουν στην εργασία τους και προωθείται ήδη στα πλαίσια του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς / ΕΣΠΑ 2007 – 2013, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της
νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την
οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα Ταµεία συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων αφετέρου» (9 &10, EΣΠΑ, 2011).
Η επαγγελµατική κατάρτιση παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης των πράσινων δεξιοτήτων, αφού αρκετές από αυτές, που έχουν εντοπισθεί, αποτελούν νέες δεξιότητες, που σχετίζονται µε την απόκτηση
γνώσεων για τις πράσινες τεχνολογίες, την περιβαλλοντική νοµοθεσία και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ορισµένες από αυτές είναι:
• Οικολογικός σχεδιασµός
• Πιστοποίηση περιβαλλοντικών προτύπων
• Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου
• Γνώση των περιβαλλοντικά φιλικών υλικών
• Υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
• Παροχή εξειδικευµένων περιβαλλοντικών συµβουλών
• Αξιολόγηση του κύκλου ζωής προϊόντων
• Γνώση σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας Εκποµπών CO2
• Γνώση και ικανότητα εφαρµογής µηχανικών, χηµικών και βιολογικών µεθόδων περιβαλλοντικής αποκατάστασης
• Υπολογισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από επιχειρήσεις και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
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Οι πιο σηµαντικές βασικές και γενικές δεξιότητες για τις πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες, που
εντοπίστηκαν µέσα από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, είναι οι εξής:
• Περιβαλλοντική συνείδηση και προθυµία ενηµέρωσης για την αειφόρο ανάπτυξη.
• Στρατηγικές και ηγετικές δεξιότητες για διαµορφωτές πολιτικής και στελέχη επιχειρήσεων, ώστε
να είναι ικανά να θέσουν τα κατάλληλα κίνητρα και συνθήκες για τη στροφή προς την αειφόρο
ανάπτυξη.
• ∆εξιότητες προσαρµογής και µετα-γνωστικές ικανότητες, καθώς αυτές θα καταστήσουν τους εργαζόµενους ικανούς να µάθουν και να χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες και διαδικασίες.
• ∆εξιότητες συντονισµού, διαχείρισης και διεύθυνσης για ενσωµάτωση περιβαλλοντικών στόχων.
• Ανάλυση συστηµάτων και κινδύνου για αξιολόγηση και κατανόηση των αναγκαίων αλλαγών
και µέτρων.
• Επιχειρηµατικές δεξιότητες για εκµετάλλευση των πράσινων ευκαιριών.
• Καινοτοµία για εκµετάλλευση ευκαιριών και δηµιουργία νέων στρατηγικών για αντιµετώπιση
των πράσινων προκλήσεων.
• ∆εξιότητες επικοινωνίας για προώθηση της πράσινης οικονοµίας.
• Συµβουλευτικές δεξιότητες για την παροχή συµβουλών για πράσινες λύσεις και προϊόντα.
• Γλωσσικές ικανότητες και δεξιότητες πληροφορικής για εκτέλεση εργασιών στις διεθνείς αγορές.
• Τεχνικές πράσινες δεξιότητες, αναλόγως του εξειδικευµένου αντικειµένου της εργασίας

Εκπαίδευση
Η άσκηση των πράσινων επαγγελµάτων δεν προϋποθέτει την απόκτηση τίτλων από τις γνωστές δοµές
του εκπαιδευτικού συστήµατος της κάθε χώρας. Παρ’ όλα αυτά στη χώρα µας τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) µέσα από τα εκπαιδευτικά τους
προγράµµατα προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση πράσινων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους τριτοβάθµιους εκπαιδευτικούς φορείς που προσφέρουν
γνώσεις σχετικές µε τα πράσινα επαγγέλµατα µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας: http://www.minedu.gov.gr

60

Οι εργαζόµενοι στα τριτοβάθµια ιδρύµατα της Ελλάδας είναι πιθανότατα οι πιο ευαισθητοποιηµένοι
εργαζόµενοι σε δηµόσιους φορείς σχετικά µε το θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς η συνειδητοποίηση της αξίας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά
και της σηµασίας της για την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, σε αρκετά τµήµατα Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ προσφέρονται προπτυχιακά µαθήµατα
που αναφέρονται σε ζητήµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ενώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας έχουν
σχετικές κατευθύνσεις ή τοµείς.
Αρκετά ΤΕΙ διαθέτουν τµήµατα που παρέχουν εξειδικευµένες σπουδές σε αντικείµενα σχετικά µε το
περιβάλλον.
Στο Παράρτηµα Β αναγράφονται όλα τα πανεπιστηµιακά τµήµατα και τα ΤΕΙ που προσφέρουν τα αντίστοιχα µαθήµατα.
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Αισιόδοξο είναι ότι στα ΑΕΙ προσφέρονται 48 διαφορετικά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών µε
αντικείµενο σχετικό µε την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση. Ο πλήρης κατάλογος µεταπτυχιακών προγραµµάτων παρατίθεται στο Παράρτηµα Γ.
Στα πλαίσια της κατάρτισης ανέργων, σε ειδικότητες σχετικές µε τα θέµατα της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης, που αφορούν όµως συγκεκριµένες πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Ανταγωνιστικότητας υλοποιεί από τον Οκτώβριο 2011 έως και το τέλος του
2013 293 ειδικά προγράµµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ύψους 94.600.000€ χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ (9 & 10, ΕΣΠΑ, 2011)
Η εν λόγω κατάρτιση στις πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες της «πράσινης οικονοµίας» που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον περιλαµβάνει προγράµµατα που θα υλοποιηθούν από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης/ Κ.Ε.Κ σε όλη την Ελλάδα και αναµένεται να επωφεληθούν από αυτά 7500 άνεργοι. Η
κατάρτιση κυµαίνεται από 400 έως 800 ώρες και συνδέεται:
 Με την πρακτική άσκηση των καταρτιζοµένων µε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η συνεργαζόµενη επιχείρηση έχει υποχρέωση παροχής συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόµενο.
 Με υποχρεωτική πρόσληψη του 30% των καταρτισθέντων για 3 µήνες και τουλάχιστον 70 ηµεροµίσθια, σε θέσεις εργασίας σχετικές µε το αντικείµενο κατάρτισης και πραγµατοποιείται από τις
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις που ανέλαβαν την πρακτική άσκηση των συµµετεχόντων
Τα αντικείµενα κατάρτισης αναφέρονται:
Α) Στον πρωτογενή τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, µεταλλεία), όπου συµπεριλαµβάνονται:
 Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και µελισσοκοµία
 Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών
 Σχεδιασµένη αποκατάσταση των µεταλλευτικών χώρων
 ∆ιαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάσταση της
 ∆ιαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτηµάτων πόλης
 Ορθολογική εξόρυξη και εκµετάλλευση ορυκτών πόρων
Β) Στο δευτερογενή τοµέα (βιοµηχανία, κατασκευές), όπου συµπεριλαµβάνονται:
 Oικολογικά ή βιολογικά προϊόντα διατροφής.
 Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α.
 Είδη ένδυσης και υπόδησης µε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
 Κλάδοι που δηµιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον οικιακές συσκευές
 Κλάδοι κατασκευής βιοκλιµατικών & φιλικών προς το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων
 Αειφορική παραγωγή ενέργειας
 Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας από υλικά, εύκολα ανακυκλούµενα ή αποσυντιθέµενα, φιλικά προς το περιβάλλον
 Βιοµηχανικές επεξεργασίες λυµάτων, αποβλήτων
 Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση απορριµµάτων και αποβλήτων
 Βιοµηχανική εφαρµογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος
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Γ) Στον τριτογενή τοµέα (εµπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες, τουρισµός, µεταφορές), όπου
συµπεριλαµβάνονται:
 Εµπόριο πράσινων προϊόντων
 Πράσινες µεταφορές, που λειτουργούν σαν διαµεσολαβητικές δράσεις µεταξύ παραγωγής και
κατανάλωσης
 Οικο-τουρισµός
 ∆ραστηριότητες οικο-ξενάγησης, δηµιουργία και αξιοποίηση υποδοµών ανάδειξης προστατευόµενων περιοχών, ενοικίαση και πώληση εξοπλισµού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόµενη περιοχή.
Τα προγράµµατα κατάρτισης που προσφέρονται αφορούν, ενδεικτικά και αλφαβητικά, τις παρακάτω
πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες:
• Γεωπόνος φυτικής παραγωγής µε κατεύθυνση την φυτοπροστασία και την προστασία του περιβάλλοντος
• Ειδικός σχεδιασµού οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων αειφορικού τουρισµού
• Εργατοτεχνίτης αποκατάστασης τοπίου
• Εργατοτεχνίτης οικολογικής δόµησης
• Εργατοτεχνίτης κατασκευής έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
• Εργατοτεχνίτης εγκατάστασης φυσικού αερίου
• Εργατοτεχνίτης εγκατάστασης ηλιακών θερµοσιφώνων
• Πωλητής οικολογικών τροφίµων και άλλων ειδών
• Πωλητής οικολογικών τροφίµων µε ειδίκευση στα γαλακτοκοµικά προϊόντα
• Στέλεχος παρακολούθησης εγκαταστάσεων λειτουργίας υγρών αποβλήτων
• Στέλεχος διαχείρισης αποκατάστασης τοπίου
• Στέλεχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφών και µόνιµης, προσωρινής διάθεσης των
• Στέλεχος οργάνωσης προγραµµάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης κοινού
• Στέλεχος διαχείρισης στερεών αποβλήτων πτηνοτροφείου
• Στέλεχος ήπιων µορφών αγροτουρισµού
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• Τεχνικός εξοικονόµησης ενέργειας σε επαγγελµατικούς χώρους, από την χρήση υπολογιστών,
κλιµατιστικών, ανακύκλωσης χαρτιού κλπ.
• Τεχνικός αερίων καυσίµων –φυσικού αερίου
• Τεχνικός βιολογικού καθαρισµού
• Τεχνικός βιολογικής γεωργίας (µέθοδοι παραγωγής ,τυποποίηση και προώθηση προϊόντων)
• Τεχνικός οικολογικών αγροτικών πρασίνων προϊόντων (µέθοδοι παραγωγής, τυποποίηση και
προώθηση προϊόντων)
• Τεχνικός βιολογικής αµπελουργίας (µέθοδοι παραγωγής, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων)
• Τεχνικός βιολογικών πτηνοτροφικών προϊόντων (µέθοδοι παραγωγής, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων)
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• Τεχνικός βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας (µέθοδοι παραγωγής, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων)
• Τεχνικός βιολογικών ελαιουργικών προϊόντων (µέθοδοι παραγωγής, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων)
• Τεχνικός βιολογικής και οικολογικής κτηνοτροφίας (µέθοδοι παραγωγής, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων)
• Τεχνικός ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης απορριµµάτων
• Τεχνικός κατασκευής κτηρίου µε περιβαλλοντικές προδιαγραφές
• Τεχνικός κατασκευής παραδοσιακών τρόπων δόµησης
• Τεχνικός κατασκευής τζακιών
• Τεχνικός κατασκευής παραδοσιακών λιθοστρώτων
• Τεχνικός ελέγχου συστηµάτων αντιρρύπανσης αυτοκινήτου
• Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και αντιρρύπανσης
• Τεχνικός ελέγχου βιοµηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
• Τεχνικός πρασίνου
• Τεχνικός αειφορικής αλιείας
• Τεχνικός αειφορικής διαχείρισης δασών
• Υπεύθυνος περιβαλλοντικής αποκατάστασης λατοµείων και µεταλλείων
• Υπεύθυνος περιβαλλοντικής αποκατάστασης υποβαθµισµένων περιοχών
• Υπεύθυνος εφαρµογής συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης έργου
• Υπεύθυνος οικολογικής – φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης και λειτουργίας τεχνικών έργων,
κτιρίων και άλλων δραστηριοτήτων
• Υπεύθυνος εφαρµογής συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης τουριστικών µονάδων
• Υπεύθυνος αναβίωσης και προώθησης προϊόντων από τοπικές παραδοσιακές δραστηριότητες
• Υπεύθυνος δασικής προστασίας (φύλακας θύρας, δασικών εργασιών κλπ)
• Υπάλληλος σε αγροτουριστικά και οικοτουριστικά καταλύµατα
• Χειριστής εξοπλισµού ως προς την ανακύκλωση ορυκτελαίων, µπαταριών, ελαστικών, οχηµάτων κλπ.

5. Προοπτικές
Παρά την ύφεση, οι εργαζόµενοι σήµερα µε υψηλά και µεσαία προσόντα εξακολουθούν να έχουν
περισσότερες πιθανότητες να βρουν καλύτερες θέσεις απασχόλησης από όσους διαθέτουν χαµηλά
προσόντα. Ωστόσο, οι προβλέψεις είναι επίσης, ότι πολλά άτοµα µε προσόντα υψηλότερου και µεσαίου επιπέδου θα εργαστούν σε χαµηλότερου επιπέδου θέσεις απασχόλησης.
Από την άλλη πλευρά, αυτές οι αναντιστοιχίες παρέχουν την ευκαιρία εµπλουτισµού του προσωπικού
επαγγελµατικού χαρτοφυλακίου δεξιοτήτων µε πράσινες γνώσεις και δεξιότητες, προκειµένου να γίνουν οι οικονοµικά ενεργοί πολίτες πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι
ως ένα βαθµό τα τελευταία χρόνια, πολλά επαγγέλµατα έχουν ενσωµατώσει στην αποστολή τους την
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περιβαλλοντική προστασία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη γενικότερα.
Η υλοποίηση των επενδύσεων στον τοµέα της πράσινης ενέργειας, όπως η πρόσφατα εξαγγελθείσα
για το «Πρόγραµµα Ήλιος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (135, econews,
2011), πέραν της απασχόλησης πολλών χιλιάδων άµεσα εργαζοµένων σε αυτό, µπορεί να αποτελέσει
εφαλτήριο µιας συνολικότερης πράσινης στροφής της οικονοµίας της χώρας, µε θετικό αντίκτυπο σε
όλες τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο παρόν.
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Συµπεράσµατα και προτάσεις
i.

Το µοντέλο ανάπτυξης που επικράτησε στον κόσµο µας τις τελευταίες δεκαετίες και είχε ως κριτήριο επιτυχίας τη µεγιστοποίηση του όγκου των παραγόµενων αγαθών και το οικονοµικό αποτέλεσµα, έχει προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον που δηµιουργούν κινδύνους για τον
πλανήτη και την ανθρωπότητα. Αυτό αναγνωρίζεται από πολλούς διεθνείς οργανισµούς και οι περισσότερες χώρες προσπαθούν να βρουν τρόπους για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος.

ii.

Στην παγκόσµια κοινότητα διατυπώνεται µε έµφαση η άποψη ότι η αντιµετώπιση της πολύµορφης
κρίσης που αντιµετωπίζει ο κόσµος µας και µέσα σ’ αυτόν και η Ελλάδα, µπορεί να είναι επιτυχής
µε τη βελτίωση της στάσης µας απέναντι στο περιβάλλον και την υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου
ανάπτυξης, που εκτός από το οικονοµικό αποτέλεσµα θα ενδιαφέρεται και για την προστασία του
πλανήτη.

iii. Το νέο αυτό µοντέλο ανάπτυξης, που ονοµάστηκε πράσινη ανάπτυξη, προϋποθέτει εκτεταµένες
αλλαγές στον τρόπο και το αντικείµενο εργασίας πολλών ανθρώπων:
1. Οι παραδοσιακές δραστηριότητες επιδιώκεται στο εξής να γίνονται µε τρόπο που να επιβαρύνει
κατά το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον, ενώ
2. εµφανίζονται νέες δραστηριότητες, που αποσκοπούν στην προστασία και την αποκατάσταση του
περιβάλλοντος, συχνά βασιζόµενες σε νέες τεχνολογίες.
Η απασχόληση µε αυτούς τους νέους τρόπους ονοµάζεται πράσινη απασχόληση.
iv. Η πράσινη απασχόληση αναφέρεται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας: την πρωτογενή παραγωγή, την µεταποίηση, το εµπόριο και τις υπηρεσίες, την έρευνα και τη διοίκηση. Αντίστοιχα
παραδείγµατα είναι:
1. Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και µελισσοκοµία, αποκατάσταση περιβάλλοντος ορυχείων
και λατοµείων, αειφορική αλιεία.
2. Παραγωγή βιοκαυσίµων και ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, επεξεργασία λυµάτων, ανακύκλωση απορριµµάτων, ηλεκτρικών συσκευών, ρούχων
3. Σχεδιασµός και κατασκευή βιοκλιµατικών κτιρίων, χρήση συσκευασιών & µέσων µεταφοράς
φιλικών προς το περιβάλλον
4. Έρευνα µεθόδων παραγωγής & δηµιουργίας υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, διαχείριση
και προστασία δασών, προγραµµατισµός αειφόρων συστηµάτων
v.

Η πράσινη απασχόληση προϋποθέτει την απόκτηση δεξιοτήτων που αναφέρονται κατά περίπτωση στη µη επιβάρυνση και την προστασία ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Οι δεξιότητες
αυτές µπορούν να αποκτηθούν είτε στα πλαίσια της εγκύκλιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είτε στα
πλαίσια συνεχιζόµενης κατάρτισης είτε άτυπα. Το γενικό πλαίσιο για την απόκτηση και χρησιµοποίηση αυτών των δεξιοτήτων είναι η συνολική περιβαλλοντική συνείδηση, που χρειάζεται να
καλλιεργείται από την παιδεία, την οικογένεια και την κοινωνία µε κάθε τρόπο.

vi. Τα πράσινα επαγγέλµατα προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας και αναφέρονται τόσο στη µετεξέλιξη των παραδοσιακών επαγγελµάτων, όσο και στην ανάδειξη νέων. Σε
πολλές χώρες έχει προχωρήσει η περιγραφή και συστηµατοποίηση των πράσινων επαγγελµάτων,
ενώ στην Ελλάδα δεν έχουν ακόµα τυποποιηθεί και ταξινοµηθεί σύµφωνα µε κάποιο πρότυπο.
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vii. Στην Ελλάδα, τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δηµόσιος τοµέας αρχίζουν να συνειδητοποιούν την ανάγκη να ακολουθηθεί το µοντέλο της πράσινης ανάπτυξης και γίνονται τα πρώτα βήµατα σε αυτή
την κατεύθυνση. Ο ιδιωτικός τοµέας παίρνει σχετικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, ή µε την απευθείας ενασχόληση µε αντικείµενα που έχουν θετική επίπτωση
στο περιβάλλον. Ο δηµόσιος τοµέας έχει προχωρήσει το νοµοθετικό έργο στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και ακολουθεί πολιτικές για την ενίσχυση δράσεων που έχουν θετική
επίπτωση στο περιβάλλον.
viii. Στο επόµενο διάστηµα τόσο στην Ελλάδα, όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη επιδιώκεται η δηµιουργία ενός σηµαντικού αριθµού πράσινων θέσεων εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή:
1. Προτείνεται ο συστηµατικός εµπλουτισµός των υπαρχόντων µαθηµάτων στα προγράµµατα
σπουδών όλων των επιπέδων εκπαίδευσης µε το απαραίτητο περιεχόµενο και µεθόδους διδασκαλίας, µε σκοπό τη διεύρυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης και παιδείας γενικότερα.
Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η απόκτηση περιβαλλοντικής παιδείας αποτελούν τις εκ των ουκ άνευ προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας, τόσο από
την πλευρά της άσκησης πράσινης δραστηριότητας, όσο και από την πλευρά της αναγνώρισης
και ζήτησης πράσινων αγαθών.
2. Προτείνεται η άµεση ανάληψη πρωτοβουλίας για την ταξινόµηση και περιγραφή των πράσινων
επαγγελµάτων σύµφωνα µε την Ελληνική πραγµατικότητα και σε συνδυασµό µε την εµπειρία
άλλων χωρών. Η ρεαλιστική καταγραφή του περιεχοµένου κάθε επαγγέλµατος και η εν συνεχεία νοµοθετική αναγνώρισή του είναι απαραίτητα εργαλεία για την εδραίωση των πράσινων
δραστηριοτήτων.
ix. Επισηµαίνεται µε έµφαση ότι η συστηµατική περιγραφή και ακολούθως η επίσηµη αναγνώριση
των πράσινων επαγγελµάτων στην Ελλάδα µπορεί να αναδειχθεί σε κρίσιµο παράγοντα για την
επιτάχυνση της πράσινης ανάπτυξης, µε θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της απασχόλησης και την
αύξηση του ΑΕΠ.
x.
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Παράρτηµα Α΄
Αποδελτιώσεις συνεντεύξεων
Συνέντευξη µε Γιώργο Αγερίδη
Ερώτηση: Πως ορίζεται εννοιολογικά το πράσινο επάγγελµα;
Αγερίδης: Το πράσινο επάγγελµα είναι πολύ ευρεία έννοια για µένα, δεν ξέρω εσείς τι ορισµούς βρήκατε, και σηκώνει πολλές ερµηνείες. ∆ηλαδή ότι βάζω φωτοβολταϊκά µπορεί να θεωρείται πράσινο
επάγγελµα, αλλά αυτός που µπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά ουσιαστικά είναι ένας τεχνίτης που αν δεν
του προκύψει µία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών µπορεί να κάνει µία οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση
που να µην έχει καµία σχέση, ή την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών να την κάνει µε τέτοιο τρόπο
που κάθε άλλο παρά πράσινη είναι: δηλαδή να µη γίνει σωστά η εγκατάσταση, να έχει προβλήµατα,
να µη λειτουργεί σωστά.

Ερώτηση: Ο ηλεκτρολόγος-µηχανολόγος µε µια κατάλληλη εκπαίδευση ή κατάρτιση µπορεί να είναι
µελετητής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και ο ηλεκτρολόγος ο απλός να µπορεί να εγκαθιστά και
φωτοβολταϊκό;
Αγερίδης: Σύµφωνοι, αλλά πιο πολύ θεωρώ ότι είναι αλλαγή νοοτροπίας κι όχι τόσο εξειδικευµένων
γνώσεων, σε πολλά πράγµατα, σε άλλα εντάξει. ∆ηλαδή ένας ηλεκτρολόγος που κάνει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ένα κτίριο – να µην πιάσουµε ένα µικρό σπίτι, αλλά σε µια πολυκατοικία
όπου πρέπει να έχει γνώσεις µελετητή/εγκαταστάτη, κάλλιστα µπορεί να κάνει τα ηλεκτρολογικά,
εκτός από ένα κοµµάτι µελετητικό για το ηλιακό δυναµικό και κάποιες άλλες παραµέτρους, για την
εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου.

Ερώτηση: Χρειάζεται κάποια ειδική γνώση;
Αγερίδης: Όχι, γι’ αυτόν όχι. Είναι ένα ηλεκτρικό δίκτυο. ∆ηλαδή η διαφοροποίηση των γνώσεων του
είναι το ηλεκτρικό δίκτυο που θα κάνει για µία πολυκατοικία και το ηλεκτρικό δίκτυο που θα κάνει για
µία βιοτεχνία, όπου υπάρχουν κάποιες διαφορές. Παρόµοιες περίπου, παρόµοιου µεγέθους είναι και
οι διαφορές για το φωτοβολταϊκό πάρκο που δεν του είναι ξένα. ∆ηλαδή θα δει κάποιες λεπτοµέρειες
ή θα διευκρινίσει κάποιες λεπτοµέρειες και µπορεί να το κάνει. Αλλά αν πούµε ότι, επειδή εγκαθιστά
φωτοβολταϊκά πάρκα, κάνει πράσινο επάγγελµα, δεν είµαι σίγουρος. Το να είναι εξειδικευµένος στην
αντιρυπαντική τεχνολογία είναι πράσινο επάγγελµα, αλλά αν λόγω κόστους ο εργοδότης πει “δεν µε
ενδιαφέρει”, ή αν πει “µε ενδιαφέρει αλλά θα πάρουµε τα φθηνά συστήµατα γιατί δεν έχουµε πολλά”, ή δεν θα τα συντηρήσουν µετά στη συνέχεια σωστά , κάθε άλλο παρά επιτελούν το σκοπό τους.
∆ηλαδή, µπορεί στα χαρτιά ή θεωρητικά κάποιος να κάνει έτσι όπως το εννοούµε πράσινο επάγγελµα
και στην ουσία να είναι ένα επάγγελµα όπως όλα τα άλλα.
Ερώτηση: ∆ηλαδή, αν πάρεις όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχουν καταγραφεί και αφορούν τις
πράσινες θέσεις στον ενεργειακό τοµέα, που είναι για τα αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοµάζα, γεωθερµία,
υδροηλεκτρικά, αφορούν νέα πράσινα επαγγέλµατα;
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Αγερίδης: Ο όρος “πράσινο επάγγελµα” εκεί είναι που έχω κάποιες επιφυλάξεις. Γιατί το ότι µελετάει
κι εγκαθιστά υδροηλεκτρικά, µικρά υδροηλεκτρικά, αν του προκύψει ένα συµβόλαιο, ένας πελάτης,
θα το κάνει. Αν δεν του προκύψει θα κάνει οτιδήποτε άλλο, δηλαδή δεν είναι “ασχολούµαι µε πράσινα επαγγέλµατα”. Ή µπορεί αν δεν υπήρχαν οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί, ένα µικρό υδροηλεκτρικό να ήταν καταστροφικό λέµε. ∆ηλαδή εγώ θεωρώ ότι η κατεύθυνση προς πράσινα επαγγέλµατα δεν
είναι αληθής, δεν είναι η πραγµατικότητα. Απλώς µία σειρά τοµέων και επαγγελµάτων για διάφορους
λόγους τα επόµενα χρόνια θα αναπτυχθούν, οπότε απαιτείται να ενηµερωθούν για αυτά καθόσον θα
υπάρχει σχετική ζήτηση εργασίας. ∆ηλαδή δεν είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζονται πράσινα επαγγέλµατα. Η εξοικονόµηση ενέργειας βάζοντας την κατάλληλη θερµοµόνωση σε ένα σπίτι δηµιουργεί ένα
πράσινο επάγγελµα;
Πριν από τριάντα χρόνια ο τεχνίτης που έβαζε τις πλάκες του φελιζόλ στην οροφή για µόνωση τα έβαζε, άλλο τώρα είναι καλύτερα τα υλικά και έχουµε µεγαλύτερη µόνωση. Μα και αυτός τότε µε αυτήν
την έννοια πράσινο επάγγελµα έκανε, αλλά δεν έλεγε πως έκανε πράσινο επάγγελµα, “θα ασχοληθώ
µε µονώσεις, βάζω φελιζόλ, ή βάζω ασφαλτόπανα, ή βάζω πολυουρεθάνη στη στέγη, µόνωση”

Ερώτηση: Αν πάρουµε δύο πιο εξειδικευµένους τοµείς τον αιολικό και την παραγωγή βιοµάζας. ∆ηλαδή αυτός που ασχολείται µε την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας και την αξιοποίηση της βιοµάζας
κάνει πράσινο επάγγελµα; Τέτοιο επάγγελµα υπήρχε πιο παλιά;
Αγερίδης: ∆εν έφτιαχναν ανεµόµυλους στα νησιά; Ποιος τους έφτιαχνε τους ανεµόµυλους; αυτός που
έχτιζε τα σπίτια έχτιζε και τον ανεµόµυλο. Του έλεγαν “φτιάξε έναν ανεµόµυλο”. Τώρα, χρειαζόταν
κάποια τέχνη, πώς θα φτιάξει τον ανεµόµυλο

Ερώτηση: Αυτός ήταν πρακτικός…
Αγερίδης: Σύµφωνοι, αλλά και το σπίτι χτιζόταν πρακτικά. Ήταν τα µαστόρια. Και µάλιστα, ειδικά µε
το χτίσιµο, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ήταν σαφώς πιο οικολογική και βιοκλιµατική από ότι είναι
τώρα, γιατί από την εµπειρία ξέρανε ότι “θα το προσανατολίσω έτσι, θα το βάψω έτσι, θα του βάλω
παράθυρο. ∆ηλαδή µε αυτή την έννοια, ας πάρουµε τους κατασκευαστές σπιτιών, όσοι φτιάξανε τους
παραδοσιακούς οικισµούς στα νησιά, στα βουνά, είναι βιοκλιµατικά αυτά, από τότε δηλαδή κάνανε
πράσινο επάγγελµα .

Ερώτηση:. Όταν ζητάτε άτοµα να εργαστούν στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών/ ΚΑΠΕ και Ενέργειας,
τι ειδικό προσδιορίζεται να έχουν αυτοί;
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Αγερίδης: “Το ειδικό” που τους λέµε αν είναι για το τµήµα αιολικής ενέργειας να είναι µηχανολόγος
µηχανικός ή ηλεκτρολόγος µηχανικός του πολυτεχνείου. Κι αν δεν θέλουµε και δεν έχουµε ιδιαίτερες
απαιτήσεις αυτό µας αρκεί, και την εµπειρία θα την αποκτήσει εδώ, ή αν θέλουµε λέµε να έχει τριετή ή
πενταετή πείρα σε µελέτες αιολικού δυναµικού ή σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων. Εγκαταστάσεις
δεν κάνει το ΚΑΠΕ και δεν το ζητάµε, µελέτες κάνουµε όµως. Αυτός που κάνει την µελέτη αιολικού
δυναµικού, κάνει την µελέτη και λέει “σε αυτήν την περιοχή τον µετράµε τον άνεµο, τον µελετούµε µε
τα στατιστικά τις µετρήσεις και είναι τόσος, άρα αποδίδει τόση ενέργεια. Γιατί είναι πράσινο αυτό; Ένας
µελετητής είναι. Απλώς, επειδή η αιολική ενέργεια έχει ανάπτυξη και θα έχει ανάπτυξη, εξειδικεύεται
σε κάποιους τοµείς.

Ερώτηση: Αν πούµε το άλλο, ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι η µετεξέλιξη δηλ του πολιτικού µηχανικού σε πράσινο επάγγελµα;
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Αγερίδης: Όχι.

Ερώτηση: Γιατί θα µου πείτε έκανε πριν την ενεργειακή επιθεώρηση την µελέτη;.
Αγερίδης: Έκανε τη µελέτη. Τώρα, όπως πριν από είκοσι χρόνια, η µελέτη είχε κάποιες άλλες προδιαγραφές λόγω αντισεισµικού κανονισµού, τώρα είναι αυστηρότερη όσον αφορά τα ενεργειακά µεγέθη.
Αντί να βάλει δηλαδή µόνωση πέντε εκατοστά, θα βάλει µόνωση δέκα εκατοστά. Είναι πράσινο επάγγελµα; Όχι, αλλά µελετάει και χτίζει ενεργειακά και περιβαλλοντικά καλύτερα σπίτια.

Ερώτηση: Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να συνοψίσω ό,τι έχουµε και να µε διορθώσετε αν κάνω λάθος. Άρα η εµπειρία σε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της πράσινης οικονοµίας είναι αυτή που µπορεί να
σου καλλιεργήσει και να σου αναπτύξει τις πράσινες δεξιότητες που πρέπει να έχεις, προκειµένου να
βρεις εργασία στις νέες δραστηριότητες που αυτή προσφέρει. Η πράσινη οικονοµία δηµιουργεί νέες
θέσεις εργασίας, οι οποίες αφορούν νέες δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται όµως από υφιστάµενα επαγγέλµατα. Απαιτείται όµως ευαισθητοποίηση ως προς τη προσοχή που πρέπει να δείξουν οι
απασχολούµενοι, προκειµένου να την υλοποιήσουν και να την φέρουν εις πέρας.
Αγερίδης: Για να µην τα µηδενίσουµε όλα, όπως ο πολιτικός µηχανικός που βγαίνει από το πολυτεχνείο παίρνει µία εξειδίκευση σε αντισεισµικές κατασκευές µε ένα µεταπτυχιακό, που τον βοηθάει για
να φτιάξει µεγάλα έργα. Τα πράσινα επαγγέλµατα δεν είναι τόσο τεχνικά, δηλαδή ο πολιτικός µηχανικός που φτιάχνει βιοκλιµατικά σπίτια είναι λίγο θεωρητικό. ∆ηλαδή, πρέπει να µειωθούν οι απώλειες
και για να µειωθούν οι απώλειες υπάρχει µία σειρά υλικών που τα βγάζει η βιοµηχανία και µαθαίνει
κάποια χαρακτηριστικά αυτών των υλικών, πώς να τα χρησιµοποιεί, πώς να τα συνδυάζει. ∆εν µαθαίνει κάτι, δεν είναι µια σειρά µαθηµάτων που αν τα παρακολουθήσω κι εγώ ο µηχανολόγος θα µπορώ
να χτίζω οικολογικά σπίτια. Ο πολιτικός µηχανικός θα το κάνει. Αλλά είναι µία εξειδίκευση – όχι ιδιαίτερα βαριά εξειδίκευση – όπως είναι για τις µεταλλικές κατασκευές, είναι εξειδίκευση, όπως είναι για
τις αντισεισµικές κατασκευές. Ένας πολιτικός µηχανικός δεν µπορεί χωρίς να έχει κάποια εµπειρία να
φτιάξει ένα µεγαθήριο πενήντα ορόφων µε είκοσι υπόγεια κάτω.

Ερώτηση: Μπορούµε να πούµε ότι πίσω από την ταµπέλα “πράσινο επάγγελµα” είναι η εξειδίκευση
κάποιου συγκεκριµένου επαγγέλµατος;
Αγερίδης: Για µένα δεν είναι “πράσινο επάγγελµα”. Είναι “πράσινη οικονοµία”, είναι “πράσινα δάνεια”, γιατί κατευθύνονται προς τα εκεί, αλλά από κει και πέρα αυτό µπορεί να το κάνει µε σειρά...
∆ηλαδή αυτόν το µήνα είναι πράσινο το επάγγελµα του µηχανολόγου επειδή φτιάχνει ένα αιολικό
πάρκο και τον άλλο µήνα που θα φτιάχνει κάτι άλλο δεν είναι πράσινο; Ή αυτός είναι πράσινος και ή
δεν είναι πράσινος; Κι αν δεν βρει δουλειά; θα κάνει κάτι άλλο.

Ερώτηση: ∆ηλαδή µε τη λέξη “πράσινο” επάγγελµα εννοούµε κάτι συγκεκριµένο, που βάζεις έναν
προσδιορισµό στο επάγγελµα, ότι είναι πράσινο. Όµως ο προσδιορισµός στο επάγγελµα που είναι
πράσινο οφείλεται γιατί εσύ θα πας να δουλέψεις σε ένα κοµµάτι της οικονοµικής ανάπτυξης που είναι
πράσινο. ∆ηλαδή µπορούµε να πούµε ότι όλα τα επαγγέλµατα είναι πράσινα αρκεί να έχουν απορροφητικότητα στην πράσινη οικονοµία;
Αγερίδης: Τα αιολικά πάρκα είναι πράσινη οικονοµία, αλλά στην εγκατάσταση του αιολικού πάρκου
δουλεύει µια σειρά από επαγγέλµατα, από µηχανικούς µε διδακτορικό και µεταπτυχιακό, απλούς µηχανικούς και ένα σωρό τεχνιτών και εργατών ανειδίκευτων. Όλοι κάνουν πράσινο επάγγελµα; ασχολούνται µε την πράσινη οικονοµία, αλλά ο µπετατζής είναι µπετατζής.
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Ερώτηση: Ο συνδυασµός των τοπικών υλικών µε τις βιοκλιµατικές τοπικές συνθήκες για καλύτερη
αποτελεσµατικότητα χρειάζεται και κάτι το ιδιαίτερο επιστηµονικό;
Αγερίδης: Τώρα πλέον δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει εµπειρία γιατί ξέρουµε, µπορούµε να µετρήσουµε τον άνεµο, µπορούµε να µετρήσουµε την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερµοκρασία, παίρνουµε και
τις κλίσεις του εδάφους από ένα GIS.

Ερώτηση: Καταλήγουµε ότι πράσινο επάγγελµα κάνουν αυτοί που απασχολούντα και δεν θέλει καµιά ιδιαίτερη εξειδίκευση, µε την πράσινη οικονοµία. Αµιγώς πράσινο επάγγελµα, αυτή τη στιγµή
µπορούµε να ορίσουµε κάποιο;
Αγερίδης: Για µένα όχι.

Ερώτηση: ∆εν υπάρχουν αµιγώς πράσινα επαγγέλµατα; Ούτε περιβαλλοντολόγος δηλαδή; Μηχανικός περιβάλλοντος;
Αγερίδης: Τώρα εδώ µπαίνουµε σε δύσκολα! Ο µηχανικός περιβάλλοντος, που βγαίνουν κι από το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ονοµάζονται “µηχανικοί περιβάλλοντος” αλλά δεν είναι µέλη του Τεχνικού
Επιµελητηρίου που είναι όλοι οι µηχανικοί. ∆ηλαδή το Τεχνικό Επιµελητήριο δεν τους αναγνωρίζει ως
µηχανικούς. Οπότε πάµε σε άλλη ιστορία.

Ερώτηση: Μάχονται για την αναγνώρισή τους προφανώς.
Αγερίδης: Ναι. Τώρα, ο µηχανικός περιβάλλοντος ασχολείται µε αυτή την έννοια, πράσινο επάγγελµα; Να το πω διαφορετικά, ένας που κάνει την αντιρυπαντική τεχνολογία, να βάλει φίλτρα στις καµινάδες ενός εργοστασίου, θα πάρει τις προδιαγραφές των φίλτρων – δεν χρειάζεται κάποια εξειδίκευση,
µπορεί να το κάνει ένας χηµικός µηχανικός, ένας µηχανολόγος µηχανικός, ένας πολιτικός µηχανικός,
ένας µηχανικός περιβάλλοντος εφόσον κάνει και τεχνικά µαθήµατα. Γιατί το λέω; δεν ξέρω για το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, αλλά ξέρω στο εξωτερικό ονοµάζονται environmental engineers, αλλά δεν
κάνουνε τεχνικά µαθήµατα που κάνει ο µηχανικός.

Ερώτηση: Βλέπουµε παιδιά που σπουδάζουν στην Αγγλία chemical και environmental engineering...
Μπορεί να κάνουν και environmental management;
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Αγερίδης: Όχι, αυτό δεν είναι engineering. ∆ηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά είναι όπως το
είπες environmental management, νοµοθεσία... αυτός όµως µπορεί να µελετήσει την εγκατάσταση
ηλεκτροστατικών φίλτρων σε ένα εργοστάσιο; µάλλον όχι, γιατί θέλει στατική µελέτη, ηλεκτρολογική
εγκατάσταση. Χρειάζονται γνώσεις µηχανικού. Τώρα πάλι, πράσινα επαγγέλµατα. Ο τραπεζίτης που δίνει πράσινα δάνεια, κάνει πράσινο επάγγελµα; Για τις τράπεζες όµως οι προοπτικές αυτές της πράσινης
οικονοµίας δηµιουργούν προϋποθέσεις δηµιουργίας µιας νέας αγοράς. Αλλά όσοι ασχολούνται µε
αυτά κάνουν πράσινο επάγγελµα; Όχι, απλώς µια εξειδίκευση. Όπως θα περάσει για το αµοιβαίο έτσι
θα περάσει και για τα καταναλωτικά δάνεια.

Ερώτηση: ∆ηλαδή βλέπετε διάκριση
Αγερίδης: Ναι βέβαια. Πράσινο επάγγελµα θα µπορούσαµε να πούµε τώρα µε αυτό που είπατε,
τον ερευνητή που προσπαθεί να δηµιουργήσει πιο φιλικά περιβαλλοντικά λάδια. Αυτό είναι πράσινο
επάγγελµα.

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

Ερώτηση: Ο ερευνητής που φτιάχνει το φίλτρο για την καµινάδα που χρησιµοποιείται σε ένα σταθµό
που παράγει βιοµάζα, µπορείς να πεις ότι παράγει ένα πράσινο προϊόν;
Αγερίδης: Ναι για κάποιο χρονικό διάστηµα. Γιατί η νανοτεχνολογία µπορεί να σου βγάλει περιβαλλοντικά φιλικό, ανθεκτικό, ενεργειακά καλύτερο, οτιδήποτε. Είναι θέµα νανοτεχνολογίας. Άρα κι ο
ερευνητής µπορούµε να πούµε ότι κάνει πράσινη έρευνα. Θα είναι για είναι για ένα χρόνο, για δυο
χρόνια, για πέντε χρόνια. Μετά θα κάνει κάτι άλλο. Ο δάσκαλος για 35-40 χρόνια θα είναι δάσκαλος.
Ο µηχανικός, ο µηχανολόγος για άλλα τόσα χρόνια θα είναι µηχανολόγος, άλλο αν κάνει και κάποια
άλλα πράγµατα. Το πράσινο επάγγελµα δεν θα είναι για 35 χρόνια πράσινο επάγγελµα. Θα είναι τεχνίτης, θα είναι µηχανικός που θα κάνει ό,τι του προκύψει.

Ερώτηση: Μπορούµε να πούµε ότι βάζοντας την λέξη πράσινο κάνεις µάρκετινγκ στο προϊόν ή στην
υπηρεσία ή στο επάγγελµα. Άρα απαιτείται περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση.
Αγερίδης: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση δηµιουργεί περιβαλλοντική παιδεία.

Ερώτηση: Παιδεία. Αυτός που παρέχει περιβαλλοντική εκπαίδευση ή ενηµέρωση θεωρούµε ότι µπορεί να κάνει ένα πράσινο επάγγελµα;
Αγερίδης: Όχι. Κάνει εκπαίδευση. Με επιθετικό προσδιορισµό στην εκπαίδευση. Κάνει µάθηµα, όπως
µπορεί να κάνει χηµεία ή µαθηµατικά.

Ερώτηση: Εποµένως µπορούµε να οδηγηθούµε στο ποιοι είναι οι τοµείς της πράσινης ανάπτυξης, της
πράσινης οικονοµίας.
Αγερίδης: ∆εν µπορούµε να πούµε ότι στην πράσινη οικονοµία και στην πράσινη ανάπτυξη ασχολούνται µόνο όσοι κάνουν πράσινα επαγγέλµατα.

Ερώτηση: Εποµένως στο ερώτηµα “ποιο είναι το πράσινο επάγγελµα”, µπορούµε να πούµε ότι στην
πράσινη οικονοµία και στην πράσινη ανάπτυξη υπάρχουν πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες τις
οποίες µπορεί όποιος θέλει να τις εξασκήσει;
Αγερίδης: Ναι, µε τις γνώσεις που έχει, µε την παιδεία που αποκτά, ή µε τις γνώσεις που θα αποκτήσει
µε κάποιο µεταπτυχιακό ή µε κάποια επαγγελµατική εµπειρία.

Ερώτηση: Ποιά είναι η άποψη για τις πράσινες δεξιότητες, χρειάζονται αυτές;
Αγερίδης: Ποιες είναι οι πράσινες δεξιότητες; Ο τεχνίτης που ρίχνει πολυουρεθάνη για να φτιάξει τα
πτερύγια των ανεµογεννητριών, τον προηγούµενο µήνα µπορεί να έριχνε πολυουρεθάνη για να φτιάχνει βάρκες. Είναι καλός τεχνίτης γιατί ξέρει να κάνει καλά την δουλεία του.

Ερώτηση: Ναι, γιατί αυτός την µια φτιάχνει πτερύγια για τις ανεµογεννήτριες και την άλλη βάρκες.
Αυτός που φτιάχνει τα πάνελ;
Αγερίδης: Είναι καλός τεχνίτης όµως. Αυτός που φτιάχνει τα πάνελ, πρώτα από όλα τα φτιάχνουν
αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής. Το ότι είναι διευθυντής σε ένα εργοστάσιο φωτοβολταϊκών,
µετά µπορεί να πάει διευθυντής σε ένα εργοστάσιο που φτιάχνει πλυντήρια, που να είναι και οικολογικά, κάνει όµως πράσινο επάγγελµα; είναι καλός διευθυντής, καλός manager.
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Ερώτηση: Οπότε;
Αγερίδης: Πράσινη οικονοµία, πράσινη ανάπτυξη, πράσινες δραστηριότητες και όχι πράσινα επαγγέλµατα, αλλά ναι πράσινη καριέρα.

Ερώτηση: Τι λέτε για τη διάδοση των πράσινων αντιλήψεων;
Αγερίδης: Το ότι ο τοµέας αυτός, οι εφηµερίδες, τα περιοδικά, τα κανάλια, έχουν κάποιες εκποµπές
πράσινες δηµιουργεί ένα καινούριο πεδίο δραστηριότητας. Αλλά ο δηµοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ
για το ένα, θα κάνει ρεπορτάζ και για το άλλο. Θα έχει κάποια εξειδίκευση, όπως έχει εξειδίκευση για το
πολιτικό ρεπορτάζ, για το αστυνοµικό, θα έχει και για το περιβαλλοντικό, για το ενεργειακό, όπως έχουν
και είναι διαπιστευµένοι και στα ανάλογα Υπουργεία, αλλά δεν ασκούν πράσινο επάγγελµα.

Ερώτηση: και στην αγροτική οικονοµία;
Αγερίδης: Να σας το πω διαφορετικά απλώς επειδή το ξέρω. Ένα κτήµα που παράγει µήλα και µπορεί να είναι βιολογικά, µπορεί να είναι συµβατικά, αλλά µπορεί να είναι στον κάµπο, ή µπορεί να είναι
στο βουνό σε υψόµετρο που θέλει άλλες τεχνικές και βγάζει διαφορετικά µήλα. Αλλά και στο βουνό
µπορεί να είναι βιολογικό και στον κάµπο µπορεί να είναι βιολογικό. Πράσινη είναι η δραστηριότητα
εγώ θα έλεγα που µπορεί να την ασκήσει ο οποιοσδήποτε. Λέγαµε προηγουµένως για τον δάσκαλο
και για τον καθηγητή, που κάνει ένα µάθηµα περιβαλλοντικής αγωγής ή ενεργειακής αγωγής. ∆εν
είναι πράσινη δραστηριότητα; είναι αλλά ο δάσκαλος είναι δάσκαλος και δεν υπάρχει πράσινος δάσκαλος και µη πράσινος δάσκαλος.

Ερώτηση: Έκανε όµως κατάρτιση για να κάνει περιβαλλοντική ενηµέρωση ή εκπαίδευση;
Αγερίδης: Έκανε ένα σεµινάριο 20-50 ωρών. Ποιος του την έκανε την κατάρτιση; κάποιος εκπαιδευτής
που µπορεί να είναι µηχανικός για να µπορεί να εξηγήσει κάποια πράγµατα, ή κάποιος εκπαιδευτικός.

Ερώτηση: Άρα αν πάµε µε αυτό το σκεπτικό η περιβαλλοντική εκπαίδευση ή ευαισθητοποίηση ή
ενηµέρωση που υπάρχει στη χώρα µας, έτσι όπως το βλέπετε εσείς από το ΚΑΠΕ, έχει νόηµα και είναι
ουσιαστική και αποτελεσµατική;
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Αγερίδης: Όταν γίνεται είναι αποτελεσµατική. Να πω κάτι άλλο που ήθελα να πω νωρίτερα, αν το
πάµε στο πράσινο επάγγελµα. Λέει κάποιος ας πούµε ότι κάνω πράσινο επάγγελµα και τοποθετώ
χαµηλής ενέργειας κουφώµατα, αλλά δεν έχω ενηµερωθεί καθόλου, ή κυρίως, δεν έχω πιστοποιηθεί
και κάνω κακή δουλεία. Κάνω πράσινο επάγγελµα, αν το πάµε έτσι, αλλά το αποτέλεσµα είναι να µε
κλείσουν φυλακή. Γιατί το λέω αυτό; το πρόβληµα είναι πως η µη πιστοποίηση επαγγελµάτων και
επαγγελµατιών, που δεν έχουµε στην Ελλάδα, µπορεί να δηµιουργεί προβλήµατα γιατί ο καθένας
δηλώνει ότι θέλει, πχ “θα σου βάλω εγώ εξωτερική θερµοµόνωση και µην πας στον άλλον που είναι
ακριβός” και σε δύο χρόνια πέφτει η εξωτερική θερµοµόνωση γιατί δεν ήξερε ούτε πώς να την τοποθετήσει. Η πιστοποίηση επαγγελµάτων είναι πολύ σηµαντική, να µπορεί να λέει ότι βάζω µόνωση αλλά
ορίστε και το πιστοποιητικό µου που λέει ότι βάζω και εξωτερική θερµοµόνωση που µπορεί να είναι
ενεργειακά καλή, ουδέτερη ή πάρα πολύ καλή.
Ερώτηση: ∆ηλαδή οι εργαζόµενοι να πιστοποιούνται ως προς την επαγγελµατική τους επάρκεια,
από κάποιον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, για ένα συγκεκριµένο επάγγελµα που αφορά καθαρά
τοµέα της πράσινης οικονοµίας

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

Αγερίδης: Ναι αλλά δεν θα κάνουν µόνο αυτό, θα κάνουν κι άλλα πράγµατα. Πράσινη δραστηριότητα
θα πιστοποιούν. Όχι κάποιο πράσινο επάγγελµα.

Ερώτηση: Άρα µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχουν πράσινα επαγγέλµατα, υπάρχουν µόνο πράσινες δραστηριότητες οι οποίες µε µια συγκεκριµένη κατάρτιση, εξειδίκευση ή µαθητεία, ή και µεταπτυχιακό µπορούν να οδηγήσουν σε εξειδικευµένη δυνατότητα εργασίας σε χώρο της πράσινης οικονοµίας.
Αγερίδης: Μπορεί όµως και χωρίς καµία κατάρτιση ή εκπαίδευση. Πχ βγαίνει από τη σχολή του, τη
γεωπονική, τον παίρνει µια εταιρία χωρίς καµιά εξειδίκευση χωρίς τίποτα, ξεκινάει από πολύ χαµηλά
και σύµφωνα µε τις πρακτικές και τις µεθοδολογίες αυτής της εταιρίας εξειδικεύεται, όπως συµβαίνει
µε όλα. Να µην το πάµε δηλαδή ότι για να ασχοληθείς µε αυτές τις δραστηριότητες χρειάζεται οπωσδήποτε µεταπτυχιακό, κατάρτιση... Είχαµε εµείς εδώ κόσµο από τα ΤΕΙ που δεν ήξεραν τίποτα µόλις
είχαν βγει από την σχολή τα παιδιά, ήρθανε εδώ και µπήκανε στα συνεργεία που εγκαθιστούν ιστούς
µε µετρητικά όργανα, και εξειδικεύτηκαν στην εγκατάσταση µετρητικών ιστών για αιολικά πάρκα και
έγιναν αστέρια βρίσκοντας στην συνέχεια πολύ καλές δουλειές.

Ερώτηση: Για τα πράσινα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των διαφόρων ΑΕΙ, ποια είναι η
άποψη σας;
Αγερίδης: ∆εν είναι πράσινα.

Ερώτηση: “Τεχνολόγος γεωπόνος βιολογικής καλλιέργειας”, είναι πράσινη κατεύθυνση.
Αγερίδης: Γιατί είναι πράσινο; Το βιολογικό είναι και πράσινο; βιολογικό δεν ήταν και η γιαγιά στο
χωριό που έριχνε την κοπριά στο περιβόλι και έβγαιναν τα αγγουράκια και οι ντοµάτες; βιολογική
καλλιέργεια ήταν. Έκανε καµία εξειδίκευση; όχι.

Ερώτηση: ∆ιαβάζω ότι ο “τεχνολόγος ενέργειας” έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί µε το αντικείµενο
της µηχανικής και ενεργειακής ηλεκτρολογίας στην οποία περιλαµβάνεται η διαχείριση, ορθολογική
χρήση ενέργειας και οι τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αυτός που αποκτά τεχνογνωσία
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας συγκεκριµένα έχει πράσινο επάγγελµα;
Αγερίδης: Αν στην περιοχή του δεν γίνει κανένα αιολικό πάρκο, θα φτιάχνει εγκαταστάσεις για σπίτια.
Κι αν πάει µια εταιρία µεγάλη στην περιοχή του να φτιάξει αιολικό πάρκο, θα τον πάρει σαν ηλεκτρολόγο, ούτε θα κοιτάξει το µεταπτυχιακό του, θα δει να είναι έµπειρος ηλεκτρολόγος και καλός επαγγελµατίας, καλός τεχνίτης, αυτό θα µετρήσει. Η εξειδίκευση που πήρε από µια σχολή...

Ερώτηση: Αυτοί που ασχολούνται µε την ανακύκλωση και η δραστηριότητα τους παράγει περιβαλλοντικό αποτέλεσµα κάνουν πράσινο επάγγελµα;
Αγερίδης: ∆ραστηριότητα είναι πάλι. Τι είναι η ανακύκλωση; διαχωρισµός.

Ερώτηση: Ούτε στα λύµατα και στους βιολογικούς καθαρισµούς ;
Αγερίδης: Η εγκατάσταση βιολογικών καθαρισµών είναι πράσινο επάγγελµα; Τότε και αυτοί που
ασχολούνται µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων είναι πράσινο επάγγελµα.
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Ερώτηση: Αυτοί που ασχολούνται µε την ποιότητα του αέρα;
Αγερίδης: Τι κάνουν; µετρούν ή εγκαθιστούν φίλτρα. Εγκαθιστούν και κλιµατιστικό, εγκαθιστούν και
αφυγραντή, εγκαταστάσεις κάνει.

Ερώτηση: Αυτοί που ασχολούνται µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων;
Αγερίδης: Το αν αυτή η ποσότητα νερού θα πάει για πότισµα, ή ύδρευση ή σε ένα µικρό υδροηλεκτρικό είναι πράσινο επάγγελµα; διαχείριση νερών είναι. Η διαχείριση νερού, ο γεωπόνος στο χωριό
παλιότερα ειδικά, που κανόνιζε για το τάδε χωράφι να στείλει το νερό από κάποια ώρα µέχρι τάδε
ώρα, διαχείριση νερού έκανε και κάνει. Αν είναι να στείλει το νερό σε ιχθυοκαλλιέργεια και αυτή είναι
βιολογική, αλλάζει τίποτα;

Ερώτηση: Αυτό το green collar worker, που θα ενσωµατωθεί στα προγράµµατα σπουδών τι σηµαίνει
για εσάς ;
Αγερίδης: Εντάξει, το να κολλάµε παντού το “πράσινο”, επειδή είναι της µόδας, είναι και θέµα µάρκετινγκ. Αν το πάµε έτσι και η κατασκευή ρούχων από κάνναβη, αυτό κι αν είναι πράσινο αλλά απαγορεύεται! Που παλιά γινόταν. Ήταν στην Έδεσσα το εργοστάσιο που από κάνναβη έφτιαχνε στολές
για το στρατό, κουβέρτες. Ήταν πράσινο; Κι έπαιρνε και κινητική ενέργεια από τον καταρράκτη στην
Έδεσσα. Πράσινο, καταπράσινο. Τώρα τα ανακαλύψαµε τα πράσινα επαγγέλµατα;

Ερώτηση: Τεχνικός ελέγχου βιοµηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος ή βιοτεχνολόγος αντιρρύπανσης. Είναι ειδικότητες οι οποίες έχουν καταγραφεί ότι παράγουν πράσινο αποτέλεσµα. Ποια είναι
η άποψη σας;
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Αγερίδης: Αυτό που είπα προηγουµένως, τεχνολόγος αντιρρύπανσης: να βάλει φίλτρα, να µετράει,
να βάλει ηλεκτροστατικά φίλτρα, υφασµατόφιλτρα. Θα µετρήσει ο τεχνολόγος αυτός και θα πει ότι ο
αέρας είναι επιβαρυµένος και θα έρθει άλλος µετά να κάνει την εγκατάσταση. Αυτός είναι πράσινος
και ο άλλος που κάνει την εγκατάσταση δεν είναι πράσινος; ∆ηλαδή, πάει λίγο κατά την άποψή µου
πιο χαρακτηριστικά: κάνει κάποιος µετρήσεις ποιότητας αέρα στην περιοχή της Πτολεµαΐδας για την
ρύπανση από τα εργοστάσια της ∆ΕΗ, και όπως πριν από δεκαπέντε χρόνια περίπου που είχαν µπει τα
ηλεκτροστατικά φίλτρα κάποιος µέτρησε, κάποιος πολιτικός µηχανικός έκανε τη στατική µελέτη των
ηλεκτροστατικών φίλτρων – γιατί είναι ολόκληρο κτίριο – κάποιος ηλεκτρολόγος έκανε τη σύνδεση,
κάποιος οικονοµολόγος τα παράγγειλε, είδε τις χρηµατοροές τις αποσβέσεις και όλα αυτά. Αυτός που
έκανε τις µετρήσεις είναι ο πράσινος; Και όλοι οι άλλοι τι έκαναν; τη δουλειά τους έκαναν. Πράσινες
δραστηριότητες, ναι, που µπορεί να ασχοληθεί όλος ο κόσµος. Το ότι ανοίγονται νέα πεδία, στην πράσινη οικονοµία, γιατί µπαίνουν αυστηρότερα κριτήρια εξοικονόµησης ενέργειας, άλλες τεχνολογίες
παραγωγής ενέργειας, περιβαλλοντικά κριτήρια και αυτά προφανώς δηµιουργούν θέσεις εργασίας.
Όπως θέσεις εργασίας δηµιούργησε και αυστηρότερος αντισεισµικός κανονισµός, γιατί χρειάζονταν
περισσότεροι σιδεράδες, περισσότεροι περισσότεροι µπετατζήδες, περισσότερα εργοστάσια να παράγουν τσιµέντο. Όταν µπαίνουν επιπλέον προδιαγραφές, επόµενο είναι να δηµιουργηθεί οικονοµικό
αντικείµενο και θέσεις, που ενδεχοµένως κάποιες άλλες να κλείσουν.

Για να πάµε και σε κάτι πιο χαρακτηριστικό. Εγώ σε όλη µου την καριέρα ασχολούµαι µε ανανεώσιµες και περιβάλλον και είµαι µηχανολόγος µηχανικός. Πώς ξεκίνησα, και µάλιστα ξεκίνησα από την
αιολική ενέργεια. Γιατί ξεκίνησα µε την αιολική ενέργεια; Εγώ πήρα πτυχίο το ‘82 και ήθελα να κάνω
διδακτορικό εδώ στο Μετσόβιο. Με ενδιέφερε η αεροδυναµική αυτοκινήτων και η διπλωµατική µου
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είναι στην αεροδυναµική αυτοκινήτων-νταλίκας, και το διδακτορικό µου ήθελα να είναι αεροδυναµική
αυτοκινήτων. ∆εν βρίσκαµε χρηµατοδότη. Ήρθε τότε µια µελέτη από τη ∆ΕΗ και µία από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Η ∆ΕΗ ήθελε µελέτη αεροδυναµική τοπογραφίας στην περιοχή που υπήρχε το πρώτο αιολικό πάρκο
στην Κύθνο, γιατί σε µία ανεµογεννήτρια έσπαζαν τα πτερύγια ενώ στις άλλες όχι, και µελετήσαµε την
επανατοποθέτησή της. Αεροδυναµική ήταν αυτό. Και το ΥΠΕΧΩ∆Ε ήθελε αεροδυναµική µελέτη για
τη διασπορά ρυπαντών από τις βιοµηχανίες του Θριάσιου Πεδίου, κι αν επιβαρύνουν την Αθήνα. Έτσι
µπήκα στα ενεργειακά και στα περιβαλλοντικά. Εγώ αυτοκίνητα ήθελα να κάνω και αεροδυναµική.
∆ιάλεξα πράσινο επάγγελµα; Προέκυψε.

Ερώτηση: Άρα καταλήγουµε στο ότι αν θέλεις να ασχοληθείς µε ένα αποκαλούµενο πράσινο επάγγελµα, που µάλλον είναι λάθος έκφραση, πρέπει να βρεις ποιες είναι οι δραστηριότητες της πράσινης
οικονοµίας που έχουν άνθιση και να τις συνδυάσεις µε τις δεξιότητες και ικανότητες που έχεις προκειµένου να έχεις πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επειδή η πράσινη οικονοµία είναι σε
ανάπτυξη.
Αγερίδης: ∆εν µου άρεσε πολύ αυτό το τελευταίο. Άλλο παράδειγµα. Υπάρχει τώρα µία Χ κινητικότητα στους δήµους να γίνει πιο αποδοτικός ο οδοφωτισµός. Υπάρχουν νέα προϊόντα, υπάρχουν
νέα συστήµατα ελέγχου, συστήµατα αυτόµατα που πέφτει ο φωτισµός, ανάβει ο φωτισµός ή µέσα
από τις γραµµές να στέλνονται µηνύµατα για το πού υπάρχει βλάβη κι ένα σωρό. ∆εν είναι πράσινη
δραστηριότητα; είναι. Την εγκατάσταση θα την κάνει ο ηλεκτρολόγος που την έκανε και µέχρι τώρα.
Το προϊόν που θα χρησιµοποιήσει ο ηλεκτρολόγος θα έρθει από την PHILIPS που έφτιαχνε λαµπτήρες
πυρακτώσεως, ή από την OSRAM.

∆ηλαδή ο εργάτης στην PHILIPS που ασχολείται µε τα led είναι πράσινος και ο άλλος που ασχολείται
µε τους λαµπτήρες αλογόνου δεν είναι πράσινος; Εργάτες στην βιοµηχανία είναι όλοι. Και δηµιουργείται δραστηριότητα και θέσεις εργασίας γιατί οι δήµοι θέλουν να βελτιώσουν τον ηλεκτροφωτισµό σε
απόδοση και σε εξοικονόµηση ενέργειας, δηµιουργείται αντικείµενο, δηµιουργούνται οικονοµικό και
εργασιακό αντικείµενο, ενδεχοµένως και θέσεις εργασίας, αλλά για ηλεκτρολόγους. Ή για την µελέτη
του οδοφωτισµού να την κάνει κάποιος αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός που είναι εξειδικευµένος
στο φωτισµό, είτε µελετά φωτισµό µε led είτε µε λαµπτήρες πυρακτώσεως τα ίδια προγράµµατα θα
τρέξει στον υπολογιστή για να βγάλει τη φωτεινότητα. Το ότι βάζει led είναι µια πράσινη δραστηριότητα, εντολή από το δήµαρχο πήρε. Επιβλέπεται και παραλαµβάνεται το έργο από την τεχνική υπηρεσία.
Ο µηχανικός επειδή βάζει τα led είναι πράσινο επάγγελµα και ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του
δήµου που το προκήρυξε και θα το παραλάβει δεν κάνει πράσινο επάγγελµα;
Ερώτηση: Μπορούµε να ξεκαθαρίσουµε στο µυαλό των γονέων και των µαθητών, όσον αφορά τι
είναι πράσινο επάγγελµα και να τους πούµε ότι είναι αυτό, αυτό και αυτό.

Αγερίδης: Όχι για µένα. Θα πρέπει και όσες φορές µε καλούν στο Πολυτεχνείο για κάνω διαλέξεις
στους µηχανολόγους τους το λέω ,ότι το επάγγελµα στον ενεργειακό τοµέα ή στον περιβαλλοντικό
τοµέα, δεν συνδέονται κιόλας, αποκλειστικά µε το αντικείµενο των σπουδών τους. Στον ενεργειακό
τοµέα η παραγωγή ενέργειας και η διαχείριση ενέργειας, επειδή υπάρχει η πολιτική να αναπτυχθούν
οι ανανεώσιµες, η παραγωγή ενέργειας δηµιουργεί θέσεις στα αιολικά πάρκα ας πούµε, στα φωτοβολταϊκά, στα υδροηλεκτρικά. Στη Γαλλία που έχουν τα πυρηνικά η παραγωγή ενέργειας δηµιουργεί
θέσεις εργασίας στα πυρηνικά αλλά είναι παραγωγή ενέργειας και αυτό. ∆ηλαδή αυτό που πρέπει να
µάθουν ή να ενηµερωθούν οι γονείς και οι µαθητές /φοιτητές είναι ότι ο ενεργειακός τοµέας των ΑΠΕ
τα επόµενα χρόνια θα αναπτυχθεί και δεν θα αναπτυχθεί ο ενεργειακός τοµέας από τους λιγνίτες. Αυτό
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θα τον κατευθύνει που να κοιτάξει για δουλεία , τις προοπτικές της συγκεκριµένης επαγγελµατικής
δραστηριότητας και τι χρειάζεται για να την βρει.
Ερώτηση: Υπάρχει πράσινη οικονοµία στα οικονοµικά;
Αγερίδης: Η πράσινη οικονοµία, τα πράσινα δάνεια αλλά κυρίως οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών
και εκεί µπορούν να δουλέψουν µηχανικοί, µπορούν να δουλέψουν οικονοµολόγοι µπορούν να δουλέψουν µηχανικοί, διαχείριση είναι ένας τοµέας.
Πόσοι ξέρουν από τους γονείς ή από τα παιδιά τι είναι οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, κανένας.
Το να ενηµερωθούν τι σηµαίνει και τι προοπτικές ανοίγονται είναι σηµαντικό αφού εκτιµάται τώρα
στην Ελλάδα το οικονοµικό αντικείµενο, για τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, µπορεί να είναι 70
δις. Σε τέτοια πρέπει να ενηµερωθούν. ∆ηλαδή τι είναι οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών; Αυτό εδώ
το κτίριο, ας αφήσουµε αυτό το κτίριο, ένα Υπουργείο, έχει το φωτισµό, έχει τον κλιµατισµό, έχει τη
θέρµανση, έχει τα αυτοκίνητα και τη συντήρηση του κτιρίου. Αντί να έχει δική του τεχνική εταιρεία ή
να περιµένει από κάποιον παίρνει το διαχειριστή που αναλαµβάνει τη συντήρηση, την ποιότητα µε
συγκεκριµένο τίµηµα. Θα εξασφαλίζεις τέτοιες συνθήκες κλιµατισµού, θέρµανσης, φωτισµού και αν µε
αυτές τις συνθήκες που θα ελέγχεται πάντα, θα πληρώνεις για έξοδα τόσο, αν εσύ πληρώσεις λιγότερα
αυτό που γλίτωσες είναι το κέδρος σου, αν πληρώσεις παραπάνω θα τα πληρώσεις από την τσέπη σου
χονδρικά. Και αυτό από ότι φαίνεται θα δουλέψει επίσης όπως ξεκίνησαν οι ενεργειακές εταιρείες, που
ήταν δια ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµων που ξεκίνησαν ως θυγατρικές των κατασκευαστικών,
γιατί έχει µεγάλο κατασκευαστικό κοµµάτι. Εγώ εκτιµώ ότι οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών θα
προκύψουν πάλι από τις κατασκευαστικές. Παίρνει να φτιάξει ένα κτίριο 30.000 τετραγωνικών, κάνει
τη µελέτη, το φτιάχνει, παίρνει και τη συντήρηση γιατί αυτός έκανε τη µελέτη, αυτός εγκατέστησε τα
συστήµατα, αυτός ξέρει. Αυτό είναι µια προοπτική που δεν είναι µόνο για µηχανικούς, είναι για µελετητές είναι για οικονοµολόγους, είναι για διαχειριστές, είναι ένας τοµέας. Θεωρητικά είναι πράσινο
επάγγελµα.

Ερώτηση: Είναι και για µένα σαφές αυτό. Το θέµα είναι πως το µεταφέρεις αυτό στους τρίτους
Αγερίδης: Πράσινη δραστηριότητα, πράσινη οικονοµία, πράσινη ανάπτυξη, πράσινη δραστηριότητα.
Αν προηγείται η ανάπτυξη που είναι πολιτικές αποφάσεις ή η οικονοµία που είναι εφαρµογή, εν πάση
περιπτώσει, την οικονοµία την εννοούµε δραστηριότητα, οικονοµική δραστηριότητα τράπεζας ακολουθεί
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Ερώτηση: Πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικονοµία, πράσινες δραστηριότητες. Μπορώ να το συµπληρώσω, είναι το τρίπτυχο που απαιτείται;
Αγερίδης: Είναι οι προϋποθέσεις που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, γιατί στις δραστηριότητες θα εµπλακούν. Αν γίνει υποχρεωτικό το µάθηµα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κάποιοι
δάσκαλοι θα πρέπει να εξειδικευτούν όπως είναι οι δάσκαλοι της αγγλικής φιλολογίας που διδάσκουν
αγγλικά, θα είναι κάποιοι δάσκαλοι που µέσα στα παιδαγωγικά και στα άλλα θα µάθουν περισσότερα
περιβαλλοντικά θέµατα. Αν γίνει υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία, δεν θα δηµιουργηθεί ανάγκη για
τέτοιους δασκάλους; Θέσεις εργασίας ναι. Αλλά δάσκαλοι θα είναι πάλι, δεν θα είναι πράσινος δάσκαλος και ο άλλος µαύρος ή γκρι ή καφέ δάσκαλος.

Ερώτηση: Ποια θεωρείτε ότι είναι η διαφορά µεταξύ δραστηριότητας και επαγγέλµατος;
Αγερίδης: Το επάγγελµα είναι αυτό που σπούδασες, είναι αυτό που είσαι καταγεγραµµένος σε κά-
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ποιο επιµελητήριο ή δεν ξέρω τι, ακόµη και στην εφορία έναρξη επαγγέλµατος όταν κάνεις. Εγώ είµαι µηχανολόγος, και µηχανολόγος µελετητής. Μπορεί να µελετήσω κάτι στα πλαίσια µιας πράσινης
δραστηριότητας που να είναι πράσινο αλλά µπορεί να µελετήσω και κάτι άλλο που να µην έχει καµία
σχέση µε το περιβάλλον ή µε την πράσινη ενέργεια, να κάνω ένα σεµινάριο ενεργειακής αγωγής ή για
ανανεώσιµες, ή να κάνω ένα σεµινάριο για τις µηχανές αυτοκινήτων ή για τους βενζινοκινητήρες των
αυτοκινήτων που δεν έχουν σχέση µε εξοικονόµηση ενέργειας.
Η δραστηριότητα είναι ότι έχω ή βρίσκω έναν εργοδότη, παίρνω ή βρίσκω ένα συµβόλαιο που ασχολείται µε κινητήρες αυτοκινήτων, µπορώ να κάνω ένα σεµινάριο το πως λειτουργεί ο βενζινοκινητήρας
όποιος είναι ή να κάνω ένα σεµινάριο πώς κάνουµε εξοικονόµηση ενέργειας στον βενζινοκινητήρα

Ερώτηση: Άρα νοµίζω ότι πρέπει να αρχίσουµε να αναλύουµε την διαφορά µεταξύ επαγγέλµατος και
δραστηριότητας.
Αγερίδης: Μα ο τραπεζίτης είναι επαγγελµατίας τραπεζίτης, είναι το επάγγελµά του. Όµως ο τραπεζίτης, µπορεί να είναι οικονοµολόγος αλλά είναι τραπεζίτης. Το ότι για µια περίοδο ασχολείται στον
τοµέα των πράσινων δανείων είναι πράσινη δραστηριότητα, αλλά συνεχίζει να είναι τραπεζίτης, επάγγελµα τραπεζίτης.
Το ότι µπορεί να κάνει και ένα σεµινάριο δεν σηµαίνει ότι είναι επαγγελµατίας εκπαιδευτής. Τον καλεί
ένα ΚΕΚ για να δώσει µια διάλεξη, να κάνει ένα σεµινάριο αλλά είναι τραπεζίτης, υπάλληλος τράπεζας, στέλεχος τράπεζας, αυτό είναι το επάγγελµά του, δεν είναι µόνο οι σπουδές γιατί µπορεί να έχει
σπουδάσει οτιδήποτε που να έχει σχέση µε το τραπεζικό τοµέα. Μπορεί να είναι οικονοµολόγος να
είναι µαθηµατικός να είναι στατιστικολόγος, να µην είναι τίποτα, απόφοιτος λυκείου κάποτε που έµπαινες στην τράπεζα από 15 χρονών και στο τέλος σε ένα επαρχιακό κατάστηµα να είναι και διευθυντής,
δεν σηµαίνει ότι επειδή είναι διευθυντής στο υποκατάστηµα του χωριού µπορεί να είναι και διευθυντής
στο κεντρικό υποκατάστηµα στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.
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Συνέντευξη µε Αλέξη Αθανασόπουλο
Ερώτηση: Χρησιµοποιείται τελευταία ο όρος πράσινα επαγγέλµατα στον οποίο δίνεται διαφορετικό
περιεχόµενο από διάφορους ανθρώπους, κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν µόνο πράσινες δραστηριότητες. Ποια είναι η άποψή σας;
Αθανασόπουλος: Είναι ή πρέπει να είναι αυτονόητο. Οι πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες
είναι αυτές που δηµιουργούν ή «ζητούν» τα πράσινα επαγγέλµατα.

Ερώτηση: Η εταιρεία σας είναι η µεγαλύτερη χηµική βιοµηχανία στην Ελλάδα. Παρέχετε στο προσωπικό σας προγράµµατα περιβαλλοντικής ενηµέρωσης ή εκπαίδευσης και ποια είναι αυτά;
Αθανασόπουλος: Ο Όµιλος ΕΛΠΕ δίνει έµφαση στην ανάπτυξη µιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εταιρικής κουλτούρας, µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού, σε θέµατα περιβαλλοντικής πρακτικής και ευαισθησίας. Ενδεικτικά αναφέρω: «Εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Τεχνικού Έργου».

Ερώτηση: Γνωρίζετε ποια είναι τα αποτελέσµατα αυτής της εκπαίδευσης – ενηµέρωσης;
Αθανασόπουλος: Ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσµατα. Τόσο από πλευράς ζήτησης όπου υπήρξε και
υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον, όσο και από το ενδιαφέρον στην διαδικασία µε πολλά case studies και
πολλές οµάδες εργασίας κατά την διάρκεια των προγραµµάτων.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι πράσινες εµπορικές δραστηριότητες που έχουν προκύψει για τον φορέα σας,
στα πλαίσια της λειτουργίας ή της ανάπτυξής του;
Αθανασόπουλος: Η ΕΛΠΕ έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την είσοδο και ανάπτυξη στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Χρησιµοποιεί βιοντίζελ ως συστατικό ανάµειξης στο ντίζελ κίνηση-bio,
ενώ διερευνά ευκαιρίες για βιοκαύσιµα δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Ερώτηση: Για την υλοποίηση των παραπάνω πράσινων εµπορικών δραστηριοτήτων, προκύπτουν
νέες θέσεις εργασίας ή αυτές πραγµατοποιούνται από το υφιστάµενο προσωπικό, µε προγράµµατα
κατάρτισης που τους παρέχετε;
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Αθανασόπουλος: Σαφώς προκύπτουν νέες θέσεις εργασίας σε συνδυασµό βεβαίως µε την αξιοποίηση και εµπλοκή του υφιστάµενου προσωπικού µε ταυτόχρονη παροχή προγραµµάτων κατάρτισης.

Ερώτηση: Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι ειδικότητες των εργαζοµένων, από τις οποίες µπορούν να ασκηθούν άµεσα στα πλαίσια της εργασίας των, επαγγελµατικές δραστηριότητες µε πράσινη αναπτυξιακή
διάσταση;
Αθανασόπουλος: ∆ιπλωµατούχοι µηχανικοί, οικονοµολόγοι, ενεργειακοί επιστήµονες καθώς και οι
τεχνικές ειδικότητες- τεχνιτών.
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι στον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η βιώσιµη ανάπτυξη είναι πλήρως ενσωµατωµένη στους επιχειρηµατικούς µας στόχους και δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην ασφάλεια, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων , στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού, στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιούµαστε αλλά και στη συνει-
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σφορά µας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο µε συγκριµένα έργα και δράσεις.
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση στην υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εφαρµόζονται τεχνικές
και µέτρα πάνω και πέραν των επιβαλλόµενων από τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία, σε όλες τις
εγκαταστάσεις του Οµίλου. Ειδικότερα,
•

Υιοθετήσαµε και παρακολουθούµε µετρήσιµους δείκτες απόδοσης τόσο για τα ατυχήµατα όσο
και την ασφάλεια διεργασιών, οι οποίοι πρωτίστως αποτελούν εταιρικούς στόχους και συµµετέχουµε στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) που διεξάγει ο
Ευρωπαϊκός Οργανισµός CONCAWE για τον κλάδο.

•

Το 2010 επενδύσαµε 14,3 εκ. € σε θέµατα ασφαλείας, ενώ για την πενταετία 2011-2015 προγραµµατίζονται επενδύσεις 36.2 εκ. €. Στις επενδύσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται πολλαπλάσιες επενδύσεις ασφάλειας στο πλαίσιο γενικών συντηρήσεων, µεγάλων έργων και αναβαθµίσεων των διυλιστηρίων, που ανέρχονται σε ύψος δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ.

•

Πέραν των άλλων προγραµµάτων, συνεχίζουµε και υλοποιούµε ένα πρόγραµµα για τη βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας τόσο για τα τρία διυλιστήρια, όσο και τις θυγατρικές.

•

Επενδύσαµε στην πολύπλευρη και συνεχή εκπαίδευση όχι µόνο του µόνιµου προσωπικού
αλλά και των εργολάβων, πελατών, οδηγών, οι οποίοι συνολικά ξεπέρασαν τους 4.438.

•

Τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης είναι πιστοποιηµένα ως προς το διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001, ενώ προγραµµατίζουµε την πιστοποίηση του και για το διυλιστήριο Ασπροπύργου. Αντίστοιχη πιστοποίηση έχει
η θυγατρική εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ για τις δραστηριότητες των λιπαντικών, καυσίµων και χηµικών
στις εγκαταστάσεις Σκαραµαγκά, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και αεροπορικών καυσίµων σε 18
αεροδρόµια και για τις παραπάνω εµπορικές εγκαταστάσεις έγινε µε επιτυχία η επαναπιστοποίηση σύµφωνα µε το ISO 14001:2004. Επίσης, έγινε µε επιτυχία η ανανέωση του πιστοποιητικού
ISO 14001:2004 στις εγκαταστάσεις της Ελληνικά Καύσιµα Α.Ε..

Περιβαλλοντικές Επιδόσεις
Η δέσµευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για βιώσιµη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, επιβεβαιώνεται έµπρακτα µε την υλοποίηση δυο σηµαντικών επενδύσεων εκσυγχρονισµού ύψους 1,5 δις
€ για τον εκσυγχρονισµό των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, που θα συµβάλλουν στην
περιβαλλοντική βελτίωση, µε µείωση των τοπικών ρύπων έως και 85% στην Ελευσίνα και έως 55%
στην Θεσσαλονίκη. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ χρησιµοποιεί καθαρότερα καύσιµα για την παραγωγή
ενέργειας ιδιοκατανάλωσης και εφαρµόζει τεχνολογίες αντιρρύπανσης για τον περιορισµό των αέριων
εκποµπών και των υγρών και στερεών αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις της. Ειδικότερα:
•

Μειώσαµε κατά 60% τις συνολικές εκποµπές διοξειδίου του θείου κατά την τελευταία εξαετία,
ποσοστό που βρίσκεται 65% κάτων από τα θεσµοθετηµένα από την πολιτεία όρια.

•

Καλύψαµε κατά 46% των αναγκών µας σε ηλεκτρικό ρεύµα από το ιδιοπαραγώµενο στις µονάδες συµπαραγωγής, συµβάλλοντας σηµαντικά στην αποφυγή των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου σε εθνικό επίπεδο.

•

Η εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων καθώς και η εφαρµογή των προγραµµάτων ανακύκλωσης έχουν οδηγήσει σε µείωση όγκου των
απορριπτόµενων επεξεργασµένων αποβλήτων, καθώς και σε σηµαντική µείωση των ποιοτικών
παραµέτρων αυτών.

•

Τα τελευταία χρόνια δεν έχει λάβει χώρα περιστατικό διαρροής υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον λόγω ατυχήµατος (oil spills).
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•
•

Εφαρμόσαμε εκτεταμένα προγράμματα ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις και στα
γραφεία μας.
Επενδύσαμε 80 εκ. € για την βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, πέραν των έργων
εκσυγχρονισμού, ενώ για την περίοδο 2011-2015 προγραμματίζονται επενδύσεις
ύψους 47,1 εκ. €.

Θέλω να συµπληρώσω, ότι για την επικοινωνία της σηµασίας που έχει η βιώσιµη ανάπτυξη για τον
Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουµε ξεκινήσει και συστηµατική προσπάθεια επικοινωνίας και ενηµέρωσης των κοινωνικών εταίρων και κάθε ενδιαφερόµενου µέρους σχετικά
µε την περιβαλλοντική και κοινωνική επίδραση του Οµίλου, µέσω της σύνταξης και δηµοσιοποίησης
ετήσιας Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Γνωρίζοντας ότι το κύρος και η αξιοπιστία της Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης εξασφαλίζονται από την
αντικειµενικότητα των στοιχείων και πληροφοριών που εµπεριέχονται σε αυτήν, εφαρµόσαµε για 4η
συνεχή χρονιά τις διεθνείς οδηγίες Global Reporting Initiative (GRI-G3 2006) και απευθυνθήκαµε σε
ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα για την αξιολόγηση του περιεχοµένου και την επικύρωση των αριθµητικών δεδοµένων, για την έκθεση του 2010 η αξιολόγηση της είναι σε επίπεδο «Β+». Με την εφαρµογή
του διεθνώς αναγνωρισµένου και ευρέως διαδεδοµένου Πλαισίου Κατάρτισης Απολογισµών Βιωσιµότητας GRI πιστεύουµε ότι διευκολύνουµε σηµαντικά τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόµενο µέρος στην αξιολόγηση του περιεχοµένου της έκθεσης αλλά και στη σύγκριση µε τρίτους.
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Συνέντευξη µε Παναγιώτα Αλεξίου
Ερώτηση: Σε ποιο σηµείο θεωρείτε ότι βρίσκετε η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα σήµερα
και τι θα πρέπει να προβάλλεται µέσα από τέτοιου είδους προσπάθειες;

Αλεξίου: Θα έλεγα από δική µου εµπειρία, ότι αδικούµε την όλη προσπάθεια µιλώντας για πράσινο.
Το ίσως µεγαλύτερο ζήτηµα είναι πως η προστασία του περιβάλλοντος θα γίνει πιο ανθρωποκεντρική.
Όλοι είµαστε µέρος αυτού του περιβάλλοντος και από αυτό εξαρτάται και η υγεία και η ασφάλεια µας.
Να το δούµε δηλαδή ανθρωποκεντρικά. Όσο το ονοµάζουµε πράσινο, κόκκινο ή κίτρινο, διαχωρίζουµε τη θέση µας ή το στοιχείο άνθρωπος από αυτό που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.
Έχουµε µεγαλώσει µη αντιλαµβανόµενοι αυτήν την άρρητη σχέση που υπάρχει µεταξύ του στοιχείου
άνθρωπος και του στοιχείου περιβάλλοντος. Και ο σκοπός είναι να καλλιεργήσουµε αυτήν την αντίληψη, ώστε οι επόµενες γενιές να µεγαλώσουν µε άλλης µορφής αντίληψη µεταξύ της σχέσης που
υπάρχει µεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι ενέργειες που µπορούν να γίνουν από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης; Ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών;
Αλεξίου: Προφανώς ανάλογα µε τον τρόπο που ο πολίτης καταναλωτής συµπεριφέρεται, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται και προσαρµόζονται και ανταποκρίνονται µιας και µιλάµε για αγοράς µε ελεύθερους
όρους. Εποµένως από την στιγµή που έχεις ένα συνειδητοποιηµένο, έχεις περισσότερες επιχειρήσεις
που λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις απαιτήσεις του πολίτη- καταναλωτή, άρα, προσαρµόζονται περισσότερο στις ανάγκες µιας πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνης λειτουργίας, και αυτό πολλαπλασιάζεται.
Λειτουργεί σαν ένας πολλαπλασιαστικός κύκλος µέσα στην αγορά και µέσα στην κοινωνία ουσιαστικά.
Γιατί, κακά τα ψέµατα, και για τα παιδιά και για τις επόµενες γενιές, ακόµα κι αν κάνουµε την καλύτερη
δουλειά στο σχολείο, εµείς αποτελούµε το πρότυπο. Αν δηλαδή, γίνεται σωστή δουλειά µε το θέµα
της ανακύκλωσης, µε το θέµα της περιβαλλοντικής προστασίας από το σχολείο, αλλά η οικογένεια και
η συµπεριφορά µέσα στην κοινωνία εξακολουθεί και είναι λάθος, δηλαδή, βγάζουµε τα σκουπίδια
έξω ενώ ξέρουµε ότι έχει απεργία και δηµιουργούµε κίνδυνο για την κοινωνία και το περιβάλλον ,
τότε δίνουµε ένα παράδειγµα στο παιδί που λέει ότι ναι µεν έµαθες αυτά στο σχολείο, αλλά κράτα τα
για το σχολείο, να τα πεις στη δασκάλα, στην πραγµατικότητα λειτουργούµε ανάποδα.

Ερώτηση: Μήπως η βιωµατική περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πιο άµεση και φέρνει καλύτερα αποτελέσµατα;
Αλεξίου: Και αυτό το πράγµα που λέτε ουσιαστικά είναι άµεση συνάρτηση και µε τον τρόπο που τι
αγοράζω και γιατί. Γιατί καταναλώνω, γιατί πρέπει να πάρω 2 κιλά ντοµάτες και να πετάξω το ενάµισι
και να δηµιουργήσω πρόσθετα σκουπίδια. Το ζητούµενο είναι να το αναστρέψουµε, και όχι να το
ονοµάσουµε και να το να δούµε µέσα από το µάρκετινγκ, αλλά να δούµε πώς η λειτουργία της όλης
αλυσίδας θα εστιάσει σ’ αυτό που είναι πραγµατικά το ουσιαστικό.
Ερώτηση: Έχει ρόλο ο καταναλωτής σ’ αυτό;

Αλεξίου: Ας πούµε εδώ πως πρέπει να λειτουργούµε υπεύθυνα σαν καταναλωτές. Πώς εξετάζουµε
τις ετικέτες των προϊόντων, πως συλλέγουµε το προϊόν, όχι µόνο µε το κριτήριο της τιµής αλλά και µε
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τα στοιχεία που αποτελούν το σύνολο του προϊόντος. Τι θα επιλέξω; Αυτό που είναι ακριβότερο αλλά
λειτουργεί προς όφελος του περιβάλλοντος; Ή θα κοιτάξω να καταναλώσω περισσότερα φθηνότερα,
που ήταν το µοντέλο της κατανάλωσης που βιώναµε µέχρι τώρα έχοντας σαν αποτέλεσµα και τη δηµιουργία µεγαλύτερων σκουπιδιών, γιατί στους Έλληνες αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό σκουπιδιών και αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι ένα στοιχείο µιας αµόρφωτης περιβαλλοντικά κοινωνίας. Μιας
κοινωνίας που δεν έχει την κατάλληλη µόρφωση να επιλέξει και να λειτουργήσει σωστά. Άρα, νοµίζω
ότι ίσως µε το πράσινο σαν όρο το αδικούµε το πράγµα. Αυτό είναι ένα θέµα που προβληµατίζει ευρύτερα τον κόσµο . Πρόσφατα είδα µια έρευνα που έχει γίνει, International Association, στην Αµερική
που εκεί τα κάνουν τα πάντα όλα και πιο συστηµατοποιηµένα αν θέλετε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι ανεξαρτήτως χώρου, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από τις κοινωνικές ή θεωρητικές επιστήµες ή από τις θετικές ή αν το πρώτο τους πτυχίο είναι χηµικός µηχανικός ή αν
είναι νοµικός ή φιλόλογος. Αλλά από την στιγµή που έχουν µπει σ’ ένα χώρο που το επάγγελµα τους
σχετίζεται µε την έννοια της βιωσιµότητας, τι επιπλέον χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν; Που σηµαίνει
και τι ειδική εκπαίδευση χρειάζεται. Υπάρχει µια ολόκληρη έκθεση σ’ αυτό. Γύρω από αυτήν την ενασχόληση πρέπει να ψαχτούµε για να καταλάβουµε τις ιδιαιτερότητες της κάθε κουλτούρας. ∆ηλαδή
εµείς που έχουµε οδηγηθεί σ’ αυτές τις επιλογές και το συζητάµε τώρα, έχει να κάνει µε την ανατροπή
της κουλτούρας. ∆εν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό. Και ούτε µπορεί να γίνει από την µια στιγµή
στην άλλη.
Ούτε ένας πόλος να φέρει την αλλαγή. Όταν έχουµε να περάσουµε σε µια ανατροπή συµπεριφορών
παγιωµένων, τότε όλοι οι συντελεστές πρέπει να συµβάλουν. Πρέπει το κράτος να εκτελέσει σωστά το
ρόλο του, πρέπει η εκπαίδευση να συµβάλει σ’ αυτή την κατεύθυνση, πρέπει η οικογένεια να συµβάλει, η επιχείρηση να συµµετέχει. ∆ε φτάνει µόνο ένας πόλος για να φέρεις αυτές τις αλλαγές, είτε λέγεται πολιτεία που θεσµοθετεί, είτε λέγεται εκπαίδευση που λειτουργεί σαν παιδαγωγική διαδικασία, µας
λέει η δική µας εµπειρία, επειδή έχουµε αρχίσει πολλά χρόνια τώρα αυτήν την προσπάθεια.
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Στην Ελλάδα επίσης αντιµετωπίζουµε αυτό το φαινόµενο να έχουµε µια παιδεία που δεν αντιλαµβάνεται αυτήν την έννοια. Είναι απλώς ένα πράσινο marketing; Είναι ένα προϊόν που λέει ότι αυτό είναι
ανακυκλώσιµο άρα έχω ένα πράσινο προϊόν; Ή ολοκληρωµένα αντιµετωπίζω αυτό το δίληµµα που
λέει , πώς αναπτύσσοµαι, πώς επενδύω, πώς λειτουργώ µε τους ανθρώπους µου, πώς καλλιεργώ
στους δικούς µου ανθρώπους αυτήν την αντίληψη; πώς φτιάχνω προϊόντα που συµβάλουν ώστε να
είναι φιλικότερα για το περιβάλλον; πώς επιλέγω τα καύσιµα που θα χρησιµοποιήσω ώστε να είναι κι
αυτά φιλικότερα για το περιβάλλον; Χρειάζεται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, δε φτάνει ένα κοµµάτι, ένα λιθαράκι για να πεις ότι το άλλαξες. Και χρειάζεται, οι συντελεστές από τις υπόλοιπες παραµέτρους να συγκλίνουν στην ίδια κατεύθυνση. Και αυτό που διαπιστώνουµε είναι το επίπεδο παιδείας
αφενός, αυτό που λέµε συµµέτοχοι. Όταν βγαίνουµε σ’ έναν διάλογο µε τα ενδιαφερόµενα µέρη είτε
αυτό είναι τοπικές κοινωνίες, είτε είναι και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις που ευαγγελίζονται την προστασία του περιβάλλοντος, βλέπουµε ότι υπάρχουν παγιωµένες αντιλήψεις τριαντακοταετίας. Το κενό
αυτό, δηλαδή, πως θα περάσουµε τις αντιλήψεις µας στο σύνολο σήµερα. Και δε θα παραµείνουµε
στην δεκαετία του 80 γιατί σαφέστατα τα δεδοµένα που είχαµε για τη ζωή αυτήν και τον κόσµο την
δεκαετία του 80 είναι πολύ διαφορετικά από το σήµερα. Αυτό είναι ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα. Αυτό
στο εξωτερικό το λένε GAP, και αυτό επιτείνει δυστυχώς το έλλειµµα εµπιστοσύνης, το έλλειµµα λειτουργικότητας και συνεργασίας.

Ερώτηση: Η ενηµέρωση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση απόψεων. Τι πιστεύεται ότι
πρέπει η µπορούµε να κάνουµε σε αυτό το θέµα;
Αλεξίου: Η σωστή ενηµέρωση. Και όχι η στρεβλή ενηµέρωση, δηλαδή, υπάρχει προβολή της µικρής
διάστασης του θέµατος και αυτό περνάει σαν µια καθιερωµένη αντίληψη. ∆ηλαδή, στο θέµα των σκουπιδιών, σαφέστατα κανείς δε θέλει τα σκουπίδια στην αυλή του. Κι όπως είπα και πριν για τη δεκαετία
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του 80, που τα έπαιρνε κάποιος και τους έβαζε φωτιά. Έχουµε µείνει εκεί πίσω. Και δυστυχώς και τα
ΜΜΕ εντείνουν αυτό το έλλειµµα. Έχουν κι αυτά το ρόλο τους, δεν λειτουργούν εκπαιδευτικά.

Ερώτηση: Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την ενηµέρωση των εργαζοµένων ως προς το θέµα της
συνείδησης;
Αλεξίου: Ο Τιτάνας ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκε τον άµεσο συσχετισµό που έχει η λειτουργία του και µε το περιβάλλον και µε τον άνθρωπο και για αυτό ξεκίνησε το 1987 να λειτουργεί
το κέντρο ανάπτυξης των στελεχών του, σε θέµατα σχετικά µε την υγεία και ασφάλεια των στον χώρο
εργασίας των και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα που θα πρέπει να τους διακρίνει. Γι’ αυτό και οι
προτεραιότητες του είναι διαχρονικά οι ίδιες. ∆ηλαδή, η ασφάλεια για τον άνθρωπο και στην εργασία
και στο περιβάλλον και όσον αφορά την υγεία του. Προστασία του περιβάλλοντος, γιατί όπως είπε
κι ο κος. Αναστασάκης, µας δίνει τις πρώτες ύλες αλλά ταυτόχρονα δεν µπορούµε να ζήσουµε χωρίς
αυτό. ∆εν µπορεί κανένας να επιβιώσει σ’ ένα περιβάλλον που καταρρέει κι από κει και πέρα συνεχής
εκπαίδευση και καλλιέργεια των σύγχρονων αντιλήψεων, όχι µόνο µέσα στο εσωτερικό µας αλλά και
στο περιβάλλον µας.

Η διαφορά µας σε επίπεδο έγινε µε την πιλοτική εφαρµογή της χρησιµοποίησης των ελαστικών αυτοκινήτων ως εναλλακτικό καύσιµο που θα χρησιµοποιούµε επιδιώκοντας να δείξουµε στην κοινωνία
και στην πολιτεία ότι αυτό είναι ένα είδος ανακύκλωσης το οποίο είναι προσοδοφόρο και για την κοινωνία και για την επιχείρηση. Κάναµε την εισαγωγή από το εξωτερικό πριν από 25 χρόνια και φέραµε
το πρώτο φορτίο και πήραµε τις προσωρινές άδειες µε βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και αποδείξαµε
στην πράξη ότι ούτε εκποµπές υπάρχουν πρόσθετες µ’ αυτό το είδος καυσίµου. Η πολιτεία χρειάστηκε
25 χρόνια να κάνει αυτό νόµιµο. Και να βγάλει ένα νόµο που να λέει ότι τα λάστιχα δε θα τα πετάµε
στις χωµατερές αλλά θα τα χρησιµοποιήσουµε σαν ένα είδος καυσίµου. Στη Βουλγαρία, µε την ίδια
νοµοθεσία µέσα σε 1 χρόνο έγινε µια καινούρια µεγάλη επένδυση για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου εκεί, και ήδη όλοι οι δήµοι, όχι µόνο οι συνορεύοντες µε
το εργοστάσιο αλλά και οι δήµοι από τη βόρεια Βουλγαρία, ζήτησαν να συνεργαστούν µε τον Τιτάνα,
για τη διαχείριση απορριµµάτων από τα οποία µπορεί να ανακτηθεί θερµότητα. Το ζήτησαν οι ίδιοι.
∆ηλαδή ξεκίνησε µια συνεργασία µε το δήµο Σόφιας και οι άλλοι το θεώρησαν µια ευκαιρία και όχι
πρόβληµα όπως το θεωρούµε εµείς εδώ. Και η επένδυση αυτή λειτουργεί και δηµιουργεί νέες θέσεις
εργασίας. Φυσικά είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, της µονάδας αλλά και της εθνικής οικονοµίας γιατί δεν έχει να διαχειριστεί το πρόβληµα που έχουµε να διαχειριστούµε εµείς, δηλαδή τί θα
γίνει µε τις χωµατερές, που θα πάνε τα σκουπίδια να πεταχτούν.
Ερώτηση: Ακολουθούν πολλοί αυτές τις πρακτικές;
Αλεξίου: ∆εν το συζητάµε βέβαια να πάτε στην επαρχία να δείτε τι γίνεται. Και όταν ρωτήσετε τους
κατοίκους σ’ ένα νησί και τους πείτε γιατί έχετε τόσα θαµµένα λάστιχα θα σας πουν γιατί δεν έρχονται
να τα µαζέψουν και είναι παντού πεταµένα.

Ερώτηση: Ας πάµε τώρα στα πράσινα επαγγέλµατα. Είναι µια νέα µορφή απασχόλησης κατά τη γνώµη
σας;
Αλεξίου: Τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τις νέες µορφές αποκατάστασης του περιβάλλοντος και
της χρήσης ή της αξιοποίησης της βιοποικιλότητας, δεν είναι καινούρια επαγγέλµατα απλά έχουν
καινούρια επιστηµονική γνώση η οποία αναπτύσσεται και συνδέεται µε κάποιες καινούριες ειδικότητες που λέγονται ecologists, που είναι ειδικοί άνθρωποι που ασχολούνται µε θέµατα της οικολογίας.
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Αλλά, αυτό δεν έχει να κάνει µε τα επαγγέλµατα που ήδη απασχολούµε στην τσιµεντοβιοµηχανία και
συνδέονται είτε µε νέες επενδύσεις, είτε για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων για τη δηµιουργία νέων
προϊόντων τα οποία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον, πχ τα τσιµέντα τα οποία είναι σύµµεικτα και
έχουν µικρότερο footprint. Άρα λοιπόν, δε νοµίζω ότι εµείς τουλάχιστον βλέπουµε καινούριες ειδικότητες να απασχολούνται στις θέσεις εργασίας που απασχολούµε.
Ερώτηση: Σε άλλους χώρους όµως δεν υπάρχουν νέες ειδικότητες;
Αλεξίου: Ας το απλοποιήσουµε το θέµα. Ο αρχιτέκτονας, ο οποίος τελειώνει από το πολυτεχνείο σήµερα, πρέπει να ξέρει κλιµατική αρχιτεκτονική; Και εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια; Πρέπει να έχει
την εξειδίκευση πάνω σ’ αυτό το αντικείµενο; Αν θέλουµε να είναι σύγχρονος αρχιτέκτονας; Αυτό είναι
το ίδιο θέµα. Κάθε συναφές επάγγελµα πρέπει να έχει και µια εξειδικευµένη γνώση για το πως πρέπει
να τηρείται το σύνολο της επαγγελµατικής διαχείρισης από τις επιχειρήσεις.

Ερώτηση: Οπότε ποια θα λέγαµε ότι είναι πράσινα επαγγέλµατα;
Αλεξίου: Το ερώτηµα που θέτετε εξαρτάται από το πώς θα ορίσουµε τι σηµαίνει πράσινο επάγγελµα.
Αν το πράσινο επάγγελµα είναι ένα νέο είδος επαγγελµατία το οποίο µπαίνει στην αγορά συσχετιζόµενο µε τις ανάγκες της οικονοµίας σε σχέση µε το περιβάλλον, η αν είναι µια πιο διευρυµένη γνωστική βάση και εµπειρική βάση των υφιστάµενων επαγγελµάτων. Άρα δεν µιλάµε ουσιαστικά για νέα
επαγγέλµατα που βγαίνουν στην αγορά. Αν και αυτά τα νέα επαγγέλµατα που πιθανά θα µπορούσαµε
να σκεφτούµε είναι όλα όσα σχετίζονται πια µε το πώς αξιοποιείς πιθανά τις νέες τεχνολογίες για να
δηµιουργήσεις νέα προϊόντα και υπηρεσίες που µειώνουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Γιατί
µπορεί να πει κανείς πολύ εύκολα ότι όλα τα νέα προϊόντα που διακινούνται, όλες οι παροχές υπηρεσιών που διακινούνται µέσω νέων τεχνολογιών από τη στιγµή που δεν έχουν ανάγκη από µεταφορικά,
δεν έχουν ανάγκη από άλλες µορφές επιβάρυνσης προς το περιβάλλον, πακετάρισµα και όλα αυτά τα
σχετικά που δηµιουργούν σκουπίδια µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι νέα επαγγέλµατα τα οποία µπορούν να έχουν µια µεγαλύτερη περιβαλλοντική διάταξη. Αλλά αυτό είναι σα να κυνηγάµε την ουρά
µας. Η ουσία είναι ότι όλα πια τα επαγγέλµατα, πρέπει να καθορίζονται από τον τρόπο που λειτουργεί
µια νοικοκυρά µέσα το σπίτι της
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Ερώτηση: Υπάρχουν παλιά επαγγέλµατα που δεν είχαν δραστηριοποίηση στην τοπική κοινωνία τα
τελευταία χρόνια και τώρα έχουν αποκτήσει γενική και πιο διευρυµένη δραστηριοποίηση; π.χ στα
νησιά γιατί έφτιαχναν τους ανεµόµυλους, η τότε τοπική ανάγκη σε ανάγκαζε να τα κάνεις όλα αυτά.
Θεωρείται ότι ο επαγγελµατικός προσανατολισµός προσαρµοσµένος στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, µπορεί να δώσει ώθηση σε καινούριες θέσεις εργασίας και να αναβιώσει παλιές, όπως αυτός που
κατασκεύαζε τα λιθόστρωτα.
Αλεξίου: Νοµίζω ότι ίσως αυτό είναι και το στοίχηµα. Να αναπτύξουν µια αυτονοµία σε βασικά αγαθά,
όπως είναι η ενέργεια όπως είναι η διαχείριση µιας σειράς από πραγµάτων της τοπικής οικονοµίας
ώστε να µπορούν να είναι βιώσιµες µέσα στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης. Και όλα αυτά προϋποθέτουν, όπως είπατε επαγγελµατίες που έχουν εντάξει µέσα στο γνωστικό και εµπειρικό τους αντικείµενο, τη σχέση που έχει το περιβάλλον και η προστασία του µε το επάγγελµα αυτό καθε εαυτό. ∆ηλαδή,
και ο δικηγόρος έχει να παίξει ένα ρόλο από τη µεριά του και ο οικονοµολόγος και ο µηχανικός και ο
έµπορος. Για παράδειγµα µου έλεγαν σ’ ένα δήµο ότι όταν τους έβαλαν το σύστηµα ανακύκλωσης και
ξεκίνησε ο δήµος να βάζει τα κουτιά στις κεντρικές πλατείες και ξεκίνησαν να κάνουν το διαχωρισµό
των απορριµµάτων οι µαγαζάτορες που είχαν τα µικρά µαγαζιά στην αγορά δεν ξέρανε πώς να λειτουργήσουν τους κάδους. Αφού έγινε µια µορφή εκπαίδευσης και ενηµέρωσης, µοίρασαν φυλλάδια
πώς να πακετάρουν και να δένουν τα χαρτοκιβώτια για να µπορούν να το χρησιµοποιούνε, αλλά δεν

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

συνέχισαν να το κάνουν γιατί το θεωρούσαν µάταιο και επιπρόσθετα ήταν περισσότερη δουλειά για
τους ιδίους. ∆εν είχαν συνδέσει δηλαδή το ίδιο όφελος. Είτε αυτό ορίζεται σε επίπεδο εισοδήµατος
οικονοµικό µε αυτή τη δουλειά. Αν εγώ δεν το έχω µέσα στην κουλτούρα µου και µέσα στη γνώση
µου την εµπειρική και την επαγγελµατική δε θα δω τη χρησιµότητα του. Θα µε φωνάξει ο πελάτης και
θα µου πει θέλω ένα καινούριο σπίτι να εξοικονοµεί περισσότερη ενέργεια, δεν καταλαβαίνω γιατί
είναι ζήτηµα αυτό.

Ερώτηση: Πώς θα µπορούσαµε να καλλιεργήσουµε πράσινες δεξιότητες;
Αλεξίου: Αυτό µπορείτε να το δείτε και σε επίπεδο τεχνικού επαγγέλµατος. ∆ηλαδή ο τεχνίτης είτε
είναι υδραυλικός είτε είναι ηλεκτρολόγος, µέσα στο πρόγραµµα της τεχνικής του κατάρτισης, µπορεί
να µάθει µεθόδους και τεχνικές µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές και τεχνολογίες. Μπορεί να µάθει
τεχνικές και τεχνολογίες σχετικές µε το επάγγελµά του που να σχετίζονται µε αυτό το ζητούµενο. Από
τι υλικό θα χρησιµοποιήσει για να φτιάξει µακροπρόθεσµα πιο ανθεκτικούς σωλήνες για το σπίτι και
εγκατάσταση ή πως θα φτιάξει ένα σύστηµα ανακύκλωσης του νερού. Και πως θα παίρνει το νερό
από την τουαλέτα και θα το ξαναγυρνά. ∆εν είναι πράσινος υδραυλικός, είναι ένας σύγχρονος υδραυλικός. Και νοµίζω ότι αυτό ήταν και το θέµα, πως θα µπει η έννοια της υπευθυνότητας στη βάση της
εκπαίδευσης µε στόχο να δηµιουργήσουµε συνειδητοποιηµένους πολίτες αλλά και επαγγελµατίες.
Άρα δε µιλάµε για πράσινα επαγγέλµατα. Μιλάµε για συνειδητά κατευθυνόµενη αντίληψη προς την
βιωσιµότητα από τους επαγγελµατίες.

Ερώτηση: Κατά τη γνώµη σας τι παρέµβαση χρειάζεται;
Αλεξίου: Πάντως είναι σηµαντικό στα παιδιά που τελειώνουν τώρα και χρειάζονται τον επαγγελµατικό
προσανατολισµό να δοθεί το µήνυµα ότι περνάµε σε µια καινούρια εποχή και έχουµε κάνει ένα βήµα.
Και σ’ αυτό το βήµα που έχουµε κάνει, η έννοια αυτής της διαφορετικής αντίληψης του κόσµου γύρω
µας του περιβάλλοντος και του ρόλου του δικού µας µέσα σε αυτό είναι πολύ σηµαντική. Και ότι επάγγελµα κι αν επιλέξει ο κάθε µαθητής, είναι σαφές ότι δεν µπορεί αυτό που θα κάνουµε στη ζωή µας
να είναι ασύνδετο µε αυτό που ενδιαφέρει την κοινωνία, τον πολίτη και ενδιαφέρει και τις επόµενες
γενιές. Γιατί το πώς λειτουργούµε σήµερα επηρεάζει όλα τ’ άλλα.
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Συνέντευξη µε Νίκο Αναλυτή
Ερώτηση: Θα ήθελα να µου πείτε κατ’ αρχήν τη γνώµη σας συνολικά για την πράσινη προσέγγιση
Αναλυτής: Πράσινη δραστηριότητα µπορείς να έχεις σε οποιοδήποτε επάγγελµα. Πράσινη δραστηριότητα µπορείς να έχεις σε οποιοδήποτε τρόπο που λειτουργείς στη ζωή σου. Απ΄ το σπίτι σου, από την
κουζίνα η γυναίκα που µαγειρεύει, έως τον άνθρωπο ο οποίος οδηγεί. ∆εν είναι µόνο ένα επάγγελµα,
είναι ένας τρόπος λειτουργίας πια. ∆ιότι, έχω την εντύπωση ότι έχουµε φτάσει σ΄ ένα τέτοιο σηµείο κοπώσεως του περιβάλλοντος, χωρίς να µειώνονται οι ανάγκες µας, διότι, θέλουµε το τσιµέντο, θέλουµε
την τηλεόραση, θέλουµε το αυτοκίνητο, τα θέλουµε όλα. Αυτά όµως επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Κάποια στιγµή λοιπόν πρέπει ν’ αρχίσει ένας έλεγχος αυτής της επιβαρύνσεως. Οπότε δεν είναι θέµα
επαγγέλµατος, είναι θέµα κάθε λειτουργία µπορεί να έχει τη δική της προσεκτικότερη, πλησιέστερη,
στο πράσινο, ας το πούµε έτσι, για να υπάρχει ένας ορίζοντας δηλαδή, γιατί ανάπτυξη µπορούσα εγώ
να λέω γαλάζια ανάπτυξη. Επίσης πολύ ωραία έκφραση σε µια χώρα σαν την Ελλάδα. Άρα, νοµίζω
ότι πράγµατι βοηθάει στο να κατανοήσουµε µια άλλη αντίληψη στον τρόπο που λειτουργούµε. Στην
καθηµερινή µας λειτουργία, ένας χηµικός µηχανικός ασχολείται µόνο µε πράσινα; Τίποτα άλλο δε θα
κάνει; Εκεί που ασχολείται όµως, ό, τι κι αν κάνει µπορεί να προσέξει ιδιαίτερα να µην επιβαρύνει το
περιβάλλον. Να µαλακώσει αυτό που γίνεται, να ελαφρύνει αυτό που γίνεται στο περιβάλλον. Αυτό
είναι το πράσινο για µένα.

Ερώτηση: Οπότε πώς θα µπορούσαµε να προσεγγίσουµε το θέµα πράσινη απασχόληση;
Αναλυτής: Εγώ σηµείωσα τη λέξη δραστηριότητα. Το κλειδί δεν είναι το πράσινο επάγγελµα, είναι η
δραστηριότητα για πράσινες λειτουργίες. Για πράσινες δραστηριότητες. Αυτό είναι νοµίζω. Το ερώτηµά
µου εµένα όµως είναι κάπως αλλιώς. Είναι µια εποχή στην Ελλάδα που µπορούµε να µιλάµε για πράσινες δραστηριότητες, για πράσινα επαγγέλµατα, για επαγγελµατισµό διαχωρισµένο από το σύνολο
των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Μια φάση που αυξάνει η ανεργία, που οι νέοι χάνουν ο ένας
πίσω από τον άλλον τη δουλειά τους κι εµείς µιλάµε για µια δραστηριότητα ειδική, µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της δραστηριότητας. Είναι ένα ερώτηµα αυτό;

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή ενηµέρωση για τα ζητήµατα αυτά στον κόσµο;
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Αναλυτής: Νοµίζω όχι όσο θα έπρεπε. Έχουµε αρχίσει, µας λείπει η παιδεία. ∆ιότι, νοµίζω ότι πρέπει
να δώσουµε πολύ µεγαλύτερη έµφαση σ’ αυτό που εντός εισαγωγικών λέµε “Green” , στην παιδεία
µας, πρέπει να ξεκινήσουµε µε πολύ µεγαλύτερη δραστηριότητα από τα παιδιά µας. Αυτά όλα τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι το πράσινο είναι η καινούρια ζωή τους. Ότι αυτή είναι η ζωή τους και
τότε πράγµατι θα έχουµε και το marketing, και σε κάθε άλλου είδους δραστηριότητα. Έχει αρχίσει,
αλλά, όχι αρκετά.

Ερώτηση: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πως την αποτιµάται στην Ελλάδα; Είναι ουσιαστική; Γίνεται
σε βάθος;
Αναλυτής: ∆εν µπορώ να πω ότι ξέρω. Η εντύπωση µου είναι ότι, µάλλον όχι. Αλλά είναι µια εντύπωση. Η περιβαλλοντική ενηµέρωση γίνεται λίγο σπασµωδικά λίγο περισσότερο από οργανώσεις παρά
από κρατικούς φορείς. Το κράτος πρέπει να µπει σοβαρότερα σε όλο αυτό το θέµα. Και δεν ξέρω αν
η εποχή είναι κατάλληλη για το ελληνικό κράτος, για τον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, να µπει σ’ αυτό το
πράγµα. Αλλά πρέπει να φτιάξει ένα επιτελείο, το οποίο ανεξάρτητα από την κρίση που περνάµε, ανε-
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ξάρτητα από οικονοµικά µας προβλήµατα και από την γκρίνια που έχουµε, θα έπρεπε να βάλει κάτω
πραγµατικά τι θέλουµε να κάνουµε γύρω από το περιβαλλοντικό µας πρόβληµα. Είτε είναι ο δρόµος,
είτε είναι η εξοχή, είτε είναι το νησί, είτε είναι η θάλασσα. Και βάσει αυτού να φτιάξει ένα ευρύτερο
στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα έχει την παιδεία, θα έχει την εκπαίδευση, θα έχει την πρακτική ζωή και
όλα αυτά τα πράγµατα. Αυτό το έχουµε; Για µένα από κει θα ξεκίναγα.

Ερώτηση: ∆ηλαδή βλέπετε να υπάρχει έλλειµµα στον τοµέα αυτό
Αναλυτής: Μπορώ να γίνω κυνικός ένα λεπτό; Εγώ µένω σ’ ένα µέρος όπου βλέπω τους τενεκέδες
των σκουπιδιών. Έχει πράσινους και µπλε. Και βλέπω τους περισσότερους κατοίκους να προσέχουν
τι ρίχνουν στον ένα και τι ρίχνουν στον άλλον. Όταν έρχεται όµως το σκουπιδιάρικο παίρνει και ρίχνει
στην ίδια χοάνη και από τον ένα και από τον άλλον. Αν αυτό είναι αλήθεια και η παρατήρησή µου
είναι σωστή, µιλάµε για καταστροφή. ∆ηλαδή, κοροϊδεύουµε τον κόσµο τελικά. Να σας πω γιατί είµαι
αυτήν την στιγµή ακόµα απογοητευµένος. Άρχισε η απεργία των σκουπιδιών. Κράτησε 22 µέρες. Η κυβέρνηση προχώρησε σε αναγκαστική λύση την εικοστή ηµέρα. ∆εν ένιωθε ότι οι πολίτες δεν θα ήταν
πίσω της αν έκανε κάτι νωρίτερα; Αν ήξερε η κυβέρνηση, αν είχε την αίσθηση, ότι οι πολίτες θα αγανακτούσαν από αυτό το πράγµα θα το έκαναν την τρίτη ηµέρα. Γιατί έπρεπε να περιµένει είκοσι µέρες;
Γιατί έπρεπε να γεµίσει βρώµα η Αθήνα για να παρέµβει η κυβέρνηση; Αυτό σηµαίνει ότι και οι πολίτες
είναι περίπου διχασµένοι, στο 80 και όχι στο 20%. ∆ιότι αν η κυβέρνηση ήξερε ότι έχει πίσω της, µια
υποστήριξη των πολιτών, για ένα από τα θέµατα τα οποία αγανακτούν οι πολίτες, και φαίνεται ότι τα
σκουπίδια δεν ήταν αυτό. Γιατί αν ήταν θα είχε δράσει νωρίτερα η κυβέρνηση. Και οι κυβερνήσεις διστάζουν να πάνε σε τέτοιου είδους αναγκαστικές λύσεις. Πήγε πολύ αργότερα από ότι έπρεπε. ∆ιότι, οι
πολίτες δεν ένιωθαν την πίεση. ∆ε δηµιουργούσαν ένα συναίσθηµα πιέσεως γι’ αυτό το πράγµα. Που
δείχνει πραγµατικά την τοποθέτησή της απέναντι στο περιβάλλον. Πάρα πολύ ουδέτερο.

Ερώτηση: Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αυτήν την
στιγµή;
Αναλυτής: Πάρα πολλά πράγµατα. Κάθε αναπνοή µας, κάθε βήµα µας, είτε επιχειρήσεως, είτε ανθρώπων πρέπει να έχει µέσα στον τρόπο που λειτουργούµε, στο DNA, που λέµε συνήθως, το περιβάλλον
πια. Από το τρόπου που αδειάζουµε το νερό, που λειτουργούµε το ηλεκτρικό φως. Όλα αυτά τα πράγµατα επιβαρύνουν έµµεσα και µακροχρόνια το περιβάλλον. Πιστεύω λοιπόν, ότι οι εταιρείες κινούνται
προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά επειδή στην Ελλάδα κυριαρχεί η µικροµεσαία επιχείρηση, εκεί δεν
υπάρχει η γνώση και δεν υπάρχουν και τα µέσα να λειτουργήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι
µεγάλες επιχειρήσεις, είτε διότι τις παρακολουθεί ο κόσµος, είτε διότι είναι υπό επιτήρηση του κόσµου,
προσέχουνε πια, κατ’ ανάγκη. Η µεσαία επιχείρηση και η µικρή δεν παρακολουθείται, δεν προσέχει.
Εξού και βλέπει κανείς ότι από τις µεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα περιβαλλοντικό. Άρα η εταιρική κοινωνική ευθύνη ενώ ξεκίνησε µε 3 βασικούς τοµείς, τον εργαζόµενο,
την κοινωνία γύρω από την επιχείρηση και το περιβάλλον, σιγά σιγά δίνει µεγαλύτερη έµφαση στο
περιβάλλον. Όσο πάει ο ρόλος του ενός εκ των 3 κλάδων αυξάνει έναντι των άλλων. ∆ίνω περισσότερο σηµασία πια στο περιβάλλον παρά στις επιχειρήσεις. Εκεί που χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά είναι
στη µεσαία επιχείρηση. ∆ιότι, πρώτα είναι το τεράστιο πλήθος, ποσοστιαία στο 90% στην Ελλάδα, και
εκεί είναι ακόµα πιο πίσω απ’ ότι είναι στις µεγάλες επιχειρήσεις στο θέµα του περιβάλλοντος. Άρα η
εταιρική κοινωνική ευθύνη προς τα εκεί τείνει.
Και είναι πάντα το θέµα της ευρύτερης κοινωνίας. ‘Όταν είναι το παιδάκι µέσα στο αυτοκίνητο και ο
µπαµπάς ανοίγει το παράθυρο και πετάει το τσιγάρο έξω, και το παιδάκι είναι δίπλα του το βλέπει, και
τι µήνυµα παίρνει από αυτό;
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Ερώτηση: Αρκούν οι παρεµβάσεις που γίνονται από φορείς της κοινωνίας;
Αναλυτής: Γι’ αυτό εγώ επιµένω χρειάζεται ένας επιτελικός σχεδιασµός. Το κράτος να µαζέψει τις 20
µεγάλες επιχειρήσεις και να κάνουν έναν επιτελικό ευρύτερο σχεδιασµό. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα: Μπαίνω στο σούπερ µάρκετ, και βλέπω 2 γάλατα. Το ένα έχει καλό όνοµα ως προς το περιβάλλον,
και το άλλο είναι µέτριο. Αλλά το καλό όνοµα είναι µισό ευρώ ακριβότερο. Τι θα διαλέξω; Εκεί είναι
το κλειδί για µένα του πράσινου. Θα διαλέξω πληρώνοντας κάτι παραπάνω εκείνο που ξέρω κι έχει κι
ένα σήµα ότι προσέχει το περιβάλλον; Θα το’ χω µάθει αυτό το πράγµα; Ή εκείνο που µε νοιάζει είναι
το µισό ευρώ λιγότερο; Πως µπορούµε να περάσουµε αυτό το µήνυµα στον κόσµο; Εκεί χρειάζεται
ένας ευρύτερος σχεδιασµός. Εγώ επιµένω σ’ αυτό το πράγµα. Ν’ ασχοληθούµε πάρα πολύ ευρύτερα
και µε τη βοήθεια του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Ο ιδιωτικός και δηµόσιος τοµέας από µόνοι τους
πια δε φτάνουν. Τα πράγµατα είναι πολύ σύνθετα. ∆εν αλλάζουν τα στερεότυπα ούτε µόνα τους, ούτε
µόνο µε την παιδεία. Πρέπει όλα µαζί να συµβάλλουν. Να υπάρχει µια συνολική συνέργεια. Εάν δεν
υπάρχει, το παιδί όσο είναι στο σχολείο θ’ ακούει αυτά τα πράγµατα και ο πατέρας θα πετάει το τσιγάρο απ’ έξω αν καπνίζει. Άρα χρειάζεται µια αλλαγή στον τρόπο που ζούµε. Γι’ αυτό επιµένω εγώ στην
ανάγκη µιας συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τοµέα. Πια δεν φτάνει µόνο ο δηµόσιος τοµέας που
αµφισβητείτε, ούτε ο ιδιωτικός τοµέας που αµφισβητείται από τους άλλους µισούς Έλληνες.

Ερώτηση: Θεωρείται ότι ο δηµόσιος τοµέας έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες σ’ αυτόν τον άξονα,
παρόµοιες µε αυτές που έχει ξεκινήσει ο ιδιωτικός τοµέας;
Αναλυτής: Όχι, αλλά µπορεί να ξεκινήσει από το σχολείο, µπορεί να ξεκινήσει από αυτό το περίφηµο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να κάτσει να κάνει µια συνεργασία µε τις µεγάλες εταιρείες. ∆ηλαδή,
πρέπει να φτιαχτεί ένα πολύ στρατηγικό σχέδιο. Και βάσει αυτού να προχωρήσουµε συλλογικά σαν
κοινωνία.
Είναι µια συνολική κουλτούρα και εξέλιξη. ∆ε θα το πάρουµε έτσι. Για παράδειγµα, από ένα σηµείο
και µετά αρχίσαµε να εκπαιδεύουµε τους οδηγούς µας, πώς να οδηγούν. Είναι το eco driving. ∆εν
µπορείς να τον πεις πράσινο οδηγό αυτόν, απλώς αυτός ο άνθρωπος οδηγώντας προσέχει κάποια δεδοµένα. Το δε πράσινο, καταλήγει να γίνει ένα σύνθηµα που στο τέλος θα το χάσουµε. Ενώ είναι ένας
ευρύτερος τρόπος λειτουργίας της ζωής. Αδικούµε το θέµα βάζοντας ένα όνοµα από πάνω. Θα πω ένα
παράδειγµα. Έχουµε πόσα αυτοκίνητα στην Ελλάδα 3 ή 4 εκατοµµύρια αυτοκινήτων. Κάθε 2-3 χρόνια
πρέπει θεωρητικά, αν γνώριζαν τους λόγους, οι ιδιοκτήτες των να αλλάζουν λάστιχα. Αυτό σηµαίνει
πόσα εκατοµµύρια λάστιχα ανά διετία ή τριετία ή χρόνο ανά χρόνο; Τι γίνονται αυτά;
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Ερώτηση: Οπότε ποιες προσαρµογές βλέπετε αναγκαίες;
Αναλυτής: Εγώ σηµειώνω εδώ ότι είναι η επαγγελµατική προσαρµογή στις ανάγκες και στα ζητούµενα
από την κοινωνία. Μαθαίνω να είµαι αρχιτέκτονας και από κει και πέρα εξειδικεύοµαι ή όχι ή λειτουργώ σε ορισµένες περιοχές ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει η κοινωνία. Εάν είµαι αρχιτέκτονας που
δουλεύω σε µια χώρα που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία θα προσέξω αυτά τα πράγµατα. Εάν δουλέψω
κάπου αλλού θα προσέξω άλλα πράγµατα.

Ο µηχανικός κι ο αρχιτέκτονας που δουλεύανε στη Μεσόγειο δεν κάνανε τα ίδια σπίτια µε το µηχανικό
και τον αρχιτέκτονα που δούλευε στη Βόρεια Ευρώπη. Εκείνοι κάνανε τους πύργους και τις πέτρες
πιο χοντρές κι εδώ έκαναν τα λευκά σπίτια. ∆εν είναι τυχαίο αυτό το πράγµα. Προσαρµόστηκαν στις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Θα τους πούµε λευκούς αρχιτέκτονες; Θα παράγουµε πράσινους και
κίτρινους αρχιτέκτονες; ∆εν είναι δυνατόν.
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Ερώτηση: Υπάρχουν πράγµατι πολλές όψεις, πολλές προσεγγίσεις στο θέµα και πολλά είναι αυτά που
µπορούν και χρειάζεται να γίνουν.
Αναλυτής: Είναι το µεγάλο και το µικρό, στρατηγικό και επιτελικό. Θέλει πολύ δουλειά όµως και θέλει
και την ευρύτερη στρατηγική µεταξύ κράτους και µεγάλων επιχειρήσεων που ξέρουν το χώρο. Και να
κάνουν και µια ευρύτερη στρατηγική.
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Συνέντευξη µε Ελευθέριο Αναστασάκη
Ερώτηση: Υπάρχουν πολλά θέµατα που σχετίζονται µε την πράσινη ανάπτυξη και την πράσινη απασχόληση. Σε προηγούµενες συζητήσεις αναδείχτηκαν διάφορες πλευρές του θέµατος, ανάλογα µε τη
σκοπιά από την οποία το κοιτάζει ο κάθε συνοµιλητής µας. Ακόµα και στο ζήτηµα του ορισµού του
πράσινου επαγγέλµατος υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Όλοι όµως φαίνεται ότι συµφωνούν
πως είναι καλό και ωφέλιµο να υπάρξει πράσινη ανάπτυξη, ό,τι κι αν σηµαίνει αυτό. Κατά τη γνώµη
σας, ποιο είναι το κεντρικό θέµα για την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα;
Αναστασάκης: Στην Ελλάδα δεν έχει πολλή αξία να µιλάµε για πράσινη ανάπτυξη, αν δεν αντιµετωπίσουµε άµεσα και αποτελεσµατικά το χρόνιο πρόβληµα των σκουπιδιών. Κατά τη γνώµη µου για
το πρόβληµα των σκουπιδιών η τσιµεντοβιοµηχανία είναι η µόνη λύση. Ακόµα κι αν τα µαζεύουν
διαφορετικά, καταλήγουν στο ίδιο σηµείο. Αυτή την στιγµή το κράτος έχει κάνει µια µεγάλη επένδυση
για να τα αξιοποιεί. Κάµποσα σε εισαγωγικά από τα ανακυκλώσιµα, τα οποία δεν ανακυκλώνονται,
ξεχωρίζονται και θάβονται µαζί τα υπόλοιπα σκουπίδια, δηλαδή ξεχωρίζουµε τα εύφλεκτα (γιατί αυτά
που θεωρούµε ανακυκλώσιµα είναι και σχετικά εύφλεκτα) και αυτά που δεν µπορούν να ανακυκλωθούν θάβονται µαζί µε τα υπόλοιπα. Το πιο εντυπωσιακό θέαµα, είναι να δείτε τη φωτιά που παίρνει
το RDF όταν θάβεται, παρότι είναι σκεπασµένο, καίγεται µέσα στο βουνό. Και ενώ, υπάρχει τεχνική
λύση, να καίγεται στον κλίβανο της τσιµεντοβιοµηχανίας και αυτό είναι και πράσινη ανάπτυξη γιατί
δίνει λύση σε ένα πρόβληµα και είναι και ανθρωποκεντρικό γιατί απαλλάσσει την κοινωνία από µια
όχληση, και είναι και οικονοµικά ωφέλιµο. Ωφέλιµο για τη χώρα, ωφέλιµο γιατί δεν τρώµε πρόστιµα
και ωφέλιµο και για µας και την επιχειρηµατικότητα γιατί εξοικονοµούµε κόστος καυσίµων. Κι όµως
όλα αυτά δε γίνονται γιατί δεν υπάρχει οργάνωση. Κι αν θέλετε να πούµε και για την παιδεία, βλέπω
και από τα δικά µου τα παιδιά, 15 και 17 χρόνων ότι έχουν την παιδεία για το περιβάλλον. Και ότι αν
µε δουν να πετάω το χαρτάκι σε λάθος κάδο µε κατηγορούν γι’ αυτό. Άρα, η επόµενη γενιά, τουλάχιστον ένα µέρος της, την έχει την παιδεία. Αυτό που χρειαζόµαστε τώρα είναι τα οικονοµικά µέσα και
την οργάνωση. Όχι, απλές, ωραίες ευχές.
Ερώτηση: Άρα µπορούµε να πούµε ότι την παιδεία την έχουµε, τουλάχιστον την έχουν οι µικροί. Την
ενηµέρωση δεν την έχουµε όλοι. Θα ήθελα να ρωτήσω, στην παρούσα φάση τι προέχει; Η περιβαλλοντική ενηµέρωση ή η περιβαλλοντική εκπαίδευση; Η ενηµέρωση είναι αυτή που είναι υποτονική και
πρέπει να της δώσουµε κάποια ώθηση; Το είδαµε και τώρα µε τις απεργίες των εργατών καθαριότητας.
Κανένας δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει. ∆εν υπήρχε ενηµέρωση, πόσο µάλλον ενέργειες ευαισθητοποίησης.
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Αναστασάκης: Είναι η επιλογή µεταξύ του σηµαντικού και του επείγοντος. Πιο επείγον είναι να ενηµερωθούµε και να δράσουµε σωστά, αλλά πιο σηµαντικό είναι µακροπρόθεσµα να εκπαιδευτούµε.
Το άµεσο είναι κάτι να κάνουµε σήµερα. Να υπάρχει κάποιο αποτέλεσµα οικονοµικό ορατό σήµερα.
Αλλά, παράλληλα να χτίζουµε και για το µέλλον.

Ερώτηση: Με άλλα λόγια λέτε ότι πρέπει να υπάρξει µια στρατηγική ν’ αλλάξει ο τρόπος σκέψης και
αντίληψης για όλα τα πράγµατα, ώστε αυτό να οδηγήσει στην αλλαγή της κουλτούρας που αυτό είναι
το τελικό αποτέλεσµα. ∆ηλαδή, να µάθουµε να σκεφτόµαστε και να αντιλαµβανόµαστε σφαιρικά,
µε την συµµετοχή ή συνδροµή όλων των ενδιαφεροµένων µερών; Αυτό γίνεται σιγά - σιγά µε την
παιδεία και µε την ενηµέρωση. Την παιδεία την αποκτάς αλλά στην πορεία µπορείς να την ξεχάσεις,
την ενηµέρωση σου όµως µπορείς να την επικαιροποιείς. Τι πιστεύεται ότι πρέπει ή ότι µπορούµε να
κάνουµε;
Αναστασάκης: Χρειάζονται και µερικές γρήγορες νίκες.
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Ερώτηση: Πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα πράγµατα; Στον κλάδο σας, στο αντικείµενο και την εταιρεία
που εργάζεστε, τι πρακτικές ακολουθείτε;
Αναστασάκης: Εµείς έχουµε επιλέξει να µην ανακαλύψουµε ξανά τον τροχό γιατί είναι µάταιο, είχε
ανακαλυφθεί στη Μεσοποταµία πριν χιλιάδες χρόνια. Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να εφαρµόσουµε τις βέλτιστες τακτικές που υπάρχουν στο εξωτερικό και µε κάποια χρονοκαθυστέρηση και
στην Ελλάδα µε κίνδυνο να ξαναπώ τα ίδια πράγµατα. Εναλλακτικά καύσιµα, είναι η πιο οικονοµική
λύση και η καλύτερη περιβαλλοντικά. Εναλλακτικές πρώτες ύλες. Αντί να κόβουµε από το βουνό τον
ασβεστόλιθο, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως πρώτη ύλη για το τσιµεντάδικο, είτε επιστροφές
σκυροδέµατος, είτε γκρεµισµένα σπίτια. Αυτήν την στιγµή επειδή έχει αλλάξει ο σεισµικός κανονισµός
πολλά σπίτια θα έπρεπε να γκρεµιστούν. Πολλές από τις πολυκατοικίες είναι επικίνδυνες, άρα, στο
µέλλον πολλά σπίτια θα γκρεµιστούν. Τα υλικά αυτά είναι τέλεια αξιοποιήσιµα σ’ ένα τσιµεντάδικο.
Και θα σας δώσω και µερικά νούµερα για να µη µιλάµε γενικά. Το βάρος των απορριµµάτων από υλικά κατεδάφισης στις χώρες που µετράνε, γιατί εµείς δε µετράµε, είναι 5 φορές το βάρος των αστικών
απορριµµάτων. ∆ηλαδή, όλοι έχουµε στο µυαλό µας τα αστικά απορρίµµατα επειδή είναι ογκώδη και
είναι άσχηµα, φαίνονται. ∆ηλαδή, µια σακούλα µικρή από το σούπερ µάρκετ όταν πετάει στον αέρα,
φαίνεται, αλλά το βάρος των απορριµµάτων που προέρχεται από τις κατεδαφίσεις, είναι 5 φορές µεγαλύτερο. Μιλάµε για ένα τεράστιο όγκο ο οποίος αν αξιοποιηθεί σωστά, έστω κι ένα κλάσµα αυτού,
µπορεί να επιφέρει τεράστια µείωση της ανάλωσης πρώτων υλών. Άρα, το κέρδος είναι διπλό. Και
οικονοµικό και περιβαλλοντικό. Και γίνοµαι µονότονος, αλλά αυτά τα 2 πράγµατα πρέπει να πηγαίνουν µαζί. ∆εν µπορούµε να λέµε περιβαλλοντικά κάτι το οποίο να είναι σωστό και άγιο, αν δεν έχει
και θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα. Αλλιώς, δε λειτουργεί.

Ερώτηση: Η εταιρική κοινωνική ευθύνη τι ρόλο έχει στο θέµα που συζητάµε κατά τη γνώµη σας;
Αναστασάκης: Αν γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος στα νούµερα θα ήθελα να πω το εξής: Ότι αυτήν την
στιγµή η θερµιδική υποκατάσταση, η οποία έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα, δηλαδή η υποκατάσταση
καυσίµων από RDF/SRF στον κλάδο µας αντιστοιχεί σε ποσοστό γύρω στο 1%, όταν στην Ευρώπη η
οποία προσέχει το περιβάλλον και εφαρµόζει τους νόµους, το ποσοστό είναι 40 µε 50 %. Υπάρχουν
χώρες οι οποίες έχουν 80%, όπως είναι οι σκανδιναβικές. Στην Ολλανδία, που έχει πετύχει ποσοστό
θερµιδικής υποκατάστασης πάνω από το 90%, υπάρχει ένα εργοστάσιο που είναι για µόνο εναλλακτικά καύσιµα και µόνο, δεν καίει τίποτα άλλο. Αυτό δε σηµαίνει ότι οι Ολλανδοί νοιάζονται λιγότερο
για το περιβάλλον απ’ ότι εµείς, απλώς εµείς έχουµε κακώς εννοούµενη πρακτική ότι προτιµάµε να
κλείνουµε τα µάτια όταν τα σκουπίδια µπαίνουν κάτω από το χαλί, αντί να καούν σ’ έναν οργανωµένο χώρο. Και αυτό το πράγµα για τις τεράστιες τσιµεντοβιοµηχανίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού
εξυπηρετείς το περιβάλλον, κάνεις κάτι σωστό, έχεις οικονοµικό όφελος . Πρέπει όµως να πείσεις τις
τοπικές κοινωνίες γι’ αυτό το πράγµα και αυτό είναι το θέµα που έχουµε εµείς τώρα. ∆ηλαδή, αυτήν
την στιγµή στην Ελλάδα το µόνο εργοστάσιο που καίει εναλλακτικά καύσιµα είναι ένα το δικό µας όταν
πείσαµε πριν µερικά χρόνια µε πολύ κόπο την τότε τοπική κοινωνία, η οποία ευτυχώς δεν συνόρευε
µε το εργοστάσιο, ότι αυτό που θα κάνουµε είναι πάρα πολύ ασφαλές. Κι όταν την επισκέφθηκαν για
πρώτη φορά αφού λειτουργούσε η µονάδα και ξεναγήθηκαν είπαν: δεν λειτουργεί τώρα ; Είναι σαφές,
δε µυρίζει τίποτα. Περίµεναν να µπουν σ’ ένα σκουπιδότοπο. ∆εν είχαν καταλάβει ότι έτσι λειτουργεί
η µονάδα. ∆ηλαδή είµαστε θεσµικά αντίθετοι χωρίς να το έχουµε δει.

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι υπάρχει πράσινη χηµεία;
Αναστασάκης: Νοµίζω εκ των πραγµάτων, ότι η χηµεία είναι µια επιστήµη η οποία έχει κατηγορηθεί
για πλείστα όσα, ενώ θα µπορούσε να ελαφρύνει τα πράγµατα είτε στον τοµέα της υγείας, είτε του
περιβάλλοντος, είτε οπουδήποτε. Άρα όπως το είπαµε και πριν δεν πιστεύω ότι δεν είναι µόνο να
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υπάρχει πράσινη χηµεία. Αλλά και δραστηριότητες µέσα από τις οποίες µπορείς να βρεις λύσεις, οι
οποίες είναι υπέρ του περιβάλλοντος, είτε λύσεις οι οποίες επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον.
Άρα, συµφωνούµε ότι κι εδώ υπάρχει µια πράσινη δραστηριότητα.
Ερώτηση: Αυτές όλες οι δραστηριότητες κ. Αναστασάκη, θέλουν κάτι ειδικό για να τις εξασκήσει κάποιος από τους εργαζόµενους; Ήθελε κάποια ειδική εκπαίδευση, κατάρτιση, γνώση για την τελική
εφαρµογή των;
Αναστασάκης: Για να χτιστεί µια µονάδα αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίµων προφανώς απαιτείται
µια τεχνογνωσία. Από την στιγµή που εγκαθίσταται ο εργάτης ο οποίος χειρίζεται το µύλο τσιµέντου ή
χώµατος, θα πρέπει να επιτηρεί την λειτουργία του. Στην ουσία δεν κάνει κάποιο χειρισµό γιατί είναι
όλα αυτόµατα, απλά επιτηρεί τη µονάδα µην τύχει και γίνει κάτι.

Ερώτηση: ∆ηλαδή, δεν προέκυψε κάτι καινούριο για να πούµε ότι αυτή η δραστηριότητα που έγινε
στα πλαίσια της πράσινης βιώσιµης ανάπτυξης και αειφορίας, δηµιούργησε κάποιο νέο πράσινο επάγγελµα.
Αναστασάκης: Όχι, θα ήταν πολύ υπερβολικό να πούµε κάτι τέτοιο. Είναι πράσινη δραστηριότητα.

Ερώτηση: Απαιτείται κάποια κατάρτιση για να χειριστείς αυτό το µηχάνηµα;
Αναστασάκης: Η ερώτησή σας είναι πολύ χρήσιµη και κρίσιµη. Γιατί πολλές φορές όταν αυτά τα πράγµατα τα δείξουµε στις τοπικές κοινωνίες νοµίζουν ότι εµείς είµαστε µονάδα αποτέφρωσης. Αν φτιάξεις µια µονάδα αποτέφρωσης σ’ ένα οικόπεδο που είναι κενό, εκεί προφανώς χρειάζεσαι κάποιους
ανθρώπους να τους προσλάβεις να τους εκπαιδεύσεις να κάνουν µόνο αυτό. Ενώ εµείς δεν είµαστε
µονάδα αποτέφρωσης. Εµείς είµαστε µια µονάδα που υποκαθιστά συµβατικό καύσιµο, άνθρακα και
καίει λάστιχο. Το λάστιχο είναι 100% άνθρακας και έχει ελάχιστο θείο µέσα. Άρα δεν κάνεις τίποτα
διαφορετικό. Αντί να καις το Α προϊόν του άνθρακα, καις το Β προϊόν του άνθρακα.

Ερώτηση: Το οικονοµικό κίνητρο πώς λειτουργεί;
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Αναστασάκης: Αυτήν την στιγµή ξέρετε ότι καθένας από µας σαν καταναλωτής πληρώνει ανταποδοτικά στο κράτος βάσει της αρχή ¨ο ρυπαίνων πληρώνει¨ 4 ευρώ όταν πάει να αλλάξει τα λάστιχά του;
∆ηλαδή, 1 ευρώ για κάθε λάστιχο; Για να δηµιουργηθεί µια αλυσίδα αξίας η οποία θα ξεκινάει από τον
πολίτη, θα πηγαίνει στο βουλκανιζατέρ, θα πηγαίνει στον χονδρέµπορα ο οποίος θα το πουλάει στο
τσιµεντάδικο για να το πάρει µε µια τιµή η οποία για µας είναι 35 ευρώ τον τόνο , δηλ ο τόνος έχει 140
λάστιχα δηλαδή µιλάµε για 0,2 ευρώ το λάστιχο, άρα το 0,8 είναι το περιθώριο που θα βγάλει ο βουλκανιζατεράς. Ακόµα και τώρα όλα τα λάστιχα είναι ντανιασµένα σε κάθε βουλκανιζατέρ. Εδώ µιλάµε
για ένα νόθο σύστηµα. Εισπράττει ο βουλκανιζατεράς 4 ευρώ από τον καθένα µας και δεν πληρώνει
τίποτα. Και κάποια στιγµή τα ξεφορτώνει παράνοµα.

Ερώτηση: Τι θα λέγατε σ’ έναν γονέα ή σ’ ένα παιδί που αναζητά, επειδή έτσι ακούει ή διαβάζει, ένα
πράσινο επάγγελµα επειδή έτσι θα βρει πιο εύκολα δουλειά;
Αναστασάκης: Αν µιλάµε για επαγγελµατικό προσανατολισµό θα σας πω το λέω στα παιδιά µου.
Καταρχήν, τους λέω ότι πρέπει να σπουδάσουν και µάλιστα στο εξωτερικό. Κατόπιν, ότι υπάρχουν
δραστηριότητες που πριν λίγο διάστηµα τις βλέπαµε πολύ στεγανά. Παράδειγµα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Αυτήν την στιγµή το κράτος έχει πλέον διαπιστώσει ότι πλεον οι
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πόροι του δεν επαρκούν. Και πρόκειται να αποδώσει µε σχετικό νόµο το δικαίωµα του ελέγχου των
επιχειρήσεων σ’ ένα πιστοποιηµένο σώµα µηχανικών. Οι οποίοι έχουν τα αναγκαία προσόντα να ελέγξουν αν µια επιχείρηση έχει τους σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και αν αυτούς που έχει δεσµευτεί
τους τηρεί. Αυτό λοιπόν είναι µια δραστηριότητα η οποία πριν από 6 µήνες φαινόταν αδιανόητη, ότι
δηλαδή είναι µια προοπτική απασχόλησης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σταδιοδροµήσουν εκεί,
είτε σηµερινοί έµπειροι οι οποίοι θα εξειδικευτούν ή θα εκπαιδευτούν. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει
µε διαχείριση περιβάλλοντος µε την ευρύτερη έννοια και επιµένω µε σχέση που έχει να κάνει µε το
οικονοµικό όφελος.
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Συνέντευξη µε ∆ιανέλλο Γεωργούδη
Ερώτηση: Κύριε Γεωργούδη, ποια σχέση έχετε µε την πράσινη ανάπτυξη εσείς προσωπικά;
Γεωργούδης: Εδώ και αρκετά χρόνια έχω ασχοληθεί µε την παραγωγή ελαιολάδου µε ήπια έκθλιψη,
σε χαµηλές θερµοκρασίες κλπ και συνδέοµαι µε παραγωγούς που κάνουν ή προσπαθούν να κάνουν
οργανική καλλιέργεια της ελιάς. Ως τρίτης γενεάς ελαιοτριβείς, έχουµε έρθει πολλές φορές σε επαφή
µε τεχνολογίες που αναπτύσσονται σχετικές µε το αντικείµενό µας, ώστε να βλέπουµε τι µπορεί να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα και το συζητάµε µε τους παραγωγούς. Επιπλέον, στο παλαιό ελαιοτριβείο της
οικογένειας υπάρχει ο παραδοσιακός τροχός που λειτουργεί µε υδατόπτωση και τώρα έχουµε ολοκληρώσει και υποβάλλουµε τη µελέτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε αυτό το σύστηµα,
θα γίνει δηλαδή ένας µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός.

Ερώτηση: Πώς ευαισθητοποιηθήκατε και πήρατε αυτές τις πρωτοβουλίες; Τι σας κίνησε το ενδιαφέρον;
Γεωργούδης: Ένα θέµα που απασχολεί όλο τον κλάδο είναι το γεγονός ότι οι τιµές που πετυχαίνουν οι
παραγωγοί για το λάδι δεν είναι ικανοποιητικές, µε αποτέλεσµα και πολλές ελαιοκαλλιέργειες σε όλη
την Ελλάδα να µην αξιοποιούνται, δηλαδή δεν µαζεύονται οι ελιές γιατί το κόστος για τον παραγωγό
µε τα εργατικά για το κλάδεµα και το µάζεµα, τα ποτίσµατα, τα ραντίσµατα κλπ είναι µεγαλύτερο από
το έσοδο. Επιπλέον, µας έχει προβληµατίσει ότι δεν µπορούµε να εξάγουµε τυποποιηµένο λάδι σε
µεγάλες ποσότητες, γιατί διαφέρει η µέθοδος παραγωγής, αλλά ακόµα και οι ποικιλίες των δέντρων,
από παραγωγό σε παραγωγό, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η οµογενοποίηση στις επιθυµητές
ποιότητες, δηλαδή αυτές που πετυχαίνουν καλές τιµές. Μόνο οι περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι
παραγωγοί ελαιολάδου αντιλαµβάνονται όλο και περισσότερο ότι ο παλιός τρόπος δεν µπορεί να
τους εξασφαλίσει εισόδηµα και αναγκάζονται εκ των πραγµάτων να προσαρµοστούν σε νέες µεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας και διανοµής-εµπορίας της παραγωγής τους, ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών που συγκρίνουν το προϊόν τους µε άλλα ελληνικά
και ξένα που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ µάρκετ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, που
επισκέπτονται τουριστικά.
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Όσον αφορά τώρα το θέµα της ενέργειας, πιστεύω και γω ότι όλοι πρέπει να κάνουµε αυτά που περνάνε από το χέρι µας για να µειωθεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου, ξέρετε, αυτό που εξ αιτίας του
διοξειδίου του άνθρακα που εκπέµπεται στην ατµόσφαιρα από τις καύσεις, δηµιουργεί την κουκούλα
που δεν αφήνει τη θερµότητα να φύγει στο διάστηµα, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η θερµοκρασία και
να αλλάζει το κλίµα. Φυσικά σ’ αυτό µετράµε και τους οικονοµικούς παράγοντες, δηλαδή το υδροηλεκτρικό θα αποτελέσει µια πρόσθετη πηγή εισοδήµατος στους δύσκολους καιρούς που περνάµε.

Ερώτηση: Οι αλλαγές αυτές τι σηµαίνουν για την απασχόληση; Βλέπετε τη δυνατότητα να εργάζεται
περισσότερος κόσµος µε τον τρόπο αυτό;
Γεωργούδης: Κοιτάξτε, αν υπάρξει τρόπος να µάθουν οι ελαιοπαραγωγοί πώς να κάνουν την καλλιέργειά τους να δίνει καλύτερο, δηλαδή εννοώ περισσότερο εµπορεύσιµο προϊόν, αυτό θα οδηγήσει
σε µεγαλύτερη απασχόληση γιατί θα αξιοποιηθούν περισσότερα κτήµατα που τώρα τα αφήνουν. Θα
έχετε ακούσει ότι το Ελληνικό λάδι είναι το καλύτερο του κόσµου. ∆ε µπορούµε να επωφεληθούµε
από αυτό όµως, γιατί οι νοοτροπίες αλλάζουν πολύ δύσκολα και χρειάζεται πολλή και συστηµατική
προσπάθεια για να πειστεί ο παραγωγός να αλλάξει τον πατροπαράδοτο τρόπο, µε τα φάρµακα κλπ.
Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ποτέ συστηµατικά τέτοια προσπάθεια και οι φωνές που ακούγονται είναι
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µεµονωµένες και αναποτελεσµατικές. Τώρα τα ενεργειακά, δίνουν απασχόληση στους τεχνικούς που
ασχολούνται µε την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους και αυτό είναι καλό, ειδικά σ’ αυτή την εποχή
που τα άλλα τεχνικά έργα, η οικοδοµή κλπ είναι πολύ καθισµένες.

Ερώτηση: Πώς θα µπορούσαν να αναπτυχθούν οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ενσωµατώσουν οι άνθρωποι τις νέες τεχνικές στον τρόπο που κάνουν τη δουλειά τους;
Γεωργούδης: Θα το ξέρετε, ότι όλοι εδώ µιµούνται: Βλέπω τι κάνει ο γείτονας και έχει επιτυχία, το
κάνω και γω. ∆ε νοµίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος, παρά µε το παράδειγµα. Από τις σχολές θα έπρεπε
να ξεκινήσει αυτό, οι γεωπόνοι και οι γεωτεχνικοί να δείχνουν στους αγρότες, να δίνουν παραδείγµατα
για τέτοιες πετυχηµένες κινήσεις και σιγά σιγά κάτι µπορεί να γίνει. Έχουµε το θέµα του µάρκετιγκ µετά.
∆εν είναι µαθηµένος ο πολύς κόσµος να ‘τυλίγει’ όµορφα το προϊόν του, αφού µπορούσε να πουλάει
το λάδι του σε τενεκέδες και πλαστικά δοχεία, δεν προσπαθεί να το εµφιαλώσει όµορφα και σωστά
για να γίνει πιο επιθυµητό στον έµπορο και τον τελικό καταναλωτή. Άλλωστε εδώ ελάχιστοι κάνουν
προσπάθεια να αναζητήσουν πελάτες πέρα από τον κύκλο τους, έχουν µάθει να έρχεται ο άλλος να
τους ζητάει την παραγωγή και αυτό είναι, µέχρι εκεί.

Ερώτηση: Και στα ενεργειακά;
Γεωργούδης: Σε πολλούς αρέσει η ιδέα να γεµίσουν ένα χωράφι µε φωτοβολταϊκά και να εισπράττουν χωρίς κόπο από το ∆ΕΣΜΗΕ. ∆εν έχουν τα χρήµατα όµως να κάνουν οι ίδιοι την επένδυση που
χρειάζεται, η τράπεζες έχουν κόψει τις χρηµατοδοτήσεις, δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό. Οι εγκαταστάτες ψάχνουν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους χρηµατοδότησης, κάπως κινείται αυτός ο τοµέας
αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Τα πιο απαιτητικά έργα, όπως αυτό το υδροηλεκτρικό το δικό µου,
έχουν περισσότερες τεχνικές απαιτήσεις, χρειάστηκε να έρθουν ειδικοί από την Αθήνα για να κάνουν
τη µελέτη, εδώ στη Μαγνησία δε βρήκα άνθρωπο.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι αν υπήρχαν τεχνικοί εδώ που να έχουν την τεχνογνωσία θα γινόντουσαν περισσότερα τέτοια έργα;
Γεωργούδης: Ε, σίγουρα, κάθε ειδικός επηρεάζει ένα κύκλο ανθρώπων και µέσα σ’ αυτό τον κύκλο
θα υπήρχαν άνθρωποι που θα είχαν τη δυνατότητα και θα έπαιρναν τις αποφάσεις να προχωρήσουν.
Σε όλα τα πράγµατα συµβαίνει αυτό, αν κάποιοι τα προωθούν, δηµιουργείται µια δυναµική και κάποιοι ακολουθούν.

Ερώτηση:Άρα, να συµπεράνω ότι η γνώµη σας είναι πως αν υπήρχαν άνθρωποι εκπαιδευµένοι, επαγγελµατίες, στις νέες εναλλακτικές δραστηριότητες, και αναφέροµαι και στα αγροτικά και τα ενεργειακά,
θα µπορούσαν να δώσουν µια ώθηση στη γρηγορότερη ανάπτυξή τους;
Γεωργούδης: Σίγουρα! Από τους ανθρώπους ξεκινάνε όλα. Όταν κάτι ακούγεται και ξανακούγεται και
έχεις εµπιστοσύνη σ’ αυτούς που το λένε γιατί είναι σπουδαγµένοι και σοβαροί επαγγελµατίες, µια,
δυο, τρεις θα το ακολουθήσει ο κόσµος, ο ένας µε τον άλλο ακολουθούν. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν
κάποιοι να το υποστηρίξουν και για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να έχουν όφελος και οι ίδιοι και οι
πελάτες τους.

Ερώτηση: Όλα αυτά που συζητάµε µπαίνουν κάτω από τον όρο πράσινη οικονοµία. Πώς βλέπετε να
εξελίσσεται;
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Γεωργούδης: Το σίγουρο είναι ότι αυτό που λέµε πράσινη οικονοµία ήδη υπάρχει και στην Ελλάδα.
Με τους παραγωγούς που φτιάχνουν βιολογικά προϊόντα, µε τα ενεργειακά, µε την ανακύκλωση που
είναι σπουδαίο θέµα, η πράσινη οικονοµία υπάρχει. Μου έλεγαν ότι το καλοκαίρι η Μύκονος που
έχει πολύ τουρισµό, συγκεντρώνει περίπου όσα σκουπίδια και η Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τα σκουπίδια, από τα κρουαζιερόπλοια και τους τουρίστες, θα µπορούσαν να ανακυκλώνονται και να γίνονται
ενέργεια. Γιατί να τα θάβουµε, αφού µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε και να κερδίσουµε απ’ αυτά; Όχι
ειδικά στη Μύκονο, οπουδήποτε, παντού.
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Συνέντευξη ∆ηµήτρη Γεώργα

Ερώτηση: Θα ήθελα κατ’ αρχήν να µου πείτε ποια είναι η άποψη σας για την βιολογική γεωργία, µιας
και ασχολείστε.
Γεώργας: Είναι κάτι το παλιό που µεταλλάχτηκε, αλλά για το καλό όλων µας επανέρχεται. Πολλές
µπορεί να είναι οι επιχειρηµατικές προσεγγίσεις και όχι κατ’ ανάγκη περιβαλλοντικές. Σήµερα µε τις
βιολογικές καλλιέργειες ασχολούνται πολλοί και όµιλοι επειδή έχει λεφτά. Θα πω ένα παράδειγµα.
Όταν πήγαµε ως εκθέτες πριν από χρόνια στη Βiofach, η οποία είναι η µεγαλύτερη έκθεση βιολογικών
στην Γερµανία, είχαµε απέναντι µια διάσηµη εταιρία µε µύλους για δηµητριακά. Οι νεαροί υπάλληλοι
που δουλεύουν στο περίπτερο αυτό, δεν είχαν καµία σχέση µε τα βιολογικά προϊόντα κίνηµα, κλπ.
Απλώς δούλευαν εδώ, επειδή τους προσφέρθηκε ένα καλό πόστο. Θέλω να πω πως είτε θα είσαι εκ
πεποιθήσεως βιολογικός, είτε καθ’ υπόδειξη προς την επαγγελµατική δραστηριότητα που αναµένεται
να «παίξει» πιο πολύ στο άµεσο µέλλον ώστε να είσαι µέσα, όπως σε όλα τα επαγγέλµατα.

Ερώτηση: Κύριε Γεώργα, ποια είναι η πορεία σας;
Γεώργας: Είµαι γεωλόγος, µε επιπλέον σπουδές στη θαλάσσια γεωλογία και την διαχείριση περιβάλλοντος. Σήµερα είµαι βιοκαλλιεργητής αµπελουργός και παράγω µια σειρά από βιολογικά προϊόντα
σταφυλιού ακολουθώντας την εκ πεποιθήσεως ενδεδειγµένη διαδικασία παραγωγής και οινοποίησης.
Επίσης διδάσκω αρκετά χρόνια µαθήµατα περιβάλλοντος στο Deree. Τέλος µένω µε την οικογένειά
µου σε ένα βιοκλιµατικό σπίτι, προκειµένου να απολαµβάνω όλα αυτά που πιστεύω και εφαρµόζω.

Ερώτηση: Μπορεί κάποιος να σπουδάσει βιολογική γεωργία;
Γεώργας: Μπορεί, στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο και είναι νοµίζω ΤΕΙ βιολογικής γεωργίας.

Ερώτηση: Εσείς θεωρείτε ότι κάποιος που κάνει απλή-συµβατική γεωργία για να µεταπηδήσει στην
βιολογική γεωργία τι πρέπει να κάνει περισσότερο;
Γεώργας: Από έναν πιτσιρίκο όπου ψάχνοντας τι θα κάνει, πατάει ένα κουµπί και του βγαίνει η βιολογική γεωργία και το ακολουθεί, δεν περιµένω να ξεκινήσει µε εµπιστοσύνη και σταθερότητα. Το
βλέπω σαν πιο ολοκληρωµένη και σταδιακή διαδικασία, όπου κάποιος αφού «φάει πόρτα» από την
συµβατική καλλιέργεια πάει στη βιολογική. ∆ηλ. κάπου έχει δει το αδιέξοδο της συµβατικής και αναζητεί κάτι καλύτερο.

Ερώτηση: Για να πάει στην βιολογική γεωργία τι χρειάζεται να κάνει ή να ξέρει παραπάνω;
Γεώργας:, Παρότι φαντάζουν παρόµοιες, η βιολογική είναι µια εντελώς άλλη καλλιεργητική τεχνική
και προπάντων έχει διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση στην σχέση µε το φυτό από αυτή της συµβατικής. Όπως ο άντρας και η γυναίκα. Ναι είναι και οι δύο άνθρωποι. Άλλος όµως ο άντρας άλλη η
γυναίκα.

Ερώτηση: Εποµένως είναι θέµα κουλτούρας και η περιβαλλοντική παιδεία καθώς και ενηµέρωση ευαισθητοποίηση είναι το Α και το Ω για να την αποκτήσεις ;
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Γεώργας: Νοµίζω ναι, ή θα την έχεις από το σπίτι σου ή προσωπικά θα την αναπτύξεις, επειδή κάτι σε
ενδιαφέρει παραπάνω και έχεις κάποια ευαισθησία. Είτε µερικές φορές βιαιότερα, θα αναγκαστείς γρήγορα να αλλάξεις π.χ ένας που έχει καρκίνο και έχει κόψει την ζάχαρη, έχει κόψει τα µεταλλαγµένα,
γιατί του «τα έκοψε» ο γιατρός, τον άκουσε και τα έκοψε, και έγινε «πράσινος» ο άνθρωπος. Εδώ έγινε
εξ ανάγκης πράσινος γιατί είχε µια ασθένεια.

Ερώτηση: Αν κάποιος προσπαθήσει να σε ευαισθητοποιήσει περιβαλλοντικά γνωρίζοντας και τις συνέπειες, µπορεί να σου διαµορφώσει µια διαφορετική παιδεία;
Γεώργας: Ίσως ναι αλλά δεν µε γεµίζει αυτή ή προσέγγιση αυτό. ∆ηλ. να πάει να παρακολουθήσει
σεµινάρια και σε τι ποσοστό αυτό θα φέρει αποτέλεσµα ώστε να αλλάξεις τη στάση ζωής σου;

Ερώτηση: Ο τρόπος πληροφόρησης για κάτι συγκεκριµένο πχ την βιολογική γεωργία τι βαρύτητα
µπορεί να προσδώσει;
Γεώργας: Κοίταξε είναι πολύ σηµαντικός ιδιαίτερα στα πρώτα βήµατα της µετάβασης από το ένα τρόπο
στο άλλο. Από την άλλη πλευρά προσωπικά έχω δει στη βιολογική γεωργία ότι αυτοί που έρχονται
απότοµα, είναι συνήθως αλεξιπτωτιστές και δεν πιστεύουν πραγµατικά αυτό που κάνουν. Το θεωρούν
απλά σαν µια µοδάτη επαγγελµατική δραστηριοποίηση, σε ένα τοµέα που εκτιµούν ότι θα έχει εξέλιξη, Έρχονται προσγειώνονται, δουλεύουνε επιδοτούµενοι µερικά χρόνια, βλέπουνε από µέσα ότι δεν
τους πάει, γιατί είναι κόντρα σε αυτό που πιστεύουν και φεύγουν και επιστρέφουν ξανά στη συµβατική
γεωργία. Πολύς κόσµος έχει µπει στη βιολογική γεωργία. Αν ήταν τόσο απλή και εύκολη θα ήταν όλοι
στην βιολογική γεωργία και ο κόσµος θα ήταν πολύ καλύτερος και υγιεινός.

Ερώτηση: Σαν επαγγελµατίας, µπορείτε να µας πείτε τις κυριότερες διαφορές µεταξύ βιολογικής και
συµβατικής γεωργίας; Τι διαφορετικές δεξιότητες χρειάζονται;
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Γεώργας: Εννοιολογικά, το πρώτο θα τόνιζα είναι κάτι που λέγαµε παλιά, ότι η βιολογική γεωργία είναι η γεωργία του αύριο. Το αύριο µε την έννοια τις διατήρησης των εδαφικών πόρων που τώρα κάνω
χρήση, ως προς το µέλλον. Όταν καλλιεργώ βιολογικά, συµβάλω στην διατήρηση της γονιµότητα του
εδάφους, όχι µόνο τώρα αλλά και στο µέλλον, ώστε και η κόρη µου θα έχει απόδοση από αυτό το
έδαφος από το οποίο εγώ ζω και καλλιεργώ τώρα. Αν κάνω εγώ κάνω συµβατική γεωργία το ξέπλυνα το έδαφος, δηλ µε την εντατικοποίηση του τα παίρνω και τα εκµεταλλεύοµαι εγώ όλα τώρα. Έτσι
η επόµενη γενιά που θα έχει να καλλιεργήσει στο έδαφος αυτό θα αγανακτήσει, καθώς δύσκολα θα
µπορέσει να έχει αποδοτική παραγωγή πλέον, καθώς εγώ τα πήρα όλα. ∆εν είναι ηθικά δίκαιο. Είναι
σηµαντικό να κατανοήσουνε ότι φυσικοί πόροι, όπως το έδαφος από το οποίο ζούµε, µας δόθηκαν
παραγωγικοί και πρέπει να τους παραδώσουµε στην επόµενη γενιά τουλάχιστον στην ίδια ποιότητα.

Ερώτηση: Άρα πώς θα το περιγράψουµε, αειφόρα ή αέναα;
Γεώργας: Ξέρεις πιο είναι το περιβαλλοντικό σύνθηµα της Ατζέντα 21; Equal opportunities for future
generation δηλ και το παιδί µου να έχει τις ίδιες δυνατότητες γονιµότητας, παραγωγής µε εµένα. Το
δεύτερο σηµαντικό είναι ότι στην βιολογική δουλεύεις σε µια αγαπησιάρικη σχέση µε τα φυτά και τα
φρούτα τους είναι ποιο ισορροπηµένα. ∆εν τα βιάζεις για να παράγουν περισσότερη ποσότητα. Όταν
στην συµβατική εντατικοποιείς τους ρυθµούς τους µε διαφυλλικά λιπάσµατα, και ο αµυντικός οργανισµός είναι συνέχεια σε στρες αυτό δεν είναι καλό. Έτσι ντυµένος µε µια κουκούλα αναγκάζεσαι να
ψεκάζεις προστασία µε διάφορα -κτώνα. Όµως οι ραντιστήρες του βιοκαλλιεργητή ψεκάζουν ζωή.
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Ερώτηση: Λέτε ότι δεν χρησιµοποιείτε φυτοφάρµακα.
Γεώργας: ∆εν το λέω, δεν χρησιµοποιώ. Και το τρίτο είναι να παράγουµε ποιότητα. Αυτή η διατροφική αξία να φτάνει στο τελικό προϊόν όσο πιο υψηλότερη γίνεται. Ο σηµερινός άνθρωπός χρειάζεται
περισσότερο καλή ήρεµη τροφή – µε την Ιπποκρατική άποψη- περισσότερο από ποτέ για να βγάλει
την µέρα του.
Στην τελική ποιότητα είναι σηµαντική και επεξεργασία που ακολουθείται στην µεταποίηση.
Πάµε στο κρασί, έχει 300-380 οινοποιητικές βελτιωτικές ουσίες επιτρεπόµενες από το χηµείο του κράτους. Μια οµάδα ανθρώπων και εγώ τις κατατάσσουµε σε ανεπίτρεπτες για την ποιότητα, σε επιτρεπτές
µε περιορισµούς και σε ενδεικνυόµενες. Αλλά δεν είναι ουσίες µόνο, είναι και τεχνικές διεργασίες που
µπορούν να υποβαθµίσουν την διατροφική αξία ενός αρχικά καλού προϊόντος. ∆ηλαδή, εγώ µπορεί
να έχω πάρει φοβερό κρασί και να το βάζω σε µια πλαστική δεξαµενή, απ΄ όπου σιγά – σιγά επιβαρύνεται µε ουσίες του πλαστικού, ή µε αντιµόνιο από τις πρέσες του πλαστικού µπουκαλιού συσκευασίας. Ένα άλλο παράδειγµα είναι οι αντλίες µεταφοράς τροφίµων. ∆εν είναι οι συνήθεις περιστροφικές
αντλίες που κτυπούν το προϊόν µε 2000 στροφές το λεπτό. Χρησιµοποιούµαι ειδικές αντλίες, που κοστίζουν 7 φορές παραπάνω από µια κοινή αντλία. Απαρνούµαστε πολλές από τις τεχνικές που κάνουν
την παραγωγή εύκολη και οικονοµική, πχ να προσθέσεις µια ουσία τη µια µέρα και την άλλη να το
εµφιαλώσεις το έτοιµο κρασί. Εναλλακτικά ακολουθούµε την σταθεροποίηση χωρίς την προσθήκη
ουσιών, που ΄χει µεγαλύτερο κόστος, γιατί ψύχουµε το κρασί για αρκετές µέρες, ώστε να κατέβουν τα
τρυγικά άλατα που περιέχει, ενώ στην συµβατική αυτό γίνεται προσθέτοντας µια ουσία σε ένα µόνο
24ωρο.

Ερώτηση: Να τα συνοψίσουµε λίγο όλα αυτά. Το πρώτο είναι θέµα κουλτούρας δηλαδή παιδείας, δηλαδή το χρησιµοποιώ και τα αφήνω για τους επόµενους όπως το παρέλαβα. Το δεύτερο είναι ο τρόπος
συµπεριφοράς, δηλαδή είναι το περιβαλλοντικό δηλαδή ότι δεν ρυπαίνω και δεν µολύνω. Το τρίτο
είναι ότι τα πράσινα επαγγέλµατα ή οι πράσινες επαγγελµατικές παράγουν ποιότητα. Άρα είναι θέµα
διαδικασίας αφού απορρίπτεις µέρος των διαδικασιών και παράγεις κάτι το καλύτερο. Συµφωνείτε;
Γεώργας: Ναι. Το πρώτο ζητούµενο λέµε ότι είναι η παιδεία. Η περιβαλλοντική παιδεία αποκτάται
µε 2 τρόπους, από το σπίτι και από το σχολείο. Μπορείς βέβαια αν ενδιαφέρεσαι να την αποκτήσεις
και στην πορεία σου, µε παρακολούθηση σεµιναρίων και ενηµερώσεων. Να προσθέσω και κάτι. Οι
παλιοί οικολόγοι λένε ότι η παιδεία είναι από τις καλύτερες δράσεις για το περιβάλλον, καθώς φέρει
το καλύτερο αποτέλεσµα. ∆ουλεύει σε βάθος χρόνου και παρέχει όφελος διαρκές και µακροχρόνιο.

Ερώτηση: Άρα το έχεις ή δεν το έχεις και δύσκολα το αποκτάς;
Γεώργας: Ναι ή το έχεις ή σου έρχεται. Εγώ, απλά τούτη τη στιγµή ακολουθώ τις αρχές µου. Έχουµε
πχ. κόψει το κρέας για πολύ συγκεκριµένους λόγους. Αποφεύγω να δηλώνω vegetarian, ούτε να είµαι
επιτήδειος για το θέµα αυτό. Όµως δεν γίνεται αλλιώς. Το κρέας που µπορείς να προµηθευτείς σήµερα
σαν ποιότητα τροφής είναι απαράδεκτο. ∆εν είναι η τροφή που θα µε βοηθήσει να βγάλω την ηµέρα
µου να δηµιουργήσω, να απολαύσω και να στοχαστώ. Αντιλαµβάνοµαι την Ιπποκρατική διάσταση
της τροφής αυτής, καθώς παραλαµβάνω ένα σωρό ουσίες και συµπεριφορές που δεν είναι δικές µου,
αλλά της τροφής δηλ. του ζώου από όπου προέρχεται.
Νοµίζω ότι η κύρια δεξιότητα είναι στο ότι αυτός που το εφαρµόζει τις προσωπικές περιβαλλοντικές
αρχές του κάνει το επάγγελµα του πράσινο. Ένα επάγγελµα δεν είναι εξ ορισµού πράσινο.
Στο Κολλέγιο όπου διδάσκω, κάναµε µια έρευνα για να δούµε τι υπάρχει σχετικά µε την τριτοβάθµια
εκπαίδευση στο περιβάλλον, από το κοµµάτι της κοινωνικής προσέγγισης. Είδαµε ότι η εκπαίδευση
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επικεντρώνεται κύρια σε τεχνικά τµήµατα και τεχνολογίες, όπου διδάσκεται άφθονα και αρκετές φορές
αποκοµµένο από την κοινωνία και την σφαιρική πραγµατικότητα. Σου φοράνε έτσι τον σκούφο του
πράσινου και είσαι επαγγελµατίας πράσινος. Μπορεί ένας σύγχρονος µηχανικός ή φυσικός ή χηµικός
να µην είναι θεωρητικά πράσινος; Αυτό που προσπαθούµε να δείξουµε, σήµερα που όλα θέλουµε να
τα βαπτίζουµε «πράσινα» και «βιολογικά», είναι η κατεύθυνση προς «πρασίνισµα» green careers και
όχι προς επαγγέλµατα green jobs, που δεν υπάρχουν.

Ερώτηση: Καινούριος ορισµός;
Γεώργας: ∆εν είναι ορισµός, επαγγελµατική κατεύθυνση είναι, µπορεί και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Θα σας πω ένα γεγονός και θα σας αφήσω στην κρίση σας για να καταλάβετε αυτά που µόλις
τώρα είπα. Παρακολούθησα την εισήγηση ενός επιτυχηµένου Αµερικάνου businessman, µε πλούσια
ποικιλότητα πράσινων δραστηριοτήτων το βιογραφικό του. Μίλησε τους φοιτητές για την µεγάλη
αναγκαιότητα σε επίπεδο πλανήτη να καταρριφθεί το διοξείδιο του άνθρακα. Μας εξήγησε ότι για
αυτόν τον λόγο έχει στήσει µια εταιρεία που βρίσκει αγροκτήµατα και στην συνέχεια πάει σε µεγάλες
εταιρείες και ρωτάει πόσος άνθρακας τους περισσεύει και αυτός αντισταθµιστικά τους τον καταρρίπτει
µε αυτόν που έχει αγοράσει από τους κτηµατίες, που έχουν έλλειµµα, για την οποία δουλεία πρέπει
να αµείβεται φοβερά.

Ερώτηση: Εµπορία ρύπων κάνει και είναι broker, έτσι δεν είναι;
Γεώργας: Μπορεί, το πτυχίο του ήταν στα οικονοµικά είχε και MBA. Στα µέσα της καριέρας του ασχολήθηκε λίγο µε τον πλανήτη και ξαφνικά κάνει µια βουτιά και βγήκε το πρόσωπο της χρονιάς πριν 2
χρόνια στην Αµερική και έτσι µας τον έφεραν εδώ να τον ακούσουµε. Πράσινη Καριέρα κάνει όµως.

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι αυτός που θα ξεκινήσει να κάνει µια πράσινη καριέρα, θα πρέπει να έχει κάτι
πιο ιδιαίτερο, πέρα της παιδείας και της πράσινης οικολογικής συναίσθησης που θα πρέπει να τον διακρίνει, εκ των προτέρων ή µπορεί να το αποκτήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του ;
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Γεώργας: Η απόκτηση γνώσεων γίνεται µε 2 τρόπους. Ή κάθεσαι στο θρανίο και µαθαίνεις είτε βγαίνεις έξω στο ύπαιθρο και αντιλαµβάνεσαι µέσα από την πράξη. Για µένα το πιο βασικό µάθηµα του
περιβάλλοντος είναι η οικολογία. Όταν µάθεις πως αλληλοσυσχετίζονται πράγµατα και οργανισµοί
µέσα στο οικοσύστηµα τότε καταλαβαίνεις και αρχίζεις να µην κάνεις λάθη. Αυτό µπορείς να το µάθεις
γιατί είσαι µέλος της WWF και πιέζεις πληρώνοντας την ετήσια συνδροµή σου, είτε προσπαθείς µέσα
από τους συντεχνιακούς σου φορείς να γίνεις πιο πράσινος, είτε στην πράξη. Άρα το προαπαιτούµενο
θα έλεγα ότι είναι να αντιλαµβάνεσαι τις σχέσεις των πραγµάτων πάνω στον πλανήτη, τις ισορροπίες
στο φυσικό περιβάλλον. Γιατί αν το γνωρίζεις το προστατεύεις. ∆εν είναι συνειδητοί όλοι οι άνθρωποι
που χαλάνε το περιβάλλον, οι µεγάλοι απρόσωποι κολοσσοί ναι ξέρουν ότι έχουν κέρδος από αυτό.

Ερώτηση: Μπορείτε να µας αναφέρετε τις κύριες διαφορές στην διαδικασία παραγωγής ενός συµβατικού και ενός βιολογικού κρασιού;
Γεώργας: Η πρώτη είναι κέρδος, να πουλήσουµε ότι θέλει αγορά, αυτό που θέλει φτιάχνουµε.

Ερώτηση: Στην διαδικασία παραγωγής;
Γεώργας: Το ζητούµενο στην διαδικασία παραγωγής είναι η ευκολία, όπως και στην καλλιέργεια.
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Ερώτηση: Ποια είναι η προδιαγραφή για το βιολογικό κρασί;
Γεώργας: Το βιολογικό κρασί δεν έχει ακόµα προδιαγραφή στην Ελλάδα, δεν «υπάρχει». Στην Ιταλία,
στην Γαλλία υπάρχει προδιαγραφή και πιστοποιείται αυτό. Στην Ελλάδα δεν έχουµε θελήσει να εφαρµόσουµε την πιστοποίηση αυτή.

Ερώτηση: Αφού έχουµε βιολογικούς αµπελώνες γιατί δεν έχουµε και βιολογικό κρασί;
Γεώργας: Μέχρι τώρα χρησιµοποιείται η σφραγίδα από το σταφύλι που είναι βιολογικό. ∆ηλαδή στο
βιολογικό σταφύλι κάνω µια συµβατική οινοποίηση, και βγαίνει στο µπουκάλι -το οποίο δεν αναφέρει
τίποτα για την οινοποίηση- καθώς φέρει την πιστοποίηση για την καλλιέργεια και µόνο. Ο κόσµος δεν
το γνωρίζει γιατί στα πάνελ όλοι συµφωνούν ότι δεν υπάρχει βιολογικό κρασί.

Ερώτηση: Μα από τη στιγµή που δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές;
Γεώργας: Αυτό ναι. Κανείς δε κάνει µπορεί να πιστοποιήσει ότι καλά τη δουλειά του όταν δεν υπάρχει
µια προδιαγραφή για την οποία ελέγχεται. Εδώ όµως δεν θέλουν να υπάρχει. ∆ηλαδή αυτή τη στιγµή
η πρώτη ύλη για να φτιάξεις ένα βιολογικό κρασί έχει µόνο προδιαγραφή, αλλά δεν έχει η οινοποίηση, δηλ µισά πράγµατα. Βιολογικό κρασί συνεπάγεται ότι προέρχεται από βιολογικά σταφύλια και
τελεία.

Ερώτηση: ∆ηλαδή για την παραγωγή ενός βιολογικού κρασιού, παίρνεις την πρώτη ύλη δηλ βιολογικά σταφύλια, από πιστοποιηµένη βιολογική καλλιέργεια. Όµως το τελικό προϊόν που παίρνει ο
καταναλωτής, που του λένε ότι είναι βιολογικό κρασί, δεν έχει ακολουθήσει κάποια διαφορετική διαδικασία οινοποίησης του από την συµβατική. Μήπως το βιολογικό κρασί είναι προϊόν του πράσινου
µάρκετινγκ;
Γεώργας: Μπορεί, εν µέρει. Στο εξωτερικό υπάρχει ειδική πιστοποίηση για τν βιολογική διαδικασία
οινοποίησης στα βιολογικά κρασιά. Στην Ελλάδα για να µην την πατήσουµε, αλλά και για να πουλάνε
γράφουµε ¨κρασί προερχόµενο από σταφύλι βιολογικής γεωργίας¨, πουθενά βιολογικό κρασί. Αυτό
σου επιτρέπει η νοµοθεσία µέχρι τώρα η νοµοθεσία να αναγράψεις. Στα κρασιά που εµείς παράγουµε
ακολουθούµε αυτές τις προδιαγραφές που υπάρχουν στο εξωτερικό και τις πιστοποιούµε αναλυτικά,
αλλά δεν µπορούµε να τις αναγράψουµε στην ετικέτα.

Ερώτηση: Άρα ο βιολογικός οινολόγος ή οινοποιός τι λένε ότι είναι ένα άλλο επάγγελµα και µάλιστα
πράσινο;
Γεώργας: ∆εν υπάρχει βιολογικός οινοποιός.

Ερώτηση: Ποια είναι η άποψη σας για την βιολογική γεωργία ή την βιολογική µελισσουργία;
Γεώργας: Η βιολογική µελισσουργία υπάρχει, όπως υπάρχει και η βιολογική γεωργία γιατί πιστοποιείς
την πρώτη ύλη και το αποτέλεσµα της καλλιεργητικής πρακτικής δηλ. το πρωτογενές προϊόν. Το δευτερογενές, την µεταποίηση, δεν την πιστοποιείς.
Απλώς υπάρχουν κάποιοι κανόνες ορθής πρακτικής, που ο οργανισµός ελέγχου τσεκάρει αν τους
έχεις ακολουθήσει. ∆ηλαδή έχουµε πει µένουµε χαµηλότερα από θειώδες που επιτρέπει ει το χηµείο
του κράτους, στο 1/3, µέχρι εκεί. Όµως το πώς το έχεις πετύχει αυτό δεν ελέγχεται, γιατί δεν µπορούν
να ελέγξουν άλλες ουσίες που έχουν χρησιµοποιηθεί. Είναι σαν παρόµοιο µε το πρόβληµα ελέγχου
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στο ντόπινγκ. Υπάρχουν αρκετοί καλοί/δύσκολοι όπως και κακοί/εύκολοι εναλλακτικοί τρόποι να κατεβάζεις το θειώδες. Άρα εδώ µιλάµε για πράσινο µυαλό στην επιλογή. Γιατί άµα εγώ θέλω να παίξω
στην βιολογική αγορά, γιατί είµαι ένας όµιλος που τα έχω χάσει στα χρηµατιστήρια και θέλω άµεσα
να βγάλω λεφτά από την βιολογική γεωργία, που είναι της µόδας, παίρνω την νοµοθεσία και όπου
µπορώ να παρεκκλίνω το κάνω. Αυτό όµως είναι κάτι φρέσκο στο ήθος που παραδοσιακά περιέχεται
στην βιολογική σκέψη/βούληση. Όταν ξεκινήσαµε την βιολογική γεωργία ήταν όλα αληθινά, δηλαδή
µιλάγαµε µαζί και ήταν συµφωνία, υπήρχε αυτή µια εµπιστοσύνη και τιµιότητα µεταξύ των βιοκαλλιεργητών, που ήταν αποτέλεσµα µιας κοινής ιδεολογίας που µας έφερε στο χώρο αυτό. Μετά µπήκαν
οι επιχειρηµατίες στην βιολογική γεωργία, που δεν είχαν καµία σχέση. Άρα είναι σηµαντικό να έχεις
µια φλόγα. Αν δεν την έχεις αυτή τη φλόγα και είσαι παραβατικός, επειδή η παρέα ή η γειτονιά, το
συνηθίζει, την έκανες. Αλλά αυτό µακροχρόνια θα κάνει τόσο το βιολογικό σήµα αλλά και την ιδέα
στην εφαρµογή της να µη την πιστεύει κανείς.

Ερώτηση: Τα πράσινα προϊόντα είναι green marketing;
Γεώργας: Στις µέρες µας πολύ και µερικές φορές χωρίς ήθος. Συµβατικοί προϊόντα υπερτονίζουν
«πράσινα» χαρακτηριστικά, που µπορεί να είναι µερικές φορές και επίκτητα, δηλ. από εταιρική ευθύνη, µόνο και µόνο για να κερδίσουν τον ανταγωνισµό Εξαρτάται όµως που τα ψάχνεις. Άµα πας στην
λαϊκή βιολογικών προϊόντων δεν ισχύει αυτό. Εκεί τα πράσινα χαρακτηριστικά είναι σιωπηρά στοιχεία
µιας διατροφικής ποιότητας. Άµα πας στο ¨------- ή στο ------¨ µάρκετ φυσικά και ισχύει. Σου δείχνει µε
µεγάλα γράµµατα τον κύριο προωθητικό στόχο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ και µετά µε µικρά γράµµατα τσάι. Πιστεύω
ότι πέρασε η εποχή που αγόραζες κάτι µόνο γιατί ήταν βιολογικό. Τώρα υπάρχει κακό βιολογικό, καλό
βιολογικό, συνειδητό βιολογικό και πολλές άλλες παραλλαγές.
Στο µάρκετινγκ όπου ο χώρος είναι νεότερος -πέρα από κάποιους κανόνες αθέµιτου ανταγωνισµούδεν υπάρχει κάποια προδιαγραφή και έλεγχος για το τι αναγράφεται πράσινο και τι όχι. ∆εν µπορείς
να ελέγξεις το ανεξέλεγκτο. Αντίθετα στα βιολογικά προϊόντα για παράδειγµα υπάρχουν δύο βασικές
µετρήσιµες αρχές για προϊόντα που διακινούνται στις υπαίθριες αγορές βιοκαλλιεργητών.
Πρώτον ότι είναι τα δικά σου ιδιοπαραγώµενα προϊόντα, τα οποία αυτοδιαθέτεις εσύ ο παραγωγός και
δεύτερον έχεις την βιολ. πιστοποίηση του ελεγκτικού και όλα τα νόµιµα συνοδευτικά έγγραφα.
Έτσι µέσα από αυτό ελέγχεται ότι το ένα στρέµµα βγάζει 100 κιλά και δεν βγάζει 1000 επειδή πουλάει
το κάστανο αυτό τον καιρό. Σε περίπτωση αµφιβολίας µπορείς να κάνεις καταγγελία. Στην καταγγελία
είναι υποχρεωµένος ο ελεγκτικός οργανισµός να έρθει να πάρει δείγµα για αγροχηµικά. Την πρώτη
φορά σου αφαιρούν το σήµα για πέντε χρόνια, την δεύτερη για όλη τη ζωή σου.
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Και βέβαια στην κρίση αυτή, που είναι κύρια κρίση ήθους, πέρα από την προδιαγραφή και τα ISO,
τα κάνω γιατί έτσι θεωρώ για τον εαυτό µου. Όπως έλεγε και κάποιος, τα µαρούλια µου δεν είναι για
πούληµα, τα τρώει και το παιδί µου.
Άρα είναι και ένα ήθος προς τον πλανήτη και τους φυσικούς πόρους που χειρίζοµαι. Για µένα η πράσινη απόφασή µου να κάνω τα πράγµατα µε αυτό τον τρόπο είναι ένα ήθος προς σε µένα, εσωτερικό
µου ήθος, ήθος και προς τον καταναλωτή. Πώς θα σε κοιτάξω στα µάτια και θα σου πω, πάρ’ το αυτό
είναι καλό.

Συνεχίζω λέγοντας ότι η βιολογική διαδικασία της παραγωγής ή καλλιέργειας για να υλοποιηθεί απαιτεί τον συνδυασµό από δεξιότητες παιδείας, ηθικής και περιβαλλοντικής συµπεριφοράς και της ενδεδειγµένης διεργασίας. Στην διαδικασία αυτή, όπως πάντα, υπάρχουν και αυτοί που παρεκκλίνουν.
Είναι όµως παρήγορο ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι πολύ ευαισθητοποιηµένοι και βοηθούν και εµψυχώνουν.
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Ερώτηση: Απ’ ότι καταλαβαίνω µου λέτε ότι είναι διαφορετικός κόσµος αυτός που ασχολείται µε τις
εναλλακτικές καλλιέργειες
Γεώργας: Συµφωνώ, παρότι σιγά-σιγά αρχίζει και γίνεται γκέτο. Η δουλειά αυτή θέλει ανθρώπους
δοµηµένους που έχουν συµπεριφορές και προσπαθούν συνέχεια να τις βελτιώνουν.

Προσωπικά για µένα έχει περάσει η εποχή των θεωριών, τώρα πράξεις. Να τα προϊόντα µου, να η
οικογένεια µου, αυτή είναι η ζωή µου. ∆ηλαδή οι πράξεις και τα προϊόντα, αυτά είναι χειροπιαστά και
µένουν. ∆εν θα µείνουν οι θεωρίες. Αυτό το σπίτι είναι φτιαγµένο βιοκλιµατικό, έχει µελετηθεί η ενεργειακή του συµπεριφορά, η θέρµανση είναι από τον ήλιο. Το ότι έχουµε γεννήσει το 3ο παιδί στο σπίτι
µας, ότι κατεβαίνω στην Αθήνα µε 980 κυβικά και όχι µε 3.980 κυβικά, είναι πεποίθηση.
Ερώτηση: Να πούµε λίγα λόγια για την βιοδυναµική γεωργία, που απαιτεί λιγότερη φυτοπροστασία
αλλά περισσότερη εργασία από τον παραγωγό στο κτήµα που βοηθάει να αναπτύξει µια καλύτερη
σχέση µε το αµπέλι.
Γεώργας: Το γιατί κάνω την καλλιέργεια µε αυτό τον τρόπο, συγκαταλέγεται στις αρχές µε τις οποίες έχω επιλέξει να ζω. Οι θεωρητικές βάσεις της βιοδυναµικής γεωργίας τέθηκαν τον προηγούµενο
αιώνα από τον αυστριακό Ροδόλφο Στάϊνερ. Απλή εφαρµογή της αποτελεί σήµερα η γνωστή βιολογική γεωργία. Η βιολογική - δυναµική γεωργία αποτελεί την περισσότερο αυστηρή «βιολογική
γεωργία» όπου πέρα από την µη χρήση χηµικών, προϋποθέτει τις ωθήσεις στα φυτά από την χρήση
σειράς ειδικών ενδυναµωµένων βιοδυναµικών παρασκευασµάτων (οµοιοπαθητικού χαρακτήρα) που
εφαρµόζονται µε ειδικούς ψεκασµούς. Επιπλέον για την αναγνώριση των ρυθµών της φύσης και των
φυτών, απαιτείται ο προσδιορισµός του κατάλληλου χρόνου για τον συντονισµό των καλλιεργητικών
παρεµβάσεων, ενώ απαιτείται ο καθορισµός της διαδικασίας συµπαραγωγής της τροφής των φυτών,
µέσα από την κοµποστοποίηση - ιδιοπαραγωγή αυθηγενούς οργανικής ύλης, που αποτελεί βασικό
συστατικό του γόνιµου εδάφικου συστήµατος.

Σε πολλές χώρες τα αντίστοιχα προϊόντα πιστοποιούνται, ενώ διεθνώς αναγνωρίζεται ως µια κορυφαίας ποιότητας µέθοδος καλλιέργειας. Τα βιοδυναµικά προϊόντα παρέχουν υψηλή διατροφική ποιότητα
στον άνθρωπο. Για τον προσδιορισµό τι είναι βιοδυναµικό θα βρείτε αρκετή βιβλιογραφία. Πρακτικά
όµως στα κρασιά πχ. αποδίδονται καλύτερα στις πρακτικές οινοποίησης, οι οποίες επιτρέπουν την
έκφραση της ποιότητας προέλευσης του οίνου. Αυτές στο εξωτερικό προσδιορίζονται από ένα σύστηµα πράσινων αστεριών, το οποίο ακολουθούν οµάδες οινοπαραγωγών υπό την µορφή ενός κώδικα
ηθικής προς τον καταναλωτή.
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Θεωρώ ότι στην καλλιεργητική πράξη καλύτερα είναι αυτά να είναι διαδοχικά, ∆ηλ. καλό είναι να
εξασκήσεις την συµβατική, να δεις το αδιέξοδο της, να κάνεις την βιολογική και να δεις ότι και εκεί
έχεις περιορισµούς και µετά να έρθεις στην βιοδυναµική. Εµένα ήταν ο πατέρας µου που έκανε την
συµβατική αµπελοκαλλιέργεια και την έκανε µε συνέπεια και ενθουσιασµό. Παρότι εγώ ήµουν ενάντια
σε αυτό, δεν µπορούσα να µιλήσω γιατί ήταν πολύ δυναµική προσωπικότητα, οπότε καθόµουν πίσω
και τον βοηθούσα ραντίζοντας µαζί του εντοµοκτόνα. Επίσης στην οινοποίηση εκείνες τις εποχές ήταν
συνηθισµένη η επιβλαβής αποσιδήρωση στο κρασί. Αποσιδήρωση κάνεις µε κυανιούχα άλατα, όταν
ρίχνεις το αντιδραστήριο µέσα το κρασί γίνεται πράσινο, γιατί κατέρριπτες τον σίδηρο, καθώς σίδηρος
υπήρχε πολύ τότε στα εργαλεία. Όλα αυτά ήταν αρκετά αντίθετα για µένα που ’χα άλλες αντιλήψεις
και έτσι µετά τον θάνατό του ξεκίνησα και πιστοποίησα όλο τον αµπελώνα βιολογικό. Ήταν δύσκολο
στην αρχή, αλλά αυτό ήθελα. Άρα χρειάζεται κάποια εµπειρία και µετά βούληση. ∆ηλαδή έχεις τον
προβληµατισµό, βρίσκεσαι σε έναν γόνιµο δρόµο και σιγά σιγά οδηγείς προς τον πράσινο δρόµο. ∆εν
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µπορείς ξαφνικά να γυρίσεις τον διακόπτη και να γίνεις πράσινος. Αν θα πρέπει γρήγορα να γίνεις θα
είναι ίσως από κάποιο συγκεκριµένο συµφέρον και ίσως σύντοµα θα ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Είναι
όπως τα λεφτά, όπως εύκολα έρχονται έτσι εύκολα φεύγουν. Όταν ένας διευθυντής σου λέει ότι τώρα
θα δουλέψουµε πράσινα το κάνεις, όταν αλλάξει αυτός ο διευθυντής θα δουλέψεις κόκκινα που θέλει
ο επόµενος. Άρα αυτό που διαπραγµατευόµαστε έχει προσωπικές προϋποθέσεις. Στο ηλεκτρονικό
πίνακα της τάξης µου έχω ανεβάσει µια γελοιογραφία που έχει τίτλο Τhe green revolution. Παρουσιάζει µια συνήθη πόλη, µε τα συνήθη αντικείµενα της, όπου όλα όµως έχουν ταµπέλες green airplane,
green building, green car, green road, green sun, όλα green. Είναι όµως;

Ερώτηση: Είναι φαίνεται η πράσινη εποχή.
Γεώργας: Οι µάνατζερ τα θέλουν όλα green για να πουλάνε καλύτερα.

Ερώτηση: Επειδή ασχολείστε µε την βιολογική γεωργία ποια είναι η αίσθηση σας, όσον αφορά την
διαχείριση των υπόγειων υδάτων από τους καλλιεργητές;
Γεώργας: Ο καθένας που έχει µία άδεια γεώτρησης υποχρεούται να εκτελεί µία διαδικασία όπως
προσδιορίζει η άδεια του για το ποσό του νερού πρέπει να αντλεί, να κάνει αυτή τη χρήση και να
προσέχει αυτά κι αυτά. Επειδή όµως η γεώτρηση είναι ένα πράγµα, το οποίο δεν φαίνεται, ούτε κανείς
την ελέγχει, αντλεί όσο του κατέβει διαχειρίζεται τον πόρο λες και δεν είναι δικός του. Αποτέλεσµα το
µεγαλύτερο µέρος του υδάτινου δυναµικού της Ελλάδας έχει πρόβληµα. Έχει πρόβληµα η χρήση του
όχι ότι δεν υπάρχει. Γιατί ευτυχώς έχουµε νερά. Ένας πόρος όµως που σπαταλιέται και δεν διαφυλάσσεται.

Ερώτηση: Ποιά είναι η άποψη σας για την συνολική παιδεία που υπάρχει γύρω από το θέµα, κρίνοντας
από την καθηµερινή πρακτική;
Γεώργας: Παρατηρώ µερικές φορές στο σούπερ µάρκετ τι έχουν ψωνίσει στο καλάθι τους µερικοί
άνθρωποι και µε τι αυτοκίνητα φεύγουν από αυτό και τρελαίνοµαι. ∆εν µπορώ να καταλάβω αυτήν
την ανισορροπία. Ένας άνθρωπος στο κοµµάτι της οδήγησης και της οδικής ασφάλειας, που είναι
κοινωνικά ορατό, να επιλέγει την κορυφαία ποιότητα, ενώ ο ίδιος στο κοµµάτι της διατροφής του στο
πιάτο του, να επιλέγει τόσο χαµηλή ποιότητα. Κάτι φωτίζεται λάθος, ή κάτι εγώ δεν βλέπω ας πούµε..
Αλλά ένα τρόφιµο που είναι κάτω από το κόστος, τις περισσότερες φορές το ξέρεις ότι δηµιουργεί
πρόβληµα.
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Συνέντευξη µε Κατερίνα ∆ρόσσου
Ερώτηση: Κάποιος µε τις βασικές γνώσεις µιας ειδικότητας, µε την εµπειρία που αποκτά, εξειδικεύεται
για να µπορεί να δουλέψει σε έναν τοµέα της πράσινης οικονοµίας, έχει πράσινο επάγγελµα;
∆ρόσσου: Κοιτάξτε, πράσινη οικονοµία ναι, πράσινη ανάπτυξη ναι, πράσινο επάγγελµα δεν ξέρω. ∆εν
υπάρχει πράσινο επάγγελµα. ∆ηλαδή ο αγρότης που θερίζει το σιτάρι στο χωράφι, που µέχρι τώρα
τα στάχυα τα έβαζε φωτιά, αν τώρα τα µαζέψει γιατί υπάρχει στα δέκα χιλιόµετρα ένα εργοστάσιο που
τα παίρνει για να βγάζει βιοντίζελ, ο αγρότης έγινε πράσινος ή συµβάλει στην πράσινη ανάπτυξη,
και στις καθαρές τεχνολογίες. ∆εν κάνει όµως κάτι διαφορετικό, απλώς αντί πριν να το κάψει, ή αν
τον κυνηγούσαν και δεν τα έκαιγε, τα µάζευε και τα πετούσε σε έναν γκρεµό παραδίπλα, ή τα άφηνε
να γίνουν φυσικό λίπασµα, τώρα απλώς τα µαζεύει και τα πηγαίνει στο εργοστάσιο και έχει και ανταποδοτικό οικονοµικό όφελος . Είναι ένα κοµµάτι της αλυσίδας της πράσινης ανάπτυξης. Αλλά δεν
κάνει κάτι διαφορετικό από ότι έκανε µέχρι τώρα. Το να πηγαίνω εγώ αν υπήρχε η δυνατότητα και
να βάζω βιοκαύσιµο στο αυτοκίνητο µου συµβάλλω στην πράσινη ανάπτυξη γιατί αυξάνω τη ζήτηση
του βιοκαυσίµου, σαν καταναλωτής. Γι’ αυτό λέω είναι θέµα ευαισθητοποίησης, θέµα κουλτούρας και
παιδείας πιο πολύ.

Ερώτηση: Αυτοί που ασχολούνται µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, θεωρείται ότι κάνουν
ένα πράσινο επάγγελµα;
∆ρόσσου: Όχι, απλά ακολουθούν άλλη διαδικασία παραγωγής . Να πω κάτι άλλο πιο χαρακτηριστικό. ∆ουλεύει κάποιος, δεν λέω την ειδικότητα ακόµη, στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων, κι ο άνθρωπος αυτός είναι µπετατζής και βάζει τα σίδερα και το µπετόν για τα θεµέλια των ανεµογεννητριών,
δουλεύει δηλ στην πράσινη βιοµηχανία Γιατί δηλαδή ο µηχανικός που κάνει τη µελέτη είναι πράσινο
επάγγελµα κι ο µπετατζής δεν είναι πράσινο επάγγελµα; ή ο οδηγός της νταλίκας που κουβαλάει τα
πτερύγια των ανεµογεννητριών στην βουνοκορφή, δεν συµβάλλει κι αυτός; συµβάλλει. Κάνει κάτι
πράσινο; Όχι µεταφορές κάνει ο άνθρωπος.

Ερώτηση: ∆ίνει όµως αυτό το εντός εισαγωγικών “πράσινο επάγγελµα” νέες θέσεις εργασίας; Γιατί έγινε ολόκληρη µάχη για το ποιοι µπορούν να γίνουν, ύστερα από σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση,
ενεργειακοί επιθεωρητές.
∆ρόσσου: Γιατί είναι κάτι καινούριο που έχει µία συγκεκριµένη κατεύθυνση. Αλλά, και οι περισσότερες ανεµογεννήτριες που θα εγκατασταθούν, θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας σε οδηγούς φορτηγών, σε µπετατζήδες, σε σιδεράδες, αντί να χτίζουν σπίτια, ανοίγει η αγορά των αιολικών πάρκων.
Θεµέλια θα ρίχνουν πάλι.

Ερώτηση: Τα σπίτια που κάνουν οι εργατοτεχνίτες µε καλάµια, λάσπη κλπ που είναι της εποχής, ότι
είναι ένα παλιό επάγγελµα που τώρα αναβιώνει λόγο της πράσινης οικονοµίας και ανάπτυξης. Πως
µπορείς να αποκτήσεις αυτήν την δεξιότητα σήµερα και να πείς ότι κάνω ένα πράσινο επάγγελµα;
∆ρόσσου: Ναι µα το “µε καλάµια” ήταν σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες. Τα κυκλαδίτικα γιατί είναι
άσπρα; για να αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία. ∆εν τους προέκυψε. Γιατί τα ηπειρώτικα να είναι
από πέτρα και δεν είναι κι αυτά άσπρα; γιατί θέλανε εκεί να τραβάνε την ηλιακή ακτινοβολία. Η τοπική
ιδιαιτερότητα αλλά και γι’ αυτό ήταν θέµα εµπειρίας, να αξιοποιούν τις τοπικές συνθήκες κλιµατολογικές και περιβαλλοντικές µε τα τοπικά υλικά. Συνεπώς δεν είναι νέο ή παλιό πράσινο επάγγελµα, είναι
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το επάγγελµα που προσαρµόζεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και λόγω της περιβαλλοντικής
ή οικολογικής ευαισθητοποίησης που έχει µερίδα πολιτών ,αυτό δύναται να µεταφέρεται από τόπο
σε τόπο. Παρόµοιο επάγγελµα είναι και ο πετράς ή αυτός που κατασκευάζει λιθόστρωτους δρόµους.
Τώρα έχουµε και στην Αθήνα και στην Κηφισιά και στα Πετράλωνα τέτοιους δρόµους.

Ερώτηση: Η προσέγγιση ότι κάνοντας µια συγκεκριµένη δραστηριότητα στη διάρκεια της εργασίας
σου, όπως η housekeeper σε ένα ξενοδοχείο που αποθέτει τα απορρίµµατα που συλλέγει από τα δωµάτια έτοιµα προς ανακύκλωση κάνει πράσινο επάγγελµα, θεωρείται ότι κάνει πράσινο επάγγελµα;
ή απλά ότι συνεισφέρει σε µια πράσινη δράση;
∆ρόσσου: Όχι δεν κάνει πράσινο επάγγελµα. ∆ηλαδή ο διευθυντής του ξενοδοχείου που θα πάρει
πράσινο δάνειο για να κάνει κάτι συγκεκριµένο, να βάλει θερµοµόνωση, να βάλει αισθητήρες φωτισµού, αυτός κάνει πράσινο επάγγελµα; ξενοδοχείο διευθύνει, όπως πριν και µετά. Το δάνειο που
παίρνει είναι πράσινο. Τους αισθητήρες που µετράνε το φωτισµό, θα τους βάλει ο ίδιος που θα βάλει
και τους αισθητήρες του καπνού και της φωτιάς. ∆εν διαφέρει σε τίποτα άλλο, εγκατάσταση αισθητήρων είναι. ∆ηλαδή δεν υπάρχουν πράσινα επαγγέλµατα. Υπάρχει πράσινη οικονοµία. γιατί προωθεί
τα αιολικά πάρκα, τη γεωθερµία, τη βιοµάζα. Πάµε και στο αυτοκίνητο, ο εργάτης της αυτοκινητοβιοµηχανίας αυτοκίνητα έβαφε πριν, αυτοκίνητα θα βάφει και τώρα. Γιατί κάνει πράσινο; επειδή βάφει
ένα λιγότερο ρυπογόνο αυτοκίνητο;

Ερώτηση: Έχετε ακούσει αυτούς που λένε ότι το GΙS συµβάλλει πολύ στην πράσινη ανάπτυξη. Είναι
προϋπόθεση για τα πράσινα επαγγέλµατα τώρα οι δεξιότητες, να ξέρεις να το χειρίζεσαι;
∆ρόσσου: Βοηθάει τον τοπογράφο όπως τον βοηθάει στη χάραξη ενός δρόµου, στη χάραξη µιας
σιδηροδροµικής γραµµής, στις εκσκαφές να κάνει ένα πλάτωµα. ∆εν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Την ίδια
δουλειά θα κάνει για την εκσκαφή των θεµελίων µιας ανεµογεννήτριες. Αυτός κάνει πάλι µετρήσεις
εδάφους όπως θα έκανε για οτιδήποτε άλλο.

Ερώτηση: Ο τεχνίτης του ποδηλάτου είναι πράσινο επάγγελµα;
∆ρόσσου: Ο τεχνίτης ποδηλάτου µε το να µαζεύει τα λίγα λάδια που έχει – γιατί το συνεργείο αυτοκινήτου έχει περισσότερα, αλλά και το ποδήλατο έχει – να τα µαζεύει και να τα πηγαίνει να τα δίνει στο
ειδικό συνεργείο που θα τα ανακυκλώσει όλα αυτά, συµβάλλει στην πράσινη οικονοµία. Γιατί όπως
και ο αγρότης που δίνει τα άχυρα για παραγωγή. Αλλά δεν κάνει πράσινο επάγγελµα, τη δουλειά του
κάνει. Αλλά έχει αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση.
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Ερώτηση: Και παλιά έκανε αυτό το επάγγελµα αλλά επειδή δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα τα πετούσε…
∆ρόσσου: …Και κάποια επαγγέλµατα γίνονται περιβαλλοντικά πιο φιλικά, λόγω της αλλαγής χρήσης
υλικών, ή χρήσης πιο φιλικών υλικών. Στην ουσία την ίδια δουλειά κάνεις αλλά απλά χρησιµοποιείς
άλλη πρώτη ύλη και παράγεις περιβαλλοντικό αποτέλεσµα και αποτύπωµα. Είναι θέµα λοιπόν πράσινης ανάπτυξης και οικονοµίας. Θέλω να µιλήσω επίσης για αυτή τη δουλειά του Υπουργείου που
κάνετε, γιατί έχω µια κόρη που πάει πρώτη λυκείου φέτος και µέσα σε αυτό το καινούριο εκπαιδευτικό
σύστηµα, έβλεπα πέρυσι που µας είχαν στείλει από το σχολείο τέσσερις διαφορετικές ενότητες µε τις
οποίες τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν εργασίες στο καινούριο υποτίθεται παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό
σύστηµα. Έτσι λοιπόν θυµάµαι ότι είχε πχ “ψυχολογία”, δεν τα θυµάµαι όλα, και είχε και “περιβάλλον”. Και θυµάµαι προσπαθούσα να την πείσω να ασχοληθεί µε αυτό γιατί της είπα πως µπορούσα
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να τη βοηθήσω πολύ σε αυτό. ∆εν το διάλεξε βέβαια, αλλά µου έκανε εντύπωση τότε και σκέφτηκα
πως προφανώς θέλουν να δώσουν µία ευαισθητοποίηση και προς αυτόν τον τοµέα ο οποίος είναι
καινούριος και δηµιουργεί καινούριες θέσεις εργασίας. Θα έπρεπε να το διατυπώσουν και να το επικοινωνήσουν λοιπόν πολύ καλύτερα.

Ερώτηση: Άρα είναι θέµα ευαισθητοποίησης.
∆ρόσσου: Το σκεφτόµουν κι εγώ µε όλα αυτά που λέγαµε. Κι εγώ δηµοσιογράφος είµαι, αλλά άρχισα
να ασχολούµαι κάποια στιγµή και µε λίγο πράσινο. Αυτό δεν σηµαίνει πως και σε τρία χρόνια θα κάνω
το ίδιο. Πιθανώς να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό.

Ερώτηση: Πράσινο επάγγελµα ίσως;
∆ρόσσου: Ουσιαστικά η πράσινη οικονοµία ανοίγει καινούριες θέσεις που επαγγελµατικής δραστηριοποίησης και όχι νέα επαγγέλµατα. Είναι επαγγέλµατα που µπορούν να εξελιχθούν σε πράσινη
δραστηριότητα, που θα έχουν ζήτηση µάλλον στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης και οικονοµίας.
Πολύ κοντά στον όρο εγώ µπορώ να βρω µόνο κάποιους οι οποίοι είναι οι ιδιοκτήτες ας πούµε και
είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, για παράδειγµα αν έχεις ένα οινοποιείο µπορείς να επιλέξεις τι οινοποιείο θα έχεις. ∆ηλαδή, τον αµπελώνα σου τον καλλιεργείς µε συµβατικό τρόπο ή µε βιολογικό. Το
επάγγελµα όµως είναι οινοποιός. Απλά αλλάζουν οι πρακτικές. Άρα µιλάµε για πράσινη οικονοµία κι
όχι για πράσινο επάγγελµα.

Ερώτηση: Να ρωτήσω, είναι θέµα κουλτούρας καταρχάς για να ασχοληθεί κάποιος µε την βιολογική
γεωργία;
∆ρόσσου: Θα πρέπει να πιστεύει και να ενστερνίζεται αυτά που κάνει. Όχι µόνο περιβαλλοντικά αλλά
και ηθικά. Άρα είναι καταρχήν θέµα κουλτούρας και κατά δεύτερο επαγγελµατική διέξοδος ως προς
αυτήν την δραστηριότητα. Για να µην ξεχνάµε γεωργός είναι και επειδή έχει αυτήν την παιδεία ασχολείται µε την βιολογική καλλιέργεια, προκειµένου να µην αποστερεί τίποτα από τις µελλοντικές γενιές
και από τους συνανθρώπους του και κατά δεύτερον επειδή όπως πιστεύει παράγει και παρέχει ποιότητα προϊόντος. Η συµβατική είναι η εύκολη λύση. Μπαίνεις στο τρακτέρ, βάζεις ένα φάρµακο κάνεις
µια βόλτα 2 ώρες και ψοφάνε όλα. Τα µεροκάµατα µε το τσαπάκι είναι 40 ευρώ, για βάλε να κάνει 10
µεροκάµατα. Γι’αυτό το έκαναν οι παλιοί. Θα πας στην δύσκολη µέθοδο που είσαι µόνος σου, στην
πέφτουν όλοι γιατί είσαι περίεργος, τους χαλάς την πιάτσα, γιατί τα προϊόντα σου είναι περίεργα κτλ,
είναι πιο δύσκολη και πιο ακριβή γιατί πρέπει να περιµένεις.
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Συνέντευξη µε ∆ηµήτρη Κανελλόπουλο
Ερώτηση: Κατ’ αρχήν σας ευχαριστούµε για το χρόνο σας και τη διαθεσιµότητά σας να συζητήσουµε
το θέµα της πράσινης ανάπτυξης και απασχόλησης. Ξεκινώντας θα θέλαµε να σας ρωτήσουµε τι σας
προσέλκυσε να ασχοληθείτε µε αυτό τον τοµέα;
Κανελλόπουλος: Αποφάσισα να ασχοληθώ µε τα φωτοβολταϊκά γιατί αυτό συνδύαζε τρία πλεονεκτήµατα: Πρώτον, ήταν ένας σχετικά νέος τοµέας στην Ελλάδα και εποµένως ίσως ο ανταγωνισµός δεν
θα ήταν παγιωµένος. ∆εύτερον, ήθελα να κάνω κάτι για το οποίο να αισθάνοµαι ότι είναι πραγµατικά
χρήσιµο όχι µόνο στους πελάτες µου, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τρίτον, το αναµενόµενο οικονοµικό αποτέλεσµα ήταν ικανοποιητικό, άξιζε να αναλάβω τον επιχειρηµατικό κίνδυνο.
Από τότε βέβαια που ξεκίνησα, το τοπίο έχει αλλάξει πολύ. Κατ’ αρχήν δεν δίνονται πια επιδοτήσεις
για τέτοιες εγκαταστάσεις, που το περιµέναµε, αλλά δεν ξέραµε πότε θα συµβεί. ∆εύτερον, η κρίση
οδήγησε τις τράπεζες σε αδυναµία να χρηµατοδοτούν τις επενδύσεις, πράγµα που βέβαια αφορά και
το δικό µας τοµέα. Τρίτον, µειώθηκαν οι τιµές στις οποίες αγοράζει το κράτος το παραγόµενο ρεύµα,
ενώ η ίδια τάση υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη η τεχνολογία προχώρησε και
οι µονάδες, εννοώ τα πάνελ, µπορούν να είναι πιο παραγωγικές και αξιόπιστες ενώ οι τιµές τους πέφτουν διαρκώς. Επίσης η τεχνολογία διαχύθηκε και τώρα παράγονται πάνελ σε πολλές χώρες, ακόµα
και στην Ελλάδα υπάρχουν µονάδες που παράγουν πάνελ. Αυτά όλα δίνουν απασχόληση σε κόσµο,
κυρίως βέβαια σε µηχανικούς και τεχνικό προσωπικό.

Ερώτηση: Έχετε ευκολία να βρίσκετε συνεργάτες που να γνωρίζουν αυτή την τεχνολογία; Τι ιδιαίτερες
δεξιότητες χρειάζονται;
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Κανελλόπουλος: Όταν ξεκινήσαµε πριν 7-8 χρόνια υπήρχαν ελάχιστοι που γνώριζαν. ∆απανήσαµε
πολλά χρήµατα για να εκπαιδεύουµε ανθρώπους στην τεχνολογία αυτή. Σήµερα τα πράγµατα είναι
διαφορετικά, αλλά το επίπεδο γνώσης µεταξύ των επαγγελµατιών διαφέρει, όπως σε όλα τα επαγγέλµατα φαντάζοµαι. Εδώ βέβαια, επειδή δεν έχει παρελθόν αυτή η αγορά, είναι νέα, δεν έχει προλάβει
να δηµιουργηθεί κουλτούρα, να µάθουν οι νέοι κοντά στους παλιούς, να έχουν ξεχωρίσει οι καλές
πρακτικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλοί να µαθαίνουν εµπειρικά, µε τη µέθοδο της δοκιµής και
σφάλµατος, πράγµα που αποτελεί µια πρόσθετη δυσκολία στην απρόσκοπτη ανάπτυξη αυτής της
αγοράς. Όσο για τις δεξιότητες που λέτε, θα έλεγα ότι κατ’ αρχήν απαιτούνται όλες οι δεξιότητες που
είναι ζητούµενες στις σύγχρονες δραστηριότητες: πελατοκεντρική προσέγγιση, δυνατότητα να παίρνεις πρωτοβουλίες και να αντιµετωπίζεις τα προβλήµατα που παρουσιάζονται, έλεγχος ποιότητας µε
αυστηρότητα, ικανότητα επικοινωνίας µε συνεργάτες και πελάτες, ταχύτητα στην εκτέλεση του έργου.
Και βέβαια οι τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται για να γίνει η δουλειά σωστά. Τώρα, σ’ αυτό το τελευταίο, υπάρχει το θέµα ότι η τεχνολογία αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Όχι τίποτα επαναστατικό, αλλά
αλλάζει. Για να είναι κάποιος καλός επαγγελµατίας, καλός τεχνικός, καλός µηχανικός, χρειάζεται να
ανανεώνει συνεχώς τις γνώσεις του γύρω από το αντικείµενο.

Ερώτηση: Από πού ενηµερώνονται οι επαγγελµατίες και πώς µπορούν να ανανεώνουν τις γνώσεις
τους; Γνωρίζετε να υπάρχουν σχετικές σπουδές;
Κανελλόπουλος: Κοιτάξτε, οι σπουδές είναι απαραίτητες σε πρώτο επίπεδο, για να µπορεί να κατανοεί
κάποιος τις αρχές λειτουργίας και να γνωρίζει το γενικό πλαίσιο αναφοράς για όλες αυτές τις εφαρµογές. Από κει και πέρα, χρειάζεται κανείς να ενηµερώνεται από τεχνικά εγχειρίδια και άλλες πηγές που
δεν είναι ακαδηµαϊκού χαρακτήρα. Οι σχολές στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν µπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτόµατα, χρειάζονται χρόνο για να ενσωµατώσουν τις εξελίξεις.
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Ερώτηση: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη από πράσινες
δραστηριότητες;
Κανελλόπουλος: Ας ξεκινήσουµε από την απασχόληση. Στον τοµέα µας αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα
βρίσκουν καταφύγιο πολλοί άνθρωποι από τεχνικές εταιρείες καθώς και ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, οι οποίοι βλέπουν το παραδοσιακό τους αντικείµενο να έχει συρρικνωθεί λόγω της κρίσης. Με
την έννοια αυτή, η πράσινη απασχόληση είναι ένα είδος εµποδίου στην αύξηση της ανεργίας και της
υποαπασχόλησης. Τώρα όσον αφορά στην ανάπτυξη, εκτιµώ ότι κάθε παραγωγή έργου και αξίας
συµβάλλει στην ανάπτυξη και µε την έννοια αυτή, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας συµβάλλουν στην
ανάπτυξη. Και θα πρέπει εδώ να δούµε και το στοιχείο της ανανέωσης του πλουτοπαραγωγικού δυναµικού και το στοιχείο της καινοτοµίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ερώτηση: Ποια θα θεωρούσατε πράσινα επαγγέλµατα και τι τα διακρίνει από τα παραδοσιακά;
Κανελλόπουλος: ∆εν είναι εύκολο να πει κανείς αν είναι διαφορετικό επάγγελµα αυτό του ηλεκτρολόγου που κάνει εγκαταστάσεις γενικά σε σπίτια, από την εγκατάσταση ενός ηλιακού θερµοσίφωνα
ή ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος. Αν κρίνουµε µόνο από το αποτέλεσµα, στη δεύτερη περίπτωση
είναι πράσινο επάγγελµα.

Ερώτηση: Νοµίζετε ότι παίζει ρόλο η ηλικία ή άλλοι τέτοιοι παράγοντες για την απασχόληση σε τέτοιες
δραστηριότητες;
Κανελλόπουλος: ∆ε νοµίζω ότι η ηλικία έχει να κάνει µε το θέµα. Η ανάγκη οδηγεί τους ανθρώπους
να προσαρµόσουν το αντικείµενο της δουλειάς τους και τον τρόπο που εργάζονται στα δεδοµένα.
Τώρα, ένας νεότερος, ίσως ευκολότερα οικειοποιείται νέες έννοιες και τεχνολογίες, παρά ένας µεγαλύτερος, και αυτό όµως έχει να κάνει µε την προσαρµοστικότητα του καθενός και αυτό είναι κάτι που
αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
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Συνέντευξη µε τον Αντώνη Κοκώση
Ερώτηση: Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας στην έρευνα που κάνουµε και θα θέλαµε κατ’ αρχήν να µας πείτε συνολικά τη γνώµη σας για τα πράσινα επαγγέλµατα.
Κοκόσης: Τα πράσινα επαγγέλµατα αντιπροσωπεύουν την τάση των καιρών για µεγαλύτερη αειφορία.
Αειφορία θυµίζω ότι είναι περιβάλλον, οικονοµία και κοινωνία. Εποµένως τρία διαφορετικά σκέλη. Το
να επιδιώξει κανείς να δώσει ορισµό για κάτι τέτοιο δεν έχει κανένα νόηµα. Νοµίζω ότι ο καθένας θα
δώσει τον δικό του ορισµό υπάρχει πολύ επιστηµοσύνη γύρω από τέτοιους ορισµούς και για να καθορίσεις τί ακριβώς εννοεί ο καθένας µε αυτά που εννοεί δεν έχει βάση και κανένα νόηµα. Γιατί αυτά
τα πράγµατα έχουν µια δυναµική, διαµορφώνονται από µόνα τους, όλοι τα καλωσορίζουµε αλλά από
κει και πέρα είναι ένα δεδοµένο αυτό. Ένα δεύτερο θα έλεγα εγώ είναι ότι τα πράσινα επαγγέλµατα
σίγουρα από άποψη χρώµατος δεν είναι πράσινα τις περισσότερες φορές. ∆ηλαδή το να µπορείς να
αξιοποιήσεις σκουπίδια τα οποία δεν έχουν τίποτα πράσινο, είναι ένα πολύ πράσινο επάγγελµα το
οποίο δεν έχει κατανοηθεί σαν πράσινο µέχρι τώρα. Και αντίθετα το να ανακυκλώνεις πράγµατα που
δεν θα έπρεπε, γιατί έρχονται από τη µια µεριά του πλανήτη στην άλλη, είναι µια κακή, από αειφορική
άποψη, τακτική και πρακτική η οποία δεν είναι πράσινη. Είναι κόκκινη ίσως ή µαύρη, εν τούτοις µπορεί
να χρωµατιστεί πράσινη και να περάσει σαν πράσινη στην κοινωνία.

Ερώτηση: Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση µε άλλους ερωτώµενους για το περιεχόµενο της έννοιας πράσινο επάγγελµα. Εσείς τι λέτε;
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Κοκόσης: Σίγουρα το πράσινο επάγγελµα δεν είναι καλό να το ορίσεις. Είναι καλό όµως να το περιορίσεις. Να καταλάβουµε ότι δεν είναι τα πάντα, είναι κάτι πιο συγκεκριµένο. ∆εν είναι καλό κατά τη
γνώµη µου να µπούµε σε αυτό το παιχνίδι των επιστηµονικών ορισµών. Καλό είναι να καταλάβουµε
τί θέλουµε να εννοούµε µε τα πράσινα επαγγέλµατα. Και έχουµε πει ότι λίγο πολύ είναι γύρω από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή ανανεώσιµες πηγές γενικότερα για υλικά και το διαφοροποιούµε και
το ξεχωρίσαµε από το περιβάλλον. Ότι δεν είναι σίγουρα µόνο το περιβάλλον, είναι και τα άλλα δυο.
Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Τώρα γυρίζοντας στην προηγούµενη ερώτηση, δηλαδή κατά πόσο ένα
ίδρυµα προσφέρει την παιδεία για να γίνεις πράσινος ή να µην είσαι τόσο πράσινος, είναι ένας δυναµικός χώρος πρέπει να το παρακολουθείς. Σίγουρα το Πολυτεχνείο έχει ενσωµατώσει πολλά πράγµατα,
σίγουρα δεν έχει ενσωµατώσει πολλά άλλα. Αλλά αν δούµε την παγκόσµια εµπειρία, οι άνθρωποι
που καινοτοµούν που είναι πρωτοπόροι δεν αυτοί που παίρνουν µεταπτυχιακά προγράµµατα στα
πράσινα επαγγέλµατα. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν οι ίδιοι το ενδιαφέρον, την ευαισθησία και µια
υπεύθυνη στάση στην κοινωνία για να σκεφτούν το διαφορετικό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κάνουν
σήµερα τη διαφορά. Όταν ζεις σε µια χώρα που τα σκουπίδια τα πετάς στο δρόµο τί πράσινα µαθήµατα
να πάρεις εσύ για να γίνεις άνθρωπος; Πρέπει να ξεκινήσεις από αυτά τα καθηµερινά. Και νοµίζω από
την άλλη µεριά θα πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι όχι µε βάση τον εαυτό σου µόνο, αλλά µε βάση
τους ανθρώπους γύρω σου και το περιβάλλον γύρω σου. Όπως δηλαδή εσύ ψάχνεις να σχεδιάσεις
ένα εργοστάσιο πράσινο έτσι πρέπει ο εαυτός σου να λειτουργεί µε κάποια παρόµοια κριτήρια.

Ερώτηση: Ακούσαµε από άλλα πρόσωπα, που έχουν επίσης ενασχόληση µε το θέµα, και ενδεχοµένως έχουν ακαδηµαϊκές θέσεις, ότι όλα τα επαγγέλµατα µπορεί να είναι πράσινα. Εσείς είστε αυτής της
γνώµης;
Κοκόσης: Πιστεύω ότι να πούµε ότι όλα µπορεί να είναι έτσι και όλα να είναι πράσινα ίσως να µην
ισχύει. ∆ηλαδή υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν όρια πώς µπορείς να βάλεις κάτι σαν πράσινο και
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µη πράσινο. Και όπως, στις περισσότερες περιπτώσεις όταν µιλάµε για πράσινη τεχνολογία µιλάµε για
τεχνολογία που έχει να κάνει συνήθως µε ανανεώσιµες µορφές, είτε είναι ενέργειας, είτε είναι για υλικά
πράσινα που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές, είτε είναι για έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης ο οποίος ενσωµατώνει όπως αναφέραµε και πριν την οικονοµία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Από αυτή
την άποψη το corporate responsibility σαν concept σε µια εταιρεία είναι ένας πράσινος τρόπος σκέψης
για µια εταιρεία. Το γεγονός δηλαδή ότι µια εταιρεία που κερδοφορεί, που αναπτύσσεται σε µια περιοχή, ότι οφείλει αυτή να έχει µια ανταλλαγή µε την κοινωνία η οποία την στεγάζει, και αυτό είναι µια
πράσινη διάσταση στα οικονοµικά της εταιρείας. Το περιβάλλον από µόνο του δεν είναι πράσινο. Το
περιβάλλον από µόνο του όταν είναι απλά νοµοθεσία, όταν είναι στείρα παρακολούθηση κανόνων,
αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει πράσινο, αυτό είναι σαν να παρακολουθείς κανόνες και νόµους. Νοµίζω
ότι ένα σηµαντικό κοµµάτι είναι ότι αυτού του είδους οι καινούριες τεχνικές και τεχνολογίες θέλουν
καινοτόµους τρόπους και επαγγέλµατα, αυτό είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι. Είναι διαφορετικά καινούρια επαγγέλµατα τα οποία µπορούν να διαµορφωθούν και ένας καινούριος ανοικτός ορίζοντας στον
οποίο σαφώς οι νέοι έχουν τον πρώτο λόγο.

Ερώτηση: Ποια εννοείτε ότι µπορεί να είναι τα πιθανά νέα επαγγέλµατα που προκύπτουν από την
πράσινη οικονοµία και την πράσινη ανάπτυξη, ως φορέας που παρέχετε εκπαίδευση;
Κοκόσης: Είναι πολλά επαγγέλµατα. Μπορεί να είναι επάγγελµα κατασκευαστή για παράδειγµα, µπορεί να είναι επάγγελµα µηχανικού. Μηχανικός ο οποίος βρίσκει καινούριες χηµείες σε υλικά καινούρια, είτε παλιές χηµείες.

Ερώτηση: ∆ηλαδή µπορούµε να πούµε ότι οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι καθώς και η κοινωνία οδηγούν σε νέες επαγγελµατικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι πράσινες;
Κοκόσης: Εγώ θα έλεγα το εξής. Τα πιο σηµαντικά πράγµατα για να καταλάβει κανείς την διαφορά
του πράσινου και του αειφορικού είναι η διαφορά τους σε σχέση µε την περιβαλλοντική διάσταση.
∆ηλαδή οι περισσότεροι νοµίζω συγχέουν τα πράσινα µε τα περιβαλλοντικά και βλέπουν ότι είναι
περιβαλλοντικά καλό είναι µάλλον και πράσινο. Αυτό είναι λάθος. Συνήθως τα πράσινα καινοτοµούν,
άρα έχουν µια οικονοµική διάσταση και επίσης έχουν συµπεριλάβει στον υπολογισµό, την εξίσωση
µε την κοινωνία. Στην Αγγλία θυµάµαι διδακτορικά τα οποία είχαν την λέξη αειφορία, sustainability,
και δεν είχαν µέσα κοινωνικές παραµέτρους που αποτιµούσαν στην ανάπτυξη. Για να διασφαλιστεί το
sustainability, τους ζητούσαν να βγάλουν τον τίτλο του sustainability και να βάλουν το environmental.
Γιατί του έλεγε είναι σαν κοροϊδεύεις, άλλο είναι το περιβάλλον άλλο είναι το sustainability. Άρα εδώ
υπάρχει το οικονοµικό κοµµάτι. ∆ηλαδή αν υπάρχει κάτι όµορφο στα πράσινα, είναι ότι είναι καινοτόµα συνήθως γιατί σε κάνει να σκεφτείς µε έναν διαφορετικό τρόπο. ∆ηλαδή η διαφοροποίηση για ότι
είπαµε για τα τσιµέντα, το να πάρεις µια τσιµεντοβιοµηχανία και να περιορίσεις το διοξείδιο του άνθρακα δεν έχεις τίποτα πράσινο, απλά δουλεύεις σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα. Είναι αυτό που είπα
πριν για την νοµοθεσία, προσπαθείς να είσαι νόµιµος. Αλλά αν σκεφτείς ότι το τσιµέντο σου ή τα υλικά
να έχουν κάποια κοµµάτια τα οποία να είναι ανανεώσιµα, να έχουν έναν κύκλο ζωής ή η συνεισφορά
σου στην κοινωνία να είναι πιο άµεση και πιο συγκεκριµένη τότε γίνεσαι πιο πράσινος, ακόµα και αν
περιβαλλοντικά βρίσκεσαι εκεί που βρισκόσουν χθες.
Είπαµε ότι το πράσινο ενδιαφέρεται και για την κοινωνία, δεν είναι µόνο εναλλακτικό. Και εσύ κοιτάς
να µαζεύεις ενέργεια, ακόµα και καινοτόµα. Ουσιαστικά τί κάνοντας; Λύνοντας ένα περιβαλλοντικό
πρόβληµα. Ποιο δηλαδή; Ότι εγώ έχω εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, βάζω τις ανεµογεννήτριες
και κάνω το νησί µου να είναι σαν ένα τέρας. Μια άλλη περίπτωση µε την κυµατική ενέργεια, πόσες
είναι αυτές οι µηχανές οι οποίες βασίζονται σε κύµατα θάλασσας, ανεβοκατεβαίνουν τουρµπίνες δι-
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άφορες και βλέπεις µια θαλάσσια περιοχή η οποία έχει κάτι µηχανικά περίεργα εξαµβλώµατα και
αισθητικά δεν είναι όµορφο, χαλάς την οµορφιά του τοπίου. Γι’ αυτό είπα ότι θα ήταν καλή µια συζήτηση, που θα ξεκαθαρίσει πράγµατα που να καταλαβαίνει η κοινωνία τα λάθη της. Επαναλαµβάνω
ένα πράγµα που καταλαβαίνει η κοινωνία. Λάθος είναι ότι ταυτίζει τα πράσινα µε τα περιβαλλοντικά,
αν ρωτήσω 8 στους 10 ανθρώπους θα πούνε περίπου τα ίδια. Αλλά το περιβαλλοντικό είναι αυτό
που συνήθως σε αυτά που βλέπουµε σαν καινοτόµα πράγµατα δίνει µια διάσταση. Η διάσταση αυτή
είναι είτε οικονοµική είτε κοινωνική. ∆ηλαδή έχει βρεθεί ένα καινούριο υλικό που αντικαθιστά ένα
προηγούµενο και στην αντικατάστασή του δηµιουργεί ουσιαστικά ένα καινούριο µονοπάτι στην αγορά
και εποµένως έχει µια διαφορετικότητα, µια καινοτοµία, αυτή λοιπόν είναι η οικονοµική διάσταση. Η
τεχνική διάσταση µπορεί να έχει να κάνει µε τις εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα ή να διορθώνει
κάποιες περιβαλλοντικές εκποµπές. Και το άλλο είναι η κοινωνική διάσταση την οποία παραβλέπουµε
πολλές φορές.
Ερώτηση: Πώς θα ορίζατε εποµένως την αειφορία και τη βιωσιµότητα σε σχέση µε την πράσινη ανάπτυξη; Είναι δύο όροι που συναντάµε όλο και πιο συχνά και στα ευρωπαϊκά κείµενα και ευρύτερα.
Κοκόσης: Νοµίζω είναι ξεκαθαρισµένο. Βιώσιµο είναι αυτό που είναι περιβαλλοντικό και οικονοµικό,
ενώ το αειφορικό έχει και το κοινωνικό.

Ερώτηση: Οπότε η χρήση του όρου πράσινο εκτιµάτε ότι είναι κατανοητή από το ευρύ κοινό και δεν
κινδυνεύει από την αλόγιστη χρήση του;
Κοκόσης: Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ θετικό αλλά αν αφήσουµε το µάρκετινγκ από µόνο του θα
κάνει αυτό το θετικό µια φούσκα η οποία θα σκάσει και ο κόσµος θα πάψει να εµπιστεύεται το κάτι
τόσο πολύ ωραίο. Ακριβώς γιατί θα πέσει στα χέρια των λάθος ανθρώπων. Άρα λοιπόν εκεί αξίζει να
το τονίσουµε αυτό και να προστατεύσουµε µια όµορφη κίνηση, µια όµορφη προοπτική από τα χέρια
αυτών που προσπαθούν να βγάλουν γρήγορα και εύκολα χρήµατα.

Ερώτηση: Κάτι άλλο που θα θέλατε να µας πείτε;
Κοκώσης: Πάντως το θέµα παιδείας είναι σηµαντικό, και δεν έχει να κάνει µόνο µε την Ελλάδα. Εγώ
ήµουν στην Αµερική πριν από 2 εβδοµάδες και είχα συναντηθεί µε κάποιους ανθρώπους και µου
λέγανε, γιατί εδώ στην Αµερική εµείς µε όλα αυτά τα µεταπτυχιακά και τα διάφορα είµαστε πίσω από
τους Ευρωπαίους; Και τους λέω γιατί έχετε διαφορετική παιδεία.
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Συνέντευξη µε Κώστα Μάντζιο
Ερώτηση: Κύριε Μάντζιο, γνωρίζουµε ότι ως διευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού & Περιβάλλοντος
του ΓΕΕΘΑ πήρατε την πρωτοβουλία να ιδρυθούν ΚΕΚ στο Στρατό και κάνατε την προεργασία ώστε
να πιστοποιούνται οι απόφοιτοι µε επαγγελµατικά προσόντα. Συνδέεται αυτή η πρωτοβουλία µε την
πράσινη απασχόληση;
Μάντζιος: Ξεκινήσαµε µε την πεποίθηση ότι τα δύο θέµατα πλέον είναι συνδεδεµένα σε κάθε δραστηριότητα. Η ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων για την προστασία και την υποστήριξη του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι υψίστης σηµασίας. Βέβαια αυτό είναι πολύ ωραίο στην
θεωρία αλλά στην πράξη πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι έχουµε φτάσει στον απώτερο σκοπό. Είναι
πολύ πιθανό αυτή την ταµπελίτσα που πιπιλίζουµε εδώ και χρόνια για τα πράσινα επαγγέλµατα, για
την πράσινη προσέγγιση σε όλα τα στοιχεία της καθηµερινότητά µας και του επαγγελµατικού χώρου,
να µην την έχουνε εµπεδώσει πάρα πολύ καλά αυτοί που δουλεύουν µέσα στις επιχειρήσεις , π.χ. τα
τουριστικά επαγγέλµατα.
Συνεπώς είναι θέµα υψίστης σηµασίας: Αφενός να αξιολογηθεί ποιά είναι η υπάρχουσα ικανότητα,
γνώση και δυναµική του προσωπικού για να βρεθούν ποιά είναι τα προβλήµατα, οι προβληµατισµοί ως
προς την άρτια κατανόηση και εκπαίδευση τους, ώστε να είναι οι ίδιοι και χρήστες αλλά και µέντορες
µιας προσέγγισης για την αειφόρο ανάπτυξη και αφετέρου για να µπορέσει κάποιος να πιστοποιήσει ότι
έχουµε φτάσει σαν οµάδα, σαν όµιλος, σαν σύλλογος, σαν συντεχνία σε αυτό που λέγεται ότι δραστηριοποιούµαστε σε ένα πεδίο, το οποίο υποστηρίζει την πράσινη ανάπτυξη, και οικονοµία σαν fundamental,
σαν ουσιαστικό µέρος της δοµής του και όχι σαν επιχείρηµα για να τραβάει την προσοχή των ανθρώπων.
Ερώτηση: Απ’ ότι καταλαβαίνω είστε της άποψης ότι οι περισσότερες αν όχι όλες οι επαγγελµατικές
ενασχολήσεις µπορούν να έχουν πράσινη διάσταση, να γίνονται πράσινες. Απευθύνονται αυτές οι
πρωτοβουλίες σε όλους τους στρατευµένους;
Μάντζιος: Οι στρατευµένοι Έλληνες πολίτες όταν υπηρετούν θα πρέπει να έχουν µια παραγωγική
θητεία, µε δηµιουργική εµπειρία, όπου ο καθένας θα µπορεί να ενισχύσει τα προσόντα και τις δεξιότητές του, να µπορεί να φοιτήσει σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, να µπορεί να παρακολουθήσει
προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης και να µπορεί να ευαισθητοποιηθεί σε κοινωνικά και
περιβαλλοντικά θέµατα. Οι Ένοπλες ∆υνάµεις θα πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία της κοινωνίας
όχι µόνο για να επιτελούν τη βασική αποστολή τους, σε σχέση µε την υπεράσπιση της ακεραιότητας
και ανεξαρτησίας της χώρας, αλλά και να συµµετέχουν στις καθηµερινές ανάγκες. Η πολιτική προστασία, η διαχείριση κρίσεων λόγω φυσικών καταστροφών, είναι πλέον στοιχείο του πυρήνα της
εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους. Ως εκ τούτου οι Ένοπλες ∆υνάµεις θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς
δυνάµεις, αποτελεσµατικά ευαισθητοποιηµένες οµάδες κατάλληλα εκπαιδευµένων και εξοπλισµένων
στελεχών, προκειµένου να δράσουν όταν απαιτηθεί, ώστε ο πολίτης θα νιώθει ότι σε κάθε περίπτωση
σεισµού, πυρκαγιάς, πληµµύρας οι Ένοπλες ∆υνάµεις διατίθενται για την προστασία του και κυρίως
ότι βρίσκονται δίπλα του. Η προετοιµασία, η εκπαίδευση για το έργο αυτό, αλλά και τα περισσότερα
έργα που γίνονται εσωτερικά στις ένοπλες δυνάµεις, µπορούν να αποκτήσουν πράσινο χαρακτήρα. Για
παράδειγµα, στο εν λόγω πλαίσιο αρχών και µε βάση την Περιβαλλοντική Πολιτική του ΥΠΕΘΑ, που
είχαµε εκδώσει, εκπονήσαµε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενηµέρωσης
των στρατευµένων, που περιελάµβανε µια σειρά εκπαιδευτικών διαλέξεων στα Κέντρα Νεοσύλλεκτων
σε Ιωάννινα, Άρτα, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Πόρος, Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαµάτα, Πύργο και Κόρινθος
µε αντικείµενο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των από κλιµάκιο αρµοδίων στελεχών της διεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και µε την συµµετοχή καθηγητών από την ακαδηµαϊκή κοινότητα.
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Ερώτηση: Καταλαβαίνω ότι θεωρείτε την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως αναπόσπαστο στοιχείο στη
συγκρότηση των ατόµων, για να εξελιχθεί µια δραστηριότητά τους σε πράσινη δραστηριότητα.
Μάντζιος: Ακριβώς. Να σας πω σύντοµα, τι σχεδιάσαµε προκειµένου να έχουν την δυνατότητα να
το πράξουν και άλλοι οργανισµοί, καθόσον τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση αντιστοίχων προγραµµάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης έχουν πολλαπλασιαστική επιτυχία
και οφέλη στην ελληνική κοινωνία και την ποιότητα της καθηµερινότητας των συµπολιτών µας. Ο
απώτερος σκοπός της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης –Ενηµέρωσης, που σχεδιάσαµε ήταν να
βοηθήσουµε τους στρατευµένους νέους να γίνουν περιβαλλοντικά ενήµεροι και κυρίως, εφοδιασµένοι µε soft δεξιότητες, ώστε να διερευνούν τα περιβαλλοντικά θέµατα και να αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Επιπλέον, προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε αφοσιωµένα άτοµα
που θα εργαστούν, είτε ατοµικά είτε συλλογικά, για την επίτευξη και/ή τη διατήρηση µιας δυναµικής
ισορροπίας ανάµεσα στη ποιότητα ζωής και στη ποιότητα του περιβάλλοντος. Σκοπός µας είναι να
συµβάλλουν καθοριστικά, ώστε ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ποικίλων δραστηριοτήτων των
Ενόπλων ∆υνάµεων να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, αλλά κυρίως στην εµπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης, µιας και η ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς συνιστά
την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία, στο µέλλον, συλλογική και ατοµική, στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της εργασίας, δηλ. όχι µόνο ως
βιοπορισµός, αλλά και τι επιπτώσεις έχουν αυτά που κάνουµε και ο τρόπος που τα κάνουµε.
Ερώτηση: Η πράσινη προσέγγιση σχετίζεται όχι µόνο µε την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και
την ανάπτυξη µε κοινωνική διάσταση. Συσχετίζεται η δράση σας µε τα παραπάνω ώστε να της δοθεί ο
χαρακτηρισµός πράσινη;
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Μάντζιος: Στόχο µετά την πραγµατοποίηση της παραπάνω δράσης, αναγνωρίσαµε και θέσαµε την
δυνατή καλύτερη εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής που ακολουθούµε και όσον αφορά:
Πρώτον την εναρµόνιση, δηλ την τήρηση της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Εθνικής περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας, των Αποφάσεων και Συµφωνιών του NATO και των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τα παραπάνω, καθόσον οι νέοι θα έχουν ενηµερωθεί για την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία σε
θέµατα περιβάλλοντος. ∆εύτερον πρόληψη, δηλ την αποφυγή δηµιουργίας ρύπανσης, µε µείωση της
ποσότητας των παραγόµενων αποβλήτων και περιορισµό της επικίνδυνων υλικών, καθόσον οι νέοι
θα είναι πλέον ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα ρύπανσης και θα κατέχουν τις κατάλληλες δεξιότητες
για την πρόληψή της. Τρίτον αποκατάσταση, δηλ τον καθαρισµός περιοχών που είναι τυχόν επιβαρυµένες µε προϋπάρχουσα ρύπανση, καθόσον οι νέοι θα γνωρίζουν πλέον τις επιπτώσεις της ρύπανσης
και τις µεθόδους αποκατάστασής τους και τέταρτον διατήρηση, που περιλαµβάνει δύο τύπους διαχείρισης: την ελεγχόµενη χρήση και τη διαφύλαξη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία
των φυσικών πόρων και του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τοιουτοτρόπως οι νέοι θα
έχουν συνειδητοποιήσει την αξία των φυσικών πόρων αλλά και του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και τις πρακτικές εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρησή τους.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι αυτό µπορεί να είναι δείγµα συνολικής ευαισθητοποίησης του δηµοσίου στα
περιβαλλοντικά θέµατα και της πράσινης προσέγγισης στη λειτουργία του;
Μάντζιος: Νοµίζω πλέον ότι η πολιτική του κάθε κράτους δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώρια για
αµφιβολίες, ότι η επένδυση στην υποστήριξη των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να έχουν τις ικανότητες να συµµετέχουν ενεργά στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, έχει υψηλή ιεράρχηση στις
άµεσες προτεραιότητές του.
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Συνέντευξη µε Νίκο Μαρκάτο
Ερώτηση: Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν υπάρχουν πράσινα επαγγέλµατα, ή υπάρχουν
πράσινες δραστηριότητες; Ποια είναι η άποψή σας;
Μαρκάτος: Φαντάζοµαι πράσινο επάγγελµα είναι οποιοδήποτε επάγγελµα ασχολείται µε την περιβαλλοντική βιωσιµότητα και την οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια της αειφορίας. Από αυτή την άποψη τα
περισσότερα θα µπορούσε να είναι πράσινα.

Ολόκληροι κλάδοι επαγγελµάτων θα µπορούσαν να οριστούν ως πράσινοι, γιατί όλοι οι χηµικοί µπορεί να είναι πράσινοι, αυτοί που ασχολούνται µε ιατρικά, ασχολούνται µε χηµικά, µε τοξικά και άλλα
επικίνδυνα στερεά και απόβλητα, αυτό δεν λέει τίποτα όµως. Γιατί ασφαλώς και οι µηχανικοί είναι
τέτοιοι, διότι παίρνουν τις αποφάσεις των χηµικών και προσπαθούν να δηµιουργήσουν µεθοδολογίες
και διεργασίες οι οποίες ασφαλώς αποβλέπουν στην διατήρηση του περιβάλλοντος, την βιωσιµότητα
και στην ορθολογική ανάπτυξη. Εποµένως τέτοιου είδος ορισµός καλό είναι να µην υπάρχει. Σήµερα
βέβαια η οικονοµία είναι καλό να προχωράει µε βιώσιµους τρόπους ανάπτυξης. Αυτό που στην χώρα
µας ονοµάζουµε πράσινη ανάπτυξη και η οποία δυστυχώς είναι επικίνδυνη, γιατί οι ανεµογεννήτριες
καλές είναι, τις φτιάχνουµε στην Ελλάδα; Το να αγοράζουµε εµείς ανεµογεννήτριες από τους ∆ανούς
δεν σηµαίνει ότι εµείς βοηθάµε έτσι την πράσινη ανάπτυξη.

Ερώτηση: Ψάχνουµε να βρούµε πράσινα επαγγέλµατα, µήπως είναι green marketing και όχι green
jobs;
Μαρκάτος: Εγώ θεωρώ ότι το πράσινο µπαίνει ως εκπαίδευση στα υπάρχοντα επαγγέλµατα. Σήµερα
οι αρχιτέκτονες κοιτάνε να προσανατολίσουν τα σπίτια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκµεταλλευτούν
τις κλιµατολογικές συνθήκες απέξω. Οι βιοµηχανίες τσιµέντου έχουν καταφέρει από το 1990 µέχρι
σήµερα να περιορίσουν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ανά τόνο παραγόµενου τσιµέντου 8,5%,
ποιοι τα κάνανε αυτά; Οι µηχανικοί, οι χηµικοί, οι φυσικοί, οι επιστήµονες οι οποίοι είναι µέσα στην
εταιρεία. Το να έχει την περιβαλλοντική διάσταση είναι διαφορετικό. Εγώ π.χ. έχω µια άποψη περί
του θέµατος και γι’αυτό διαφωνώ και µε τους υπουργούς ή τους υπουργούς Παιδείας για τον τρόπο
που ορίζει κανείς ένα πανεπιστήµιο. Αναρωτιέται κανείς όταν εκπαιδεύεται ένας µηχανικός τί µαθαίνει;
Μαθαίνει να παράγει ένα προϊόν ή να φτιάχνει µια διαδικασία µε το ελάχιστο κόστος. Μόνο; Με το
ελάχιστο κόστος όταν όλα τα κόστη έχουν ληφθεί υπόψη. ∆ηλαδή και η περιβαλλοντική διάσταση και
η διάσταση του κινδύνου για τις ανθρώπινες ζωές. Γι’αυτό διαφωνώ βασικά µε την αξιολόγηση, ποιος
φτιάχνει τί, ανάλογα µε την κατεύθυνση. Εποµένως θεωρώ ότι τα υπάρχοντα επαγγέλµατα θα πρέπει
όλα να στραφούν προς µια πράσινη ανάπτυξη, αυτό οπωσδήποτε. Το αν θα υπάρξουν και 2-3 επαγγέλµατα, τα οποία δεν µπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγµή, που να είναι αποκλειστικά αφιερωµένα
στην πράσινη ανάπτυξη, ασφαλώς µπορεί και να υπάρξουν.

Ερώτηση: Έχει τεθεί και το θέµα των κοινωνικών επιπτώσεων
Μαρκάτος: Εγώ θα συµφωνήσω σε αυτό το περιβαντολογικό αλλά θα διαφωνήσω στο αν θα πρέπει
να κοιτάµε µόνο προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή αξίζει τον κόπο να βάλεις 10.000 ανεµογεννήτριες πάνω σε έναν ωραιότατο λόφο ή µήπως είναι καλύτερο να παίρνεις 10Μw από εκεί για να µην
καταστρέψεις όλη την αισθητική του τοπίου και να βάλεις τις άλλες 10 πιο πέρα. Αυτό είναι ένα ζήτηµα.
Από αυτή την άποψη βγαίνει ένα καινούριο επάγγελµα, ανάλυση συστηµάτων και λήψη αποφάσεων
µε βάση όλα αυτά τα κριτήρια. Θα κάνει δηλαδή διαχείριση πράγµατι.
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Ερώτηση: Πιστεύετε ότι είναι σκόπιµο να υπάρχει ειδική κατεύθυνση στην εκπαίδευση για την πράσινη
οικονοµία;
Μαρκάτος: Στην δεκαετία του 90 υπήρξε µια µεγάλη συζήτηση εδώ κατά πόσο θα έπρεπε να ιδρυθεί
ένα τµήµα περιβάλλοντος. Επικράτησε, και κατόπιν εισήγησής µου τότε γιατί ήµουν πρύτανης, η άποψη ότι το περιβάλλον δεν αποτελεί κάτι που το κάνει κάποιος µε κάποια συγκεκριµένη ειδικότητα.
Περιβαλλοντολόγος πρέπει να είναι και ο πολιτικός µηχανικός, και ο χηµικός µηχανικός και ο µηχανολόγος και όλοι οι µηχανικοί που βγαίνουν από εδώ. Εποµένως θεµελιώσαµε την έννοια της εισαγωγής περιβαλλοντολογικών µαθηµάτων και ανοίγω παρένθεση (και η µεγάλη µου αδυναµία για τους
µηχανικούς και ανθρωπιστικών µαθηµάτων που τότε είχα απαιτήσει να είναι 10% του προγράµµατος
σπουδών το πλησιάσαµε δεν το φτάσαµε ποτέ), µε αποτέλεσµα οι περισσότερες σχολές να έχουν µια
διάσταση και περιβαλλοντική, αλλά και αποφυγής µεγάλων ατυχηµάτων µε την ευρύτερη έννοια, όχι
µόνο φυσικών καταστροφών αλλά ακόµα και βιοµηχανικών. Για παράδειγµα οι τοπογράφοι έχουν
ένα τµήµα το οποίο είναι τοµέας φυσικών καταστροφών και ένα κέντρο ερευνητικό πάνω σε αυτό. Οι
µηχανολόγοι, οι χηµικοί µηχανικοί, οι πολιτικοί µηχανικοί και οι αρχιτέκτονες και οι ηλεκτρολόγοι,
όλοι προσφέρουν σε φυσικά περιβάλλοντα. Μόλις µίλαγα για παράδειγµα µε έναν απόφοιτό µας και
συνεργάτη των ηλεκτρολόγων ο οποίος αυτή τη στιγµή ασχολείται µε βιοκλιµατικά. Εποµένως θεωρώ
ότι το Πολυτεχνείο τουλάχιστον, δεν ξέρω για τα άλλα πανεπιστήµια, χωρίς να λέω ότι τα κάνει όλα
τέλεια και έχει καλυφθεί το θέµα, εντούτοις υπάρχει µια ευαισθησία και έχουν γίνει αρκετά πράγµατα
προς αυτή την κατεύθυνση. ∆ηλαδή ο κάθε κλάδος να έχει απόλυτη συνείδηση των περιβαλλοντολογικών, βιοκλιµατικών και αειφορικών όµως διαστάσεων.

Ερώτηση: Άρα εκτιµάτε ότι από περιβαλλοντική συνείδηση πάµε καλά;
Μαρκάτος: Και σε αυτό εγώ νοµίζω είχαµε κάνει µεγάλη πρόοδο αλλά δυστυχώς σήµερα το πρωί
ερχόµενος είδα µια κυρία µπροστά µε το αυτοκίνητό της να πετάει χαρτιά κάθε 1,2 µέτρα. Και εγώ
ντράπηκα να τη βρίσω, και εδώ είναι η ευθύνη η δική µας. Το 2011 εξακολουθούµε να κάνουµε αυτή
τη δουλειά, είναι τροµερό. Η κοπέλα που τα πέταγε δεν είναι πάνω από 30.

Ερώτηση: Ο βιοκλιµατικός αρχιτέκτονας έχει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις ή µπορεί και ένας ¨συµβατικός¨ αρχιτέκτονας, αν ενδιαφερθεί ή διαβάσει να µπορεί να γίνει βιοκλιµατικός από µόνος του;
Μαρκάτος: Και τα δυο. Για παράδειγµα οι αρχιτέκτονες αυτή τη στιγµή χρησιµοποιούν ένα πολύ γνωστό πρόγραµµα στον Η/Υ και κάνουν αυτή τη δουλειά και έχουν και γνώση.
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Ερώτηση: Άρα ο βιοκλιµατικός αρχιτέκτονας δεν είναι κάποιο νέο ή άλλο επάγγελµα, αφού θα κάνει
και το συµβατικό σπίτι και αυτός που δεν είναι βιοκλιµατικός µπορεί να γίνει.
Μαρκάτος: Πλην όµως θα έχει την ευαισθησία να ξέρει ότι θα βάψει το σπίτι, θα προσανατολίσει το
σπίτι θα εκµεταλλεύεται το φυσικό αέριο.
Ερώτηση: Κάποιος από τους κυρίους που µιλάγαµε µου είπε το εξής, ρώτησα αν υπάρχει πράσινος
δικηγόρος ή πράσινος τραπεζίτης και µου λένε βεβαίως υπάρχει. Ο τραπεζίτης που πουλάει τα πράσινα
δάνεια για να βάλουν φωτοβολταικά στις στέγες εκείνη τη στιγµή κάνει µια πράσινη δραστηριότητα,
ωθεί την οικονοµία και την ανάπτυξη και δίνει δάνεια.
Μαρκάτος: Θα µου επιτρέψεις να πω ότι όλοι αυτοί τα κάνουν υποκριτικά για να παίρνουν λεφτά. Το
ευτύχηµα τουλάχιστον είναι ότι αυτή τη φορά θα πουλήσει κάτι που είναι σωστό και αν γίνεται καλύτερο από το προηγούµενο.

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Ερώτηση: Υπάρχει πάντως ένα θέµα γύρω από την ορολογία, π.χ. τον όρο βιωσιµότητα.
Μαρκάτος: Εγώ το κάνω λίγο πιο έντονο βέβαια, εγώ δεν το λέω βιώσιµο. Αξιοβίωτο µε την έννοια
ανεκτό. Το ανέχοµαι γιατί µου δίνει οικονοµικό όφελος. Αναγκάζοµαι, γιατί πολλές φορές πολλά από
αυτά που δίνουν όφελος και θεωρούνται και αξιοβίωτα δεν είναι.

Μαρκάτος: Και γι’αυτό θα πρέπει να βρεθούµε κάποτε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι, πράγµα που σε
πολλούς µας έχει µάθει η Αγγλία, όπου οι άνθρωποι όταν έχουν ένα πρόβληµα κάθονται γύρω από
ένα τραπέζι να το λύσουν. Εδώ προτείνει ο ένας, ο άλλος είναι ανταγωνιστής και φωνάζει. Ξαφνικά
βγαίνουν µαύρες σηµαίες πίεσης ξέροντας ή µη ξέροντας. Μου έχει τύχει περίπτωση να κάνω κάτι
και να πω παιδιά αυτό είναι έτσι και έρχεται το πολιτικό πρόσωπο και λέει δεν είναι έτσι, το πολιτικό
πρόσωπο συνέβη να είναι και συνάδελφος. Του λέω µπορείς να κάνεις τη δουλειά µόνος σου να δεις
αν έχω κάνει λάθος και µου λέει όχι, ότι είµαι και πολύ συντηρητικός και του λέω τότε γιατί δεν το
πιστεύεις, γιατί έχουµε και ψήφους µου λέει. Αυτό είναι πραγµατικό παράδειγµα, δεν θέλω να πω πότε
και πού. Αντιλαµβάνεσαι λοιπόν ότι ούτε πράσινοι, ούτε κόκκινοι, ούτε µπλε. Οι θεωρίες είναι διαφορετικές. Αν εξακολουθήσουµε να βγαίνουν οι µεν µε τις µαύρες σηµαίες, οι άλλοι να κάνουν επενδύσεις λανθασµένες, ρυπογόνες κτλ ή να το αγνοούν είναι κακό. Έχω επίσης και µια άλλη εµπειρία που
τελικά καθίσαµε σε ένα τραπέζι µε βρίσιµο στις 2 το πρωί. Όταν κάτσαµε στο τραπέζι υποχρεώθηκε η
συγκεκριµένη βιοµηχανία τότε να πάρει µέτρα για το περιβάλλον ύψους 2.000.000.000 δρχ τότε. Αυτή
τη στιγµή συζούν τοπική κοινωνία και παραγωγοί, είναι µια από τις καλύτερες βιοµηχανίες στην Ελλάδα. Παρέχει εργασία στους τοπικούς και κανένας δεν µιλάει. Γιατί; Γιατί και η βιοµηχανία αναγκάστηκε
αφού κάθισε στο τραπέζι και συνειδητοποίησε ότι αυτά που έκανε ήταν λάθος και µε επιστηµονικές
θεωρήσεις, αναγκάστηκε να πάρει αυτά τα χρήµατα να τα επενδύσει γιατί ήταν µια µακροχρόνια επένδυση που της βγήκε σε καλό. Και βγήκε σε καλό και στην τοπική κοινωνία γιατί δεν έµεινε άνεργη.
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Συνέντευξη µε Παναγιώτη Σίσκο
Ερώτηση: Έχετε λάβει την σχετική επιστολή του ΕΚΕΠ, οπότε να σας πω δυο λόγια για το έργο που
είναι δοµηµένο ως εξής: Κάναµε στην αρχή µια έρευνα βιβλιογραφίας για να δούµε τί σηµαίνουν ορισµένες έννοιες. Εκεί διαπιστώσαµε ότι οι έννοιες της πράσινης ανάπτυξης, της πράσινης οικονοµίας, της
βιώσιµης ανάπτυξης είναι κάπου µπλεγµένες σε όλους. Οµοίως ποια είναι τα πράσινα επαγγέλµατα, οι
πράσινες δραστηριότητες.
Το δεύτερο µέρος της µελέτης είναι αυτό που κάνουµε τώρα και είναι η έρευνα µέσω συνεντεύξεων µε
ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε τους stake holders δηλαδή µε τον κόσµο που ασχολείται µε τα πράσινα επαγγέλµατα είτε µπορούν να τα κατευθύνουν ή τα υλοποιούνε για να µας πουν την άποψη τους.
Το τρίτο κοµµάτι θα είναι µια συστηµική επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας και των αποτελεσµάτων της βιβλιογραφίας, προκειµένου διασκορπόντας τα η ερευνητική επιστηµονική οµάδα που έχει
αναλάβει αυτό το έργο, να καταλήξει ποια θεωρούνται ότι µπορεί να είναι τα πράσινα επαγγέλµατα, οι
πράσινες δραστηριότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα, που µπορούν να αναπτυχθούνε. Στόχος είναι να
εκδοθεί ένα φυλλάδιο το οποίο θα απευθύνεται στους γονείς των παιδιών που είναι µαθητές στα γυµνάσια και στα λύκεια προκειµένου να τους βοηθήσει στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση αργότερα.
Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι: Πιστεύετε ότι υπάρχουν πράσινα επαγγέλµατα ή πράσινες δραστηριότητες στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης και οικονοµίας,;
Σίσκος : Επί του παρόντος δεν µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν πράσινες δραστηριότητες. Η τυπική
αναγνώριση πρασίνων επαγγελµάτων απαιτεί χρόνο και νοµοθέτηση και αυτό θα βασιστεί βέβαια
στη υπάρχουσα πείρα. Μην ξεχνάµε ότι για την πράσινη ανάπτυξη µιλάµε ουσιαστικά τα τελευταία
4-5 χρόνια και έτσι λοιπόν πράσινη ανάπτυξη είναι µια νέα µορφή ανάπτυξης της οποίας η οικονοµία
βασίζεται σε πρώτες ύλες που έχουνε βιολογική προέλευση και η ενέργεια που χρησιµοποιείται για
την ανάπτυξη αυτή είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή θα λέγαµε πηγές ενέργειας που δεν χρησιµοποιούνε, τις ορυκτές πηγές ενέργειας όπως είναι ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Η οικονοµία τα τελευταία 200-250 χρόναι είναι οικονοµία άνθρακα. Η οικονοµία άνθρακα ξεκίνησε
από την Αγγλία το 1750 ,όπου κατόρθωσε ο άνθρωπος να καύσει για πρώτη φορά άνθρακα, να παράγει ατµό και να κινήσει µηχανές, γι’αυτό υπάρχει αυτή η έκφραση η ατµοµηχανή της οικονοµίας διότι
όλη η βιοµηχανική επανάσταση, η 1η και η 2η βιοµηχανική επανάσταση, κυρίως η 1η βασίζεται στο ότι
καίγαµε άνθρακα παρήγαµε ατµό και ο ατµός κινούσε µηχανές και έτσι λοιπόν οι µηχανές είχαν πιο
µεγάλη απόδοση από τον εργάτη, από την δύναµη και την ενέργεια του εργάτη και του ζώου, αυτή
είναι η 1η βιοµηχανική επανάσταση.
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Ερώτηση: Άρα εσείς θεωρείται ότι η ανάπτυξη προέρχεται µε το σκεπτικό της διατήρησης των πρώτων
υλών ή της µετατροπής των πρώτων υλών σε κάτι άλλο, είναι εντος εισαγωγικών η πράσινη ανάπτυξη
η οποία δηµιουργεί νέες δραστηριότητες στο χώρο αυτό;. ∆ηλαδή ένας που ήταν πολιτικός µηχανικός
το ότι είναι τώρα ενεργειακός επιθεωρητής, ύστερα από µια κατάρτιση που απέκτησε κάνει µια δραστηριότητα στα πλαίσια του επαγγέλµατός του ή απέκτησε ένα πράσινο επάγγελµα;
Σίσκος: Εξ όσων δύναµαι να γνωρίζω σήµερα δεν έχουµε νοµοθετήσει πράσινα επαγγέλµατα, απλώς
τα παλιά επαγγέλµατα αναµορφώνονται, εξελίσσονται µε την προοπτική της πράσινης ανάπτυξης.
Εποµένως αυτή δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε πράσινες δραστηριότητες , όπου οι πρώτες ύλες
που χρησιµοποιούνται είναι ανανεώσιµες δηλαδή βιολογικής προέλευσης που βασίζονται στην φωτοσύνθεση που η φωτοσύνθεση είναι µια διεργασία που γίνεται από τα φυτά και µε την ηλιακή ενέργεια και παράγει ανανεώσιµες πρώτες ύλες.

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Αυτές τις ανανεώσιµες πρώτες ύλες αφού τις παράγει ο ήλιος µπορούµε να τις χρησιµοποιούµε αενάως. Ναι λοιπόν οι πρώτες ύλες και δεύτερον αντί να χρησιµοποιήσουµε ενέργεια που προέρχεται
από τον άνθρακα ή από το πετρέλαιο ή από το φυσικό αέριο χρησιµοποιούµε πάλι αιολική ενέργεια,
ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια και ούτω καθεξής. ∆ιότι γνωρίζουµε ότι η ενέργεια που
παράγεται από τα ορυκτά καύσιµα παράγει ρύπανση, η πρωτογενής ρύπανση, αυτοί οι ρύποι που
ξέρουµε, οξείδια του θείου, του αζώτου, άκαυστος άνθρακας, σωµατίδια δηλαδή, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, φυτικές οργανικές ενώσεις, όλα αυτά επηρεάζουν άµεσα την δηµόσια υγεία. Γι’ αυτό
θέλουµε να ελαττώσουµε την συµµετοχή στο ενεργειακό ισοζύγιο, να ελαττώσουµε την συµµετοχή
των ορυκτών καυσίµων που µέχρι τώρα παγκοσµίως πρέπει να οµολογήσουµε ότι το παγκόσµιο ενεργειακό ισοζύγιο παραµένει στο 85% από τον άνθρακα, δηλαδή καύση στερεού άνθρακα, πετρελαίου
και φυσικού αερίου.
∆ιαπιστώθηκε δε ότι από τα ορυκτά καύσιµα δεν έχουµε µόνο τους πρωτογενείς ρύπους που βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου, είναι ότι παράγεται ως κύριο προϊόν της καύσεως το διοξείδιο του
άνθρακα, καθόσον αυτό στην συνέχεια συντελεί στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, δηλαδή στην
αύξηση της θερµοκρασίας της γης. Για αυτό θέλουµε να απαλλαγούµε από την πρωτογενή ρύπανση
και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Ως εκ τούτου πρέπει σιγά- σιγά να ελαττώσουµε τη συµµετοχή
της οικονοµίας του άνθρακα στην παρούσα οικονοµία. Η πράσινη ανάπτυξη δεν έχει σχέση µε την
οικονοµία του άνθρακα.
Ερώτηση: Εποµένως συµφωνείται ότι υπάρχει πράσινη οικονοµία, πράσινη ανάπτυξη όπως την ορίσατε και τα πλαίσια αυτών των δυο δραστηριοτήτων έχουν ανοιχθεί ορισµένες δραστηριότητες προκειµένου να τις υλοποιήσουν. Αυτές οι επαγγελµατικές δραστηριότητες επί του παρόντος δεν είναι κάτι
το καινούριο, είναι κάτι που προϋπήρχε και µε µια κατάλληλη κατάρτιση µπορούν να εφαρµοσθούν
και διαφορετικά πλέον.
Κάτι που είναι επίκαιρο πολύ. Ένας που φτιάχνει τα πτερύγια για τις ανεµογεννήτριες προφανώς είναι
καλουπατζής, όπου σε ένα καλούπι βάζει την πολυουρεθάνη και φτιάχνει ένα πτερύγιο για την ανεµογεννήτρια. Την επόµενη ώρα µπορεί να πάει στο δίπλα καλούπι και να κάνει µια βάρκα. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι ο καλουπατζής κάνει πράσινο επάγγελµα, απλά έχει µια δραστηριότητα η οποία συνάδει ή
συµβάλει στην πράσινη ανάπτυξη. Άρα έχουµε µια έννοια κατά την άποψης σας αν είναι πράσινο επάγγελµα ή πράσινη επαγγελµατική δραστηριότητα. Η επόµενη ερώτηση που θέλω να σας υποβάλλω
είναι η εξής, η περιβαλλοντική ενηµέρωση ή εκπαίδευση είναι πιο προτιµητέα προκειµένου να έχουµε
µια εικόνα για το που µπορούµε να πάµε;
Σίσκος: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση γίνεται στην τυπική εκπαίδευση, από το δηµοτικό, γυµνάσιο,
λύκειο, πανεπιστήµιο. Αυτή είναι η εκπαίδευση που σε όλα τα µαθήµατα τώρα εισάγουµε τις έννοιες
της περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της βιώσιµης ανάπτυξης, που εκεί αναδεικνύουµε την αναγκαιότητα
εξοικονοµήσεως των πρώτων υλών , την κατά προτίµηση χρησιµοποίηση πρώτων υλών βιολογικής
προέλευσης δηλαδή µε την φωτοσύνθεση και επίσης την κατά προτίµησην χρησιµοποίηση ενεργειακών πηγών που δεν έχουν σχέση µε την οικονοµία του άνθρακα. Αυτές τις έννοιες τις περνάµε καθηµερινώς στην εκπαίδευση.
Το άλλο θέµα, η ενηµέρωση, είναι αναγκαία και αυτή για τον καταναλωτή και τον µέσο πολίτη. Εκεί
χρειαζόµαστε καθηµερινώς να µιλούµε για την βιώσιµη κατανάλωση. Βιώσιµη κατανάλωση σηµαίνει να
ξέρουµε πώς θα χρησιµοποιούµε το ρεύµα να µην το σπαταλούµε ή να χρησιµοποιήσουµε λαµπτήρες
νέας τεχνολογίας οι οποίοι λαµπτήρες συµβάλουν στην µείωση κατανάλωσης ενέργειας των φυσικών
πόρων. Άρα λοιπόν η πράσινη ανάπτυξη δεν έχει µόνο ως στόχο την χρησιµοποίηση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και υλών, έχει σηµασία και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Η εξοικονόµηση ενέργειας
εντάσσεται µέσα στο πρόγραµµα της βιώσιµης ή πράσινης ανάπτυξης. Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µια
ανάπτυξη που προβλέπει τί θα γίνει και αύριο, όχι µόνο σήµερα, λαµβάνει µέριµνα και για αύριο.
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Ερώτηση: ∆ηλαδή η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι που µας µαθαίνει συστηµατικά το πως µπορούµε να βοηθήσουµε στην πράσινη οικονοµία και στην πράσινη ανάπτυξη ενώ η περιβαλλοντική
ενηµέρωση µας ενηµερώνει και εκπαιδεύει όλον τον κόσµο για το πώς θα διασφαλίσουν το µέλλον
το δικό του και των παιδιών.
Σίσκος: Θέλουµε χρήστες και όχι καταχραστές των υλικών. Παλαιότερα ήµασταν καταναλωτές και
χρήστες των υλικών. Παλαιότερα επιδιώκαµε να δηµιουργήσουµε έναν καταναλωτή και καταχραστή
των αγαθών του κόσµου, δηλαδή πέραν από των απαραίτητων επιδιώκαµε οι άνθρωποι να ξοδεύουµε περισσότερα αγαθά, περισσότερες πρώτες ύλες, περισσότερη ενέργεια. Σήµερα αυτό άλλαξε και
πρέπει οδηγηθούµε σε µια αλλαγή κουλτούρας, νοοτροπίας, σε έναν οικονοµικό πολιτισµό που να
λαµβάνει υπόψη αυτές τις παραµέτρους, ότι δεν ξοδεύουµε κάτι για να το ξοδέψουµε αλλά ξοδεύουµε
µόνο γι’ αυτό που µας είναι αναγκαίο και χρήσιµο, χωρίς πάλι αυτή η τάση η καινούρια να αποσκοπεί
στην ελάττωση του επιπέδου ζωής.
Πάλι θα επιδιώξουµε να έχουµε ένα επίπεδο ποιότητας ζωής καλό αλλά θα είναι όµως λελογισµένο.
Γι’ αυτό έρχεται στο νου µου αυτή η φράση των αρχαίων Ελλήνων που έλεγαν Παν Μέτρον Άριστον
και αυτό πρέπει να το διδάσκουµε σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και σηµαίνει ¨ότι κάνεις να το κάνεις µε µέτρο¨, να το µετράς, να µην το κάνεις αλόγιστα, διότι όταν µετράς ξέρεις τί κάνεις. Να κάνουµε
το βέλτιστον διότι στη φύση υπάρχει ο χρυσός κανόνας ο οποίος µας διδάσκει ότι όταν κερδίζεις κάτι
και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό τότε έχεις κόστος, θα πληρώσεις. Γι’αυτό λοιπόν η φιλοσοφία της ζωής
µας η οποία έρχεται και από τους αρχαίους, αλλά καθίσταται και αναγκαιότητα τώρα στον καιρό µας,
είναι να επιδιώκουµε το βέλτιστον, αυτό που έχει και πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Και η τέχνη
µας είναι να επιδιώκουµε το καλύτερο για µας, για τη φύση και για το περιβάλλον ώστε να µην επιδιώκουµε µόνο τα πλεονεκτήµατα αλλά πρέπει να υφίστανται και τα µειονεκτήµατα.

Ερώτηση: Εποµένως η περιβαλλοντική ενηµέρωση είναι αυτή που θα κάνει όλο τον κόσµο να αλλάξει νοοτροπία και να σκέφτεται και το µέλλον. Θεωρείται εσείς ότι η περιβαλλοντική ενηµέρωση έχει
προσφέρει σήµερα στον χώρο µας σηµαντικά αποτελέσµατα ή είναι ελλιπής;
Σίσκος : Έχουν γίνει αρκετά βήµατα. Βέβαια δεν έχουµε φτάσει στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, εκεί
που θα έπρεπε να είναι τα πράγµατα αλλά έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα.

Ερώτηση: Τι στόχους θέτετε;
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Σίσκος : Η οικονοµική κρίση µπορεί να θέσει ξεκάθαρους στόχους, πρέπει να τους κατανοήσουµε.
Μας προσγειώνει σε µια πραγµατικότητα, ότι η εποχή της υπερκατανάλωσης έχει τελειώσει και πρέπει να φτάσουµε στην εποχή της λελογισµένης, της βέλτιστης κατανάλωσης για να κρατήσουµε ένα
επίπεδο ζωής τέτοιο που να διασφαλίζει και το µέλλον των υπόλοιπων γενιών, αυτό είναι που λέµε
βιώσιµη ανάπτυξη.

Ερώτηση: Ποιες από τις πράσινες εµπορικές δραστηριότητες που έχουν προκύψει στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης αυτή την περίοδο, είτε τα λένε φωτοβολταικά, είτε τα λένε ανακύκλωση; Θεωρείται
ότι είναι πιο προσβάσιµες στον κόσµο για να απασχοληθούν και να βρουν µια θέση εργασίας;
Σίσκος: Έχουµε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει πράσινο επάγγελµα, το επάγγελµα είναι ένα, αλλά υπάρχει δραστηριότητα στα πλαίσια της οικονοµίας που σε κάνει να πας να δουλέψεις π.χ αιολική ενέργεια,
η παραγωγή βιοµάζας, η αξιοποίηση της γεωθερµίας κτλ.
Στην συνέχεια ως µια γενική τοποθέτηση, π.χ. ενεργειολόγος σήµερα µπορεί να γίνει οποιοσδήποτε
µηχανικός και οποιοσδήποτε επιστήµονας των φυσικών επιστηµών, ένας φυσικός, ένας χηµικός, µπο-
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ρεί να γίνει ενεργειολόγος ή να γίνει εκτιµητής του ενεργειακού αποτυπώµατος ενός κτιρίου. Παλαιότερα γινότανε µια εκτίµηση εµπειρική ενώ τώρα γίνεται µια συστηµατική εκτίµηση του ενεργειακού
αποτυπώµατος µιας δραστηριότητας το οποίο µπορεί να είναι η εκτίµηση ενός κτιρίου ή µια βιοµηχανική δραστηριότητα.
Θυµάµαι εγώ που δούλεψα στην βιοµηχανία τότε επιδιώκαµε κάθε µήνα να ελέγξουµε πόση ενέργεια
ξοδέψαµε π.χ. από την δική µου εποχή που δούλευα σε εργοστάσιο η ενεργειακή τεχνολογία ήταν οι
µονώσεις των σωλήνων, τόσο είχα επηρεαστεί και εγώ από την δραστηριότητα ώστε είχα εισαγάγει και
τις θερµοµονώσεις σε µικρές µονάδες όπως είναι ένα στεγνοκαθαριστήριο. Η έννοια της οικονοµίας
παλαιότερα υπήρχε όχι µε την σηµερινή έννοια αλλά πώς να µην ξοδέψω πολλή ενέργεια, όταν έχω
ένα εργοστάσιο να µη µου διαφεύγει ενέργεια. Άρα λοιπόν και η άποψη αυτή είχε καταρχήν οικονοµικό σκοπό. Σήµερα όµως έχει διπλό σκοπό, ότι ναι θα κάνω οικονοµία αλλά προτιµώ να µην ξοδέψω
ενέργεια από τον άνθρακα και τα ορυκτά καύσιµα. Η σηµερινή µας τάση είναι και εξοικονόµηση των
πρώτων υλών και της ενέργειας. Άρα βλέπουµε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και όχι κάρβουνο ή λιγνίτη, ή πετρέλαιο, αλλά κάτι άλλο, από Α.Π.Ε ή βιοµάζα,π.χ. µέχρι τη δεκαετία του 60-70 οι άνθρωποι
στην Ελλάδα καίγαµε βιοµάζα, ξύλα και τώρα επανερχόµεθα πάλι όπως καίµε και σε ορισµένες περιοχές στην Πελοπόννησο ξυλοκαρπούς, τους ελαιοκαρπούς. Η τεχνολογία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ,
είναι πολύ καλά µε τις νέες µηχανές καύσεως που έχουµε µπορούµε να χρησιµοποιούµε βιοµάζα, η
οποία βιοµάζα τη στέλναµε ή την καίγαµε άσκοπα και άχρηστα ή την πετάµε. Είναι στρατηγική για την
οικιακή και για την γεωργική χρήση να χρησιµοποιούµε βιοµάζα επωφελώς µε τις νέες τεχνολογίες.

Ερώτηση: Άρα ποια υφιστάµενα επαγγέλµατα θεωρείται ότι µπορεί να µετατραπούν ή να εξελιχθούν
άµεσα και να αποκτήσουν µια πράσινη επαγγελµατική διάσταση, µπορείτε να ονοµάσετε 4-5;
Σίσκος: Είναι ο πολιτικός µηχανικός, ο ηλεκτρολόγος µηχανικός, είναι ο φυσικός, µπορεί αυτοί να
γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές αφού εκπαιδευτούν καταλλήλως και µάθουν µια συγκεκριµένη νοµοθεσία, ώστε να µπορούν να είναι ικανοί να αποτυπώνουν το ενεργειακό αποτύπωµα ενός κτιρίου π.χ.
τώρα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών θέλουµε να κάνουµε το ενεργειακό αποτύπωµα όλων των κτιρίων.
Έχουµε πολλά κτίρια τα οποία ξοδεύουνε ενέργεια ασκόπως. Άρα λοιπόν αυτό είναι µέσα στην προοπτική της πράσινης ανάπτυξης και βελτιώσεως των παλιών επαγγελµάτων µε προοπτική την πράσινη
ανάπτυξη, άρα λοιπόν γίνονται εν µέρει πράσινα επαγγέλµατα. Ενεργειακοί επιθεωρητές είναι εκ νέου
δηλαδή η τροποποίηση των υφισταµένων επαγγελµάτων άρα καθίστανται µερικώς πράσινη επαγγελµατική δραστηριότητα.

Ερώτηση: Ποια επαγγέλµατα θεωρείται ότι πιο άµεσα µάλλον µπορούν να προσδιορίσουν µια πράσινη δραστηριότητα, δηλαδή θεωρείται του γιατρού µπορεί να είναι µια πράσινη δραστηριότητα;
Σίσκος: Του γιατρού δεν είναι τόσο εµφανές, είναι µόνο στην εξοικονόµηση των πρώτων υλών.

Ερώτηση: ∆ηλαδή ένας γιατρός ή οδοντίατρος που το βαµβάκι ή τα µολυσµατικά απόβλητα τα πέταγε
στον τενεκέ µε τα σκουπίδια τώρα τα βάζει κάπου αλλού, δεν κάνει πράσινο επάγγελµα απλώς έχει
κάποιο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Ποια επαγγέλµατα θεωρείται εσείς ότι µπορούν να πάρουν πιο
άµεση πράσινη διάσταση;
Σίσκος: Η πράσινη ανάπτυξη βασίζεται στα νέα υλικά, δηλαδή η επιστήµη των υλικών είναι αυτή που
θα δώσει την πράσινη διάσταση σε διάφορα επαγγέλµατα.

Ερώτηση ∆ηλαδή η επιστήµη των υλικών πώς γίνεται πράσινη;
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Σίσκος: Είναι αυτή που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις της πράσινης ανάπτυξης. Εκεί απασχολούνται
οι χηµικοί, οι φυσικοί, οι µηχανικοί, αυτοί παράγουν νέα υλικά. Τα κινητά µας τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα φωτοβολταικά έχουν όλα υλικά τα οποία µέσα χρησιµοποιούνε τις σπάνιες γαίες. Άρα
λοιπόν χωρίς τις σπάνιες γαίες δεν µπορούµε να κάνουµε επιφάνεια κατάλληλη η οποία να µπορεί να
απορροφάει µε µεγάλο βαθµό απόδοσης την ηλιακή ενέργεια. Είναι λοιπόν σπάνιες γαίες οι οποίες
χρησιµοποιούνται για κάθε ηλεκτρονικό µηχάνηµα και η Κίνα κατέχει σήµερα 75% των αποθεµάτων
των σπανίων γαιών. ∆ηλαδή τα φωτοβολταικά αν δεν έχουν τις σπάνιες γαίες δεν µπορούν να κατασκευαστούν. Κάνουµε λοιπόν την νέα χηµεία. Η πράσινη χηµεία αυτό είναι, ότι δηµιουργούµε νέες
µορφές χηµείας οι οποίες µας είναι κατάλληλες για την πράσινη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν η επιστήµη των
υλικών µπορεί να δηµιουργήσει και νέα καινούρια επαγγέλµατα.

Ερώτηση: Θεωρείται ότι ορισµένα παραδοσιακά επαγγέλµατα που έχουν εκλείψει µπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια της πράσινης οικονοµίας;
Σίσκος: Ο άνθρωπος λένε οι φιλόσοφοι, η ιστορία του και η εξέλιξή του µπορεί να διακριθεί σε δύο
ευδιάκριτα στάδια. Ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να µετασχηµατίζει την ύλη από µια
µορφή στην άλλη, να µετασχηµατίζει την µια χηµική ουσία στην άλλη. ∆ηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι
δηµιουργός της ύλης αλλά µετασχηµατιστή της ύλης ώστε να την καταστήσει χρήσιµη γι’αυτόν. Για
π.χ. τα ζώα τρώνε το κριθάρι και το σιτάρι µε το στόµα τους, ο άνθρωπος το έκανε στην αρχή αυτό
µετά πήρε τα στάχυα, από το σανό έπαιρνε το καθαρό σιτάρι και µετά το καθαρό σιτάρι το έτρωγε όπως
ήταν αλλά µπούκωνε το στόµα του. Μετά άρχισε να το σπάζει το σιτάρι, έτρωγε σπασµένο σιτάρι και
µετά αυτό που περίσσευε έβλεπε ότι µε την υγρασία γινόταν καλύτερο και έτσι φτάσαµε να έχουµε
1000 είδη ψωµιού. Αυτό κάνει προς όφελός του, µετασχηµατίζει την ύλη, είναι µεγάλη πρόοδος.
Όλη η βιοµηχανία βασίζεται στο ότι µετατρέπουµε το χλωριούχο νάτριο ή µια οργανική ένωση σε εκατοµµύρια ενώσεις για να τις έχουµε χρήσιµες για την ζωή µας,όπως κάναµε τα CFCs, τα χρειαζόµαστε
για να κάνουµε τα ψυγεία. Αυτό είναι ο άνθρωπος, µια του δραστηριότητα είναι να ασχολείται µε την
µετατροπή της ύλης από τη µια µορφή στην άλλη χρήσιµη γι’αυτόν.
Το δεύτερο ευδιάκριτο στάδιο του ανθρώπου είναι η παραγωγή και η µετάδοση της γνώσης. Είτε γίνεται µε την εµπειρία είτε γίνεται µε την έρευνα. Ο άνθρωπος τώρα µπορεί να φτάνει σε αδιέξοδα αλλά
θα βρει µε τα παθήµατά του εναλλακτικούς τρόπους για να σωθεί. Όχι να σωθεί το περιβάλλον,αυτό
είναι λάθος, η γη δεν κινδυνεύει από τίποτα. Όλη η προσπάθειά µας είναι πώς να σώσουµε τον εαυτό
µας, να προστατεύσουµε την υγεία µας και την ποιότητα ζωής και γι’ αυτό τα παθήµατα µας οδηγούν
σε µαθήµατα. Ο µετασχηµατισµός της ύλης προς άλλες ουσίες µας είναι χρήσιµος και για να αναπτύξουµε τις ενεργειακές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες επικοινωνίας. Συνεπώς απαντώντας στο ερώτηµα
σας ,σας λέω ότι δεν αυτοσκοπός µας αλλά δυνητικά γίνεται και αυτό.
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Ερώτηση: Για να συνοψίσω όλη τη γνώση που µας µεταδώσατε, θεωρούµε ότι το πράσινο επάγγελµα
αφορά µια πράσινη δραστηριότητα η οποία υλοποιείται. ∆εν µπορούµε να ορίσουµε πράσινο επάγγελµα κάποιο αµιγώς, µπορούµε µόνο να ορίσουµε ότι η επιστήµη των υλικών είναι αυτή που δίνει
την ώθηση για να βγουν πράσινες δραστηριότητες και να αναπτυχθεί πράσινη οικονοµία.
Σίσκος: Αυτός είναι ο κύκλος και ότι επιδιώκουµε µέσα στην πράσινη οικονοµία να έχουµε ανανεώσιµες ύλες βιολογικής προέλευσης.

Ερώτηση: Θα θελα να µας πείτε και δυο λόγια για την πράσινη χηµεία, έτσι όπως την εννοείται εσείς
που την έχετε κτήµα σας τόσα χρόνια.
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Σίσκος: Οι νόµοι της χηµείας είναι σταθεροί και διέπουν τους κανόνες του µετασχηµατισµού της ύλης.
Η χηµεία είναι η µελέτη των αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα στον υλικό κόσµο αενάως µε φυσικό
τρόπο ή µε την επέµβαση του ανθρώπου. Οι αντιδράσεις που γίνονται στον φυσικό κόσµο, στην ύλη
είναι αέναες. Ο άνθρωπος όµως προκαλεί χηµικές αντιδράσεις για να παράγει ουσίες χρήσιµες σε αυτόν. Ο κλασικός τρόπος των αντιδράσεων ήταν µε την θέρµανση, µε την ανάµιξη των ουσιών, κυρίως
να δίνει ενέργεια για να αντιδράσει.
Οι νόµοι της χηµείας είναι όλοι οι ίδιοι. Η πράσινη χηµεία αποσκοπεί στο να παράγονται χηµικές
ουσίες, όπως και πριν χρήσιµες για τον άνθρωπο και για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του,
λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ουσίες από την πετροβιοµηχανία, πετροχηµικά αλλά να χρησιµοποιούµε βιολογικές ουσίες, αυτές που παράγονται από την βιοσύνθεση, δηλαδή
να µην χρησιµοποιούµε υδρογονάνθρακες (υδρογονάνθρακες είναι η βάση της πετροχηµείας) αλλά
να χρησιµοποιούµε υδατάνθρακες που είναι η βάση της φωτοσυνθέσεως. Αυτή είναι η διαφορά της
πράσινης χηµείας από την κλασική χηµεία.

Ερώτηση: ∆ηλαδή έχουµε να παλέψουµε µεταξύ υδρογονάνθρακα και υδατάνθρακα.
Σίσκος: Αυτός είναι ο αγώνας. ∆ηλαδή σήµερα αρχίζουµε να παίζουµε µε υδατάνθρακες οι οποίοι
παράγονται από την φωτοσύνθεση ενώ οι υδρογονάνθρακες είναι στο πετρέλαιο και είναι η λεγόµενη πετροχηµεία. Άρα λοιπόν υποβαθµίζουµε τις δραστηριότητες στον τοµέα της πετροχηµείας και
οι χηµικοί δουλεύουµε στην χηµεία των υδατανθράκων οι οποίοι παράγονται αενάως από τη φωτοσύνθεση. Αυτή είναι η πράσινη χηµεία και αξιοποιεί όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται από
την φωτοσύνθεση. Επιπλέον αυτών αξιοποιεί όλα τα γεωργικά απόβλητα, µερικά από τα οποία είναι
βιολογικής προέλευσης. Άρα λοιπόν δηµιουργώ νέα χηµεία, µετασχηµατίζω αυτές τις ουσίες, οι οποίες είναι κυτταρίνες που µέχρι τώρα τις πετούσαµε, σε υδατάνθρακες. Και επίσης αξιοποιούµε µε την
ανακύκλωση τις ύλες που έχουν χρησιµοποιηθεί, δεν πάµε στα ορυχεία αλλά κοιτάζουµε να κάνουµε
επαναχρησιµοποίηση των υλικών που χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία.

Ερώτηση: Όσον αφορά την δραστηριότητά σας µέλος στο Συµβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων/ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, µπορείτε να µας πείτε τί επιδιώκει η Συνέργεια µε όλες αυτές τις δράσεις και οι
δράσεις της, ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας και ποιες είναι αυτές.
Σίσκος: Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ασχολείται µε την ενέργεια, διότι πρέπει να πούµε ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη
γίνεται επειδή ο άνθρωπος απέκτησε ενέργεια στα χέρια του. Η ανάπτυξή του µε την βιοδύναµη των
µυών του και των ζώων ήταν µε βραδείς ρυθµούς, δεν µπορούσε να κάνει µεγάλη ανάπτυξη. Ανάπτυξη και τεχνολογική υπήρξε επειδή χρησιµοποίησε ξένη δύναµη, ενεργειακή δύναµη.
Ιδρύθηκε τον 2008 από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής της Νέας Υόρκης και από µέλη του Εργαστηρίου Θερµοδυναµικής και Φαινοµένων Μεταφοράς της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ,
µέλη του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και την Ελληνική εταιρία INTRAKAT.
Η κεντρική ιδέα της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ είναι ότι µία στενή συνεργασία ακαδηµαϊκών, ερευνητικών, δηµοσίων,
και ιδιωτικών φορέων θα οδηγήσει την Ελλάδα στην ανάπτυξη της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, µε απώτερους σκοπούς την ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και τη διάσωση
της πολύτιµης Ελληνικής γης για τις επόµενες γενιές. Στόχο της είναι η ανάπτυξη της Αειφόρου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων στην Ελλάδα, που περιλαµβάνει όλο τον κύκλο ζωής της διαχείρισης αποβλήτων,
µε κριτήρια τη µεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών και ενέργειας όπως και την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χρησιµοποιώντας την επιστηµονική γνώση των δοκιµασµένων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων στην χώρα και παγκοσµίως.
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Σε ότι αφορά την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) η κυρίαρχη και δοκιµασµένη
λύση είναι ο συνδυασµός της ανακύκλωσης στην πηγή και της κοµποστοποίησης προδιαλεγµένου
στην πηγή οργανικού κλάσµατος και η µετέπειτα θερµική επεξεργασία µε ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας που χρησιµοποιείται σε περισσότερες από 600 µονάδες παγκοσµίως π.χ. επειδή ασχολήθηκα
και µε το εργοστάσιο στα Α. Λιόσια, στα σκουπίδια όταν κάνουµε µηχανική επιλογή διακρίνουµε τις
εξής µεγάλες κατηγορίες υλικών: Τα σιδηρούχα υλικά, τα αλουµινούχα υλικά, την καύσιµη ύλη που
είναι το χαρτί το ύφασµα η βιοµάζα, και υπάρχει και η κοµπόστα το βιολογικό µέρος το οποίο γίνεται
βελτιωτικό υλικό κατάλληλο για την γεωργία αλλά και για αναδασώσεις κτλ.

Ερώτηση: Αυτό πώς το πετυχαίνει;
Σίσκος: Στόχος είναι µε ηµερίδες και µε δηµοσιεύσεις να αναδειχθεί η αναγκαιότητα αξιοποίησης των
καυσίµων υλικών από τα απόβλητα, είτε οικιακά είτε βιοµηχανικά.

Ερώτηση: Άρα λοιπόν η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ υλοποιεί την αποστολή της µε ηµερίδες και ενηµερώσεις.
Σίσκος: Και ανάπτυξη τεχνολογιών. ∆ηλαδή πώς θα το κάψεις, µε ποιο βέλτιστο τρόπο. ∆ιότι οι κίνδυνοι της καύσεως των οργανικών υλικών περιέχουν τον κίνδυνο σχηµατισµού των οργανοχλωριωµένων ενώσεων, ή των διοξινών ή των pcbs οι οποίοι είναι γνωστό ότι έχουν τοξική δράση.

Ερώτηση: Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ στο κοµµάτι το δικό της που ασχολείται µε την διαχείριση της αξιοποίησης των
απορριµµάτων, συνεργάζεται µε το ΚΑΠΕ;
Σίσκος: Όχι γιατί το ΚΑΠΕ ασχολείται κυρίως µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η καινούρια τάση
είναι ότι σήµερα δεν πετάµε τίποτα, το σκουπίδι είναι πρώτη ύλη. Έχουµε ακολουθούµαι το δόγµα του
3R, που σηµαίνει recovery, reuse και recycle. ∆ηλαδή ανάκτηση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση. Το recovery το παίρνουµε από την πηγή, το recycle µπορούµε να το κάνουµε κάτι άλλο.

Ερώτηση: Το σκουπίδι δηλαδή είναι πλέον πρώτη ύλη και παραγωγικός πόρος;
Σίσκος: Είναι υλικό το οποίο δεν πρέπει να το αµελήσουµε, πρέπει να το αξιοποιήσουµε, ενώ µέχρι
τώρα πηγαίναµε κατευθείαν στα ορυχεία να πάρουµε ένα αλουµίνιο, τώρα δεν χρειάζεται, αφού αλουµίνιο µπορούµε να βρούµε και διαφορετικά.
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Συνέντευξη µε Κωνσταντίνα Σκαναβή-Τσαµπούκου
Ερώτηση: Μπορείτε να µας πείτε τι θεωρείται σήµερα πράσινο επάγγελµα;
Σκαναβή: Στην ερώτηση αν υπάρχουν πράσινα επαγγέλµατα, πράσινες επαγγελµατικές δραστηριότητες στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης και οικονοµίας πρέπει να τονίσουµε ότι πλέον αυτοί οι διαχωρισµοί, πράσινα επαγγέλµατα, πράσινα σαµπουάν, τρόφιµα πράσινα, κλ.π. είναι του παρελθόντος.
Ή έχει περάσει η πραγµατική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στους πολίτες ή αναγνωρίζουµε ότι τα
πάντα έχουν υποστεί µία περιβαλλοντική προσέγγιση.
∆ιαχωρίζοντας σε πράσινα επαγγέλµατα ή δραστηριότητες αυτό που κάνουµε είναι να δείχνουµε µία
ηµιµάθεια, µια ανικανότητα να δουλέψουµε στις ανάγκες της σηµερινής εποχής. Η σηµερινή εποχή
δεν χρειάζεται πλέον τίτλους. Είναι όπως δεν χρειάζεται πλέον να βάλουµε τη ζώνη όταν οδηγούµε
γιατί µας είπανε να φοράµε τις ζώνες, ώστε να µην τραυµατιστούµε σε ατυχήµατα, αλλά πρέπει να
έχουµε µία εκπαίδευση οδήγησης που αυτόµατα να είναι ασφαλής και µέσα στην ασφάλεια να κάνουµε ότι χρειάζεται για να µπορέσουµε να προστατέψουµε τον εαυτό µας σε περίπτωση ατυχήµατος.
∆ηλαδή πλέον κάθε επαγγελµατίας πρέπει να έχει εισάγει στην καθηµερινότητά του όλες αυτές τις
δραστηριότητες που θα του επιτρέπουν να προστατεύει και υποστηρίζει το περιβάλλον γιατί χωρίς το
περιβάλλον και την υποστήριξη του περιβάλλοντος πλέον δεν υπάρχει καµία αξία στην επένδυση.

Αν έχουν διεισδύσει αυτές οι έννοιες µέσα στο λεξιλόγιο µας, µου θυµίζει την κατάσταση της εποχής
του ‘80 όπου είχαµε τα πράσινα κόµµατα και τώρα δεν χρειάζονται τα πράσινα κόµµατα γιατί έχουν
διεισδύσει αυτές οι πρακτικές στην προστασία του περιβάλλοντος και στα παραδοσιακά κόµµατα. Ας
είµαστε πλέον ξεκάθαροι. Ο σηµερινός πελάτης, ο οποίος µπορεί πλέον να χρησιµοποιήσει τα προϊόντα και τις δραστηριότητες οποιουδήποτε πεδίου και έχει και την οικονοµική ικανότητα να µπορέσει
να πληρώσει, είναι αρκετά εκπαιδευµένος για να µην µπορούµε να τον µπλοφάρουµε ή να τον κοροϊδέψουµε µε λέξεις που χρησιµοποιούµε σαν πράσινο επάγγελµα ή σαν πράσινη δραστηριότητα. Θέλει
νοµίζω να δει ότι ρέει γάργαρα, ότι είναι µέρος της όλης δραστηριότητας. Πάµε πίσω χρόνια σε µία
όµως ποιοτική προσέγγιση δηλαδή η εκτίµηση και ο σεβασµός προς το πράσινο περιβάλλον να είναι
ένα από τα βασικά θεµέλια σε κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου.

Ερώτηση: Οπότε λέτε όχι στην ορολογία πράσινα επαγγέλµατα;
Σκαναβή: ∆εν υπάρχουν πια πράσινα επαγγέλµατα, απλά βρίσκει δουλειά και ασχολείται στην συγκεκριµένη εργασία που προσφέρεται. Ίσως να χρειαστεί να µάθει κάτι, ίσως να δει πως γίνεται κάτι
όπως τον παλιό καιρό. Όλα τα επαγγέλµατα σήµερα πρέπει να είναι πράσινα ας το θέσουµε έτσι. ∆εν
υπάρχει επάγγελµα που να µην έχει την ανάγκη να προστατεύσει το περιβάλλον.

Ερώτηση: Εσείς τί νοµίζετε ότι χρειάζεται πιο πολύ για να εξασκηθεί ένα επάγγελµα µε πράσινη προσέγγιση; Χρειάζεται περιβαλλοντική εκπαίδευση ή περιβαλλοντική ενηµέρωση;
Σκαναβή: Η εκπαίδευση είναι το ένα πεδίο. Η παιδεία είναι κάτι το οποίο όλοι πρέπει να το έχουµε.
Την εκπαίδευση σαν εξειδίκευση, όχι βέβαια δεν χρειάζεται ο κάθε ένας που δουλεύει σε οτιδήποτε
συσχετίζεται µε την προστασία του περιβάλλοντος, ή µε την υποστήριξη του περιβάλλοντος, να είναι
σούπερ εξειδικευµένος περιβαλλοντολόγος. Απαιτείται όµως να έχει την περιβαλλοντική παιδεία και
βέβαια πρέπει, γιατί αυτό σηµαίνει υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά, να συµµετέχει ενεργά
στις σωστές περιβαλλοντικές αποφάσεις είτε είναι στο χώρο εργασίας, είτε είναι στην ατοµική του ζωή.
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Την περιβαλλοντική ενηµέρωση θεωρούµε ότι σε µία χώρα, η οποία θέλει να ονοµάζεται χώρα που
διέπεται από πολιτισµένες δραστηριότητες, να την έχουµε. Αυτό είναι δουλειά των Μ.Μ.Ε Η ενηµέρωση πρέπει να έρχεται σε όλους τους πολίτες και εξειδικευµένα ο κάθε οργανισµός θα πρέπει να
δίνει στα µέλη του. Εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα , στο πρόγραµµα της περιβαλλοντικής ενηµέρωση
και ευαισθητοποίησης των στρατευµένων, που πραγµατοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και
συµµετείχα. Ενηµερώσαµε περίπου 3.000 νέους το 2008 και ήταν µια πραγµατικά εκπληκτική εµπειρία και παρόλο που είµαι στο πεδίο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης εδώ και δύο δεκαετίες,
πρέπει να οµολογήσω ότι η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των στρατευµένων ξεπέρασε τις αναµενόµενες προσδοκίες µου. Μέχρι και σήµερα λαµβάνω e-mails από τους «πρώην» νεοσύλλεκτους που
παρακολούθησαν τις οµιλίες, και αυτά τα νέα άτοµα ενδιαφέρονται για τα περιβαλλοντικά θέµατα της
πατρίδας µας και εκδηλώνουν έντονα την επιθυµία να είναι ενεργοί πολίτες.
Όµως είναι γεγονός ότι δεν είναι αρκετό µέσω της ενηµέρωσης να µπορέσουµε να τους φτάσουµε σε
ένα καλύτερο επίπεδο. Η ενηµέρωση είναι µία πληροφορία, µία τροφή προς γρήγορη χρήση και κάτι
που να µας ενδιαφέρει εκείνη τη στιγµή. Η παιδεία όµως ναι είναι αναπόσπαστο µέρος.

Ερώτηση: Τότε πως θα µπορούσε κάποιος να ενηµερωθεί ότι δεν υπάρχει ο όρος πράσινο επάγγελµα
αλλά το επάγγελµα που κάνουµε, αλλά τώρα που υπάρχει η πράσινη ανάπτυξη θα πρέπει να αναζητούµε εργασία σε τοµείς που αυτή υποδεικνύει και έχουν δραστηριότητα;
Σκαναβή. Μέσω της υπεύθυνης ενηµέρωσης αλλά και πάλι όχι ενηµέρωση σαν ενηµέρωση στέλνω
δύο φιρµάνια ή δύο σκέψεις και ας περάσουν όπως µπορούνε. Να είναι ενηµέρωση η οποία να βασίζεται σε ένα προφίλ που το οποίο έχει δεχθεί µία παιδεία. ∆ηλαδή πρέπει να υπάρχει η άλφα βήτα.
∆εν µπορεί κάποιος να του πεις πως γράφεται η λέξη περιβάλλον, αν δεν ξέρει την αλφαβήτα, αν δεν
ξέρει τα γράµµατα. Άρα υπό την προϋπόθεση ότι η περιβαλλοντική παιδεία έχει περάσει και θέλω να
πιστεύω ότι έχει περάσει πλέον , αν είµαστε σίγουροι ότι βρισκόµαστε σε ένα γκρουπ ανθρώπων που
έχουν περάσει από µία παιδεία η οποία ήταν σωστά δοµηµένη και έχει µέσα και την περιβαλλοντική
διάσταση, ναι τότε πρέπει να γίνουν ενηµερώσεις για τις συγκεκριµένες πράσινες επαγγελµατικές
δραστηριότητες, που ανθούν εκείνη την εποχή ή σε εκείνη την τοπική κοινωνία ή περιοχή. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύπτουν θα µπορούν να καλυφθούν µε προγράµµατα κατάρτισης, που
µπορεί να χρηµατοδοτηθούν και από το ΕΣΠΑ.
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Ερώτηση: Πως µπορούµε να καλύψουµε το κενό που υπάρχει στο χάσµα των γενεών µεταξύ αυτών
που απέκτησαν περιβαλλοντική παιδεία, που είναι ένα φαινόµενο που υπάρχει την τελευταία δεκαετία
και αυτών που δεν την έχουν και εξασκούν το επάγγελµα τους ή θα προσπαθήσουν να εξασκήσουν
κάποιο επάγγελµα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της πράσινης ανάπτυξης; Πως αυτοί πρέπει να
ενηµερωθούνε και ο υδραυλικός να µπορεί να φέρει σε πέρας την εργασία του , σύµφωνα µε τις αρχές
της περιβαλλοντικής παιδείας που του λείπει;
Σκαναβή: Χρειαζόµαστε τότε ένα γοργό θα το λέγαµε σεµινάριο, ηµερίδα κάτι όµως να είναι σχεδιασµένο από ειδικούς, ώστε σε λίγο χρονικό διάστηµα έχοντας µελετήσει το προφίλ αυτών που θα το
παρακολουθήσουνε να φτιάξουν το απαιτούµενο πρόγραµµα µιας ηµέρας. Προϋπόθεση απαραίτητη
είναι να τους γεµίσεις τα κενά τους µε την κατάλληλη ενηµέρωση και γνώση ώστε να γίνουνε γνωστές οι δεξιότητες- ικανότητες που θα τους συνοδεύουν στη συνέχεια και όχι ένα γρήγορο πασάληµα. ∆ηλαδή πολλές φορές προσπαθούµε για να έχουµε απήχηση και για να το πουλήσουµε να το
πρασινίσουµε κάτι εξωτερικά. Αυτό δεν έχει ισχύει. Αυτό που πρέπει είναι λίγο βαθιά και πάνω σε
στέρεες βάσεις να βάλουµε αυτούς τους κύβους µε την γνώση ή την ενηµέρωση που χρειάζεται για να
λειτουργήσουνε σωστά.
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Ερώτηση: Το green marketing είναι αυτό που έχει δώσει ώθηση πιο πολύ σε αυτό το κοµµάτι των
πράσινων επαγγελµάτων? Πώς το βλέπετε? Πώς το αντιλαµβάνεστε?
Σκαναβή: Βεβαίως και είναι ολόκληρο πεδίο, πούλησε και έφερε πάρα πολλά χρήµατα στον πλανήτη
Γη. Τη δεκαετία του ‘80 ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µε την έξαρση στην Αµερική να είµαστε περιβαλλοντικά σοφοί πουλούσαµε πάρα πολύ τα προϊόντα τα οποία είχαν κάτι πράσινο µέσα. Αλόα Βέρα
ήταν ένα από τα πιο γνωστά. Υπήρχε σαµπουάν Αλόα Βέρα, οδοντόπαστα Αλόα Βέρα ότι µπορούσε
να φανταστεί κανείς. Κάποτε µάλιστα κι εγώ ως εκπαιδευτικός πήρα και κιµωλίες µε Αλόα Βέρα για
να είναι περιβαλλοντικά πιο φιλικές στο ανθρώπινο σώµα και στο περιβάλλον.
Οι ειδικοί γνώριζαν και γνωρίζαµε πολύ καλά ότι το Αλόα Βέρα είναι ένα φυτό που από τη στιγµή που
το κόβεις και το επεξεργάζεσαι χάνει τις δραστηριότητές του. ∆ηλαδή είναι πολύ ωραίο προϊόν να το
βάλεις στην κατάψυξη, να το βγάλεις για να χρησιµοποιείς λίγο επιτόπου αλλά απ’ τη στιγµή που
προχωράς και έχει µπει µέσα στην διαδικασία να γίνει οδοντόπαστα, ή να γίνει κιµωλία, ή οτιδήποτε
άλλο, έχει χάσει την δραστηριότητά του, αυτή που ηρεµεί το δέρµα και το προστατεύει. ∆εν είναι πια
ένα φυσικό προϊόν. Και όµως πάνω σ’ αυτό βασίστηκε τρισεκατοµµυρίων αγορά. Και πούλησε. Και
κοιτούσανε όλοι να δούνε αν είχε Αλόα Βέρα που σήµαινε το απολύτως τίποτα. Είχε γίνει σταθµός
στην ιστορία το Αλόα Βέρα και δεν σήµαινε απολύτως τίποτα.

Ερώτηση: Εννοείτε ότι ήταν µία πράσινη διαφήµιση.
Σκαναβή: Ναι, ένα πράσινο τρυκ

Ερώτηση: Τονίζετε τη σηµασία της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Μπορείτε να
µας πείτε τα µηνύµατα που θέλετε να περάσετε από τα βιβλία σας;
Σκαναβή: Ναι, στο πρώτο που είναι Περιβάλλον και η Κοινωνία µια Σχέση σε Αδιάκοπη Εξέλιξη αυτό
που ήθελα να περάσω είναι ότι η κοινωνία χωρίς το περιβάλλον είναι ανύπαρκτη. Ο άνθρωπος χωρίς
το περιβάλλον δεν έχει ελπίδα όχι µόνο για να ζήσει µία καλή ζωή αλλά για να υπάρξει καν. Έχει σχέση µε την σωµατική, την ψυχολογική και την λειτουργική ικανότητα του ανθρώπινου είδους να υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον. Και το περιβάλλον χωρίς τον άνθρωπο είναι έτσι µία πολύ ωραία εικόνα
που δεν σηµαίνει επίσης τίποτα, δηλαδή αυτό που ήθελα να περάσω είναι ότι το περιβάλλον για να
έχει αξία πρέπει ο άνθρωπος να µπορεί το χρησιµοποιήσει. Άρα η λογική σχέση, η αλληλεξάρτηση, ο
αλληλοσεβασµός αυτών των δύο ενοτήτων ήταν κάτι που έπρεπε να περάσει στο κοινό µέσα σε όλες
τις γενεές και σε µικρούς, µεγάλους , άντρες, γυναίκες, πλούσιους, φτωχούς και να µπορέσει να γίνει
ένα βασικό κοµµάτι σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης.
Ιδιαίτερα ήθελα να εστιαστώ σε οµάδες του πληθυσµού οι οποίες δεν είχαν παρουσιαστεί τόσο έντονα
σαν λήπτες αποφάσεων. Γιατί η περιβαλλοντική εκπαίδευση αυτό δηλαδή το κοµµάτι που προσπαθεί να συνδέσει τον άνθρωπο µε το περιβάλλον, προωθεί υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά.
Υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά, όµως σηµαίνει ενεργό συµµετοχή στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων. Και παραδοσιακά οι λήπτες αποφάσεων περιβαλλοντικών ήταν από τους ισχυρούς
και από τους άντρες. Γυναίκες και παιδιά ήταν λίγο οι µειονότητες σε µια περιθωριακή κατάσταση. Και
αυτές οι οµάδες έπρεπε να υποστηριχθούνε άµεσα γιατί παίζανε πάρα πολύ µεγάλο ρόλο. ∆ηλαδή
όταν κάνουµε µία εγχείριση δεν χρειάζεται να φέρουµε όλους µέσα στο χειρουργείο να µας πούνε
την άποψή τους πως να γίνει η εγχείρηση. Ο γιατρός ξέρει. Όταν όµως µιλάµε για την προστασία του
περιβάλλοντος , πρέπει όλοι οι πολίτες να συµµετέχουν γιατί χωρίς την υποστήριξη των πολιτών δεν
µπορεί να προχωρήσει το έργο. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο.
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Το δεύτερο βιβλίο µου, Περιβάλλον και Επικοινωνία - ∆ικαίωµα στην Επιλογή, ήθελα να εστιαστώ περισσότερο στο ότι πλέον το περιβάλλον και η ποιότητα της καθηµερινότητας δεν είναι ένα απλό προνόµιο είναι δικαίωµα. Και το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να το αφαιρέσει κανείς γιατί έχει σχέση µε το
να έχω καθαρό αέρα, νερό και τροφή, που είναι απαραίτητα δικαιώµατα για την ανθρώπινη επιβίωση.
Το κοµµάτι που προσπαθώ να προωθήσω είναι, ότι όλοι να µπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωµά
τους και αυτή την δυνατότητα, τους την παρέχει η περιβαλλοντική επικοινωνία. Πως αυτό που λέγαµε προγενέστερα, η ενηµέρωση να µην είναι ένα απλό σλόγκαν που έχει µικρή διάρκεια ζωής ή µια
υστερική κατάσταση, αλλά είναι µία πληροφορία η οποία είναι επεξεργασµένη σωστά, κάθεται πάνω
σε σωστές προσεγγίσεις παιδαγωγικές και επικοινωνιακές ώστε να µπορέσει ο οποιοσδήποτε να την
προσλαµβάνει, να την χρησιµοποιήσει προκειµένου να υποστηριχθούνε οι δραστηριότητές του.

Ερώτηση: Και πριν σας ευχαριστήσουµε θα θέλαµε να µας πείτε για την ερευνητική συνεργασία που
όπως γνωρίζουµε έχετε ξεκινήσει, όσον αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση, µε το Stevens Institute of Technology και το New York University /Ν.Υ.U, που είναι τιµή για τη χώρα µας.
Σκαναβή: Ωραία και για µένα είναι τιµή να έχω συµπατριώτες οι οποίοι είναι τόσο ευαισθητοποιηµένοι
και τόσο ικανοί και δραστήριοι σε αυτά που θεωρώ πρωταρχικά θέµατα στον πλανήτη και ιδιαίτερα
τώρα που ο πλανήτης µας περνάει όλη αυτή την οικονοµική κακοποίηση, ιδιαίτερα τώρα που τα ιδανικά µας και οι αξίες µας πρέπει να γίνονται ισχυρότερες.

Το θέµα του περιβάλλοντος έχει απασχολήσει από τα αρχαία χρόνια την ανθρωπότητα και είναι πάρα
πολύ σηµαντικό. Λοιπόν η Αµερική εκτός ότι ήταν µία διέξοδος να αποφύγω την κατάθλιψη, γιατί
γύρω γύρω η αίσθηση δεν είναι πολύ χαρούµενη και θετική στην πατρίδα µας και µε λυπεί αφάνταστα, µου έδινε την δυνατότητα να συνεργαστώ σε δύο επίπεδα που ήθελα. Να συνεργαστώ αφενός
µε Πανεπιστήµια του επιπέδου Stevens και Ν.Y.U και αφετέρου από δύο προσεγγίσεις που οραµατιζόµουν δηλαδή να δούµε την περιβαλλοντική εκπαίδευση σαν πλέον ένα κοµµάτι το οποίο είναι
απαραίτητο τόσο στις θεωρητικές όσο και στις θετικές επιστήµες.

Επί πολλά χρόνια οι κοινωνικές επιστήµες και οι θεωρητικές επιστήµες είχαν κατανοήσει πάρα πολύ το
θέµα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - προώθησης, δηλαδή το επικοινωνιακό αυτό που λέµε
κοινά, public, δηλαδή το ρίσκο και η επικοινωνία στα περιβαλλοντικά θέµατα, είχαν δεθεί πολύ ωραία
στις θεωρητικές και κοινωνικές επιστήµες.
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Οι θετικές επιστήµες και ιδιαίτερα οι τεχνολογικές επιστήµες, όπως και αυτοί οι οποίοι θα µπορούσαµε
να αποκαλέσουµε επί χρόνια τεχνοκράτες, πολύ απασχοληµένοι µε τον απώτερο σκοπό τους, που
ήταν κάποιου είδους ανάπτυξη, θεωρούσαν όλα αυτά ¨soft¨ θέµατα και εκτός ενδιαφέροντος. ∆ηλαδή
ωραία για µια φιλοσοφική συζήτηση, αλλά ο χρόνος είναι χρήµα και δεν έχουµε χρόνο να ασχοληθούµε µε κάτι τέτοιο.

Βλέπουµε όµως µια τεράστια ανάγκη της νεολαίας αλλά και της κοινωνίας µας, όπως όλοι αυτοί οι
οποίοι ασχολούνται µε αυτά τα επαγγέλµατα να εκπαιδευτούνε πλέον, για να πάρουν την ίδια παιδεία
για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την ίδια περιβαλλοντική εκπαίδευση για το τί κάνουν, προκειµένου να µπορούν να κατανοούν τα θέµατα και να προσπαθούν να βρουν λύσεις.
Ήδη, η ίδια η νεολαία προβληµατίζεται και γυρίζει προς φιλοσοφικές αναζητήσεις σχετικά ακόµη και
µε τα ίδια αυτά τα τεχνοκρατικά επαγγέλµατα. Πανεπιστήµια τα οποία πρωτοστατούν στους κλάδους
των µηχανικών όπως το Stevens και το Ν.Υ.U αρχίζουν και σκέφτονται σοβαρά την ανάπτυξη ολόκλη-
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ρου προγράµµατος, το οποίο να µπορεί να δίνει στους φοιτητές των την δυνατότητα να προχωρήσουνε και να διεισδύσουν στις περιβαλλοντικές επιστήµες και όχι να βλέπουν το θέµα του περιβάλλοντος
¨soft¨. Οπότε µου δώσανε την δυνατότητα ιδρύµατα σε αυτό το χώρο στην Νέα Υόρκη να µπορέσω να
βρεθώ µαζί τους για ένα χρόνο και δώσω και εγώ ότι έχω µάθει και να πάρω κάτι.

Ερώτηση: ΄Αρα µε αυτά που µας αναφέρατε και γυρνώντας στην αρχή της συζήτησης θεωρείτε, ότι
αφού ολοκληρώσετε αυτό που κάνετε τώρα και ενσωµατωθεί στα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών
των παν/µιων, ότι τα επαγγέλµατα που θα κάνουν οι απόφοιτοι των πανεπιστηµίων Stevens και Ν.Υ.U,
µε αυτή την νέα περιβαλλοντική παιδεία και εκπαίδευση που θα λάβουν, θα κάνουν ένα πιο πράσινο
επάγγελµα απ’ ότι µέχρι τώρα;
Σκαναβή: Όχι. Απλά δίνει την δυνατότητα να έχει την δοµή του πράσινου αλλά δεν θα διαχωρίζεται
σαν πράσινο επάγγελµα. Απλά είναι απαραίτητη η δοµή για να είναι οποιοδήποτε επάγγελµα πράσινο. Πολύ σωστή η ερώτηση και πολύ ωραία και δεν την είχα σκεφθεί, δεν είναι και µένα της σκέψης
µου ότι κάπου αλλού θα πηγαίνανε. Το νόηµα είναι να µην υπάρχει πια µηχανικός που να µην είναι
πράσινος. Θέλω να προσθέσω ότι το πράσινο έχει λίγα περίεργα, γιατί από την µία πλευρά έχει λίγο
σλόγκαν και διαφηµιστικό και από την άλλη το έχουν αγγίξει και τα πολιτικά κόµατα και γενικά προσπαθώντας να επιβιώσουµε και να µην σκεφτόµαστε καθόλου πλέον πολιτικές δραστηριότητες αλλά
πολιτική για ποιοτική επιβίωση θα πρέπει να βρούµε και άλλο χρώµα. Νοµίζω ένα ροζάκι κάτι...

Ερώτηση: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχοµαι κα Σκαναβή καλό ταξίδι για την Αµερική.
Σκαναβή: Και εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία και πραγµατικά η πατρίδα µας νοµίζω ότι είναι σε ένα
τέτοιο γεωγραφικό µέρος που θα πρέπει να γίνει πρότυπο στην προώθηση του πρασίνου σε όλα τα
επαγγέλµατα.
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Συνέντευξη Β. Φισσάµπερ
Ερώτηση: Κύριε πρόεδρε, τι γνώµη έχετε για τα πράσινα επαγγέλµατα συνολικά; Πώς τα ορίζουµε;
Φισσάµπερ: Αυτή είναι µια συζήτηση που στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, ξεκινώντας από το Οικολογικό κίνηµα και τους Πράσινους της Γερµανίας. Έχουν υποστηριχτεί διαφορετικές
απόψεις. Αρχικά είχαν διατυπωθεί γνώµες που τάσσονταν υπέρ της εγκατάλειψης των αποδεδειγµένα
ρυπογόνων δραστηριοτήτων, χωρίς ακόµα τότε να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους από άλλες εναλλακτικές οικονοµικά βιώσιµες και ονόµαζαν αυτό πράσινο, πράσινη ανάπτυξη και τα σχετικά
επαγγέλµατα πράσινα. Έχουν εκφραστεί γνώµες που συνδέουν την πράσινη ανάπτυξη µε την καινοτοµία στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την εξοικονόµηση της.

Ερώτηση: Σήµερα ποια είναι η εικόνα;
Φισσάµπερ: Από το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε την πρωτοβουλία ‘new skills for hew jobs’
δηλαδή νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας, στα πλαίσια του ευρύτερου στρατηγικού προγράµµατος Ευρώπη 2020. Το πρόγραµµα αυτό, το new skills for new jobs, στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη, ώστε το 75% του πληθυσµού ηλικίας 20-64 ετών να εργάζεται. Σήµερα τα
ποσοστά αυτά είναι αρκετά µικρότερα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και αυτό έχει επακόλουθα τόσο στο
παραγόµενο ΑΕΠ, όσο και στα ασφαλιστικά συστήµατα, αν σκεφτείτε και τη γήρανση του πληθυσµού.
Υπολογίζεται ότι από το 2012 ο πληθυσµός θα αρχίσει να συρρικνώνεται. Για να επιτευχθούν οι στόχοι
του προγράµµατος έχουν αναδειχθεί διάφορες επιµέρους διαστάσεις: Από την περιβόητη flexicurity,
δηλαδή το συνδυασµό ευελιξίας και ασφάλειας, την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της
ποιότητας των προσφερόµενων θέσεων εργασίας ως τη βελτίωση του κλίµατος για τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας.

Ερώτηση: Και για τις πράσινες δεξιότητες;
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Φισσάµπερ: Η πραγµατικότητα µε την κρίση και τις µειωµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης των επενδύσεων σε καινοτοµία κλπ υποχρεώνει να δούµε ευρύτερα το θέµα των πράσινων δεξιοτήτων. Για να
εξυπηρετήσουµε και την αρχή του µη αποκλεισµού που είναι πάγια πολιτική της ΕΕ, δεν είναι αρκετό
να εστιάζουµε µόνο στις καινοτόµες δραστηριότητες που αφορούν νέες µεθοδολογίες κλπ. αν αυτές
δεν αφορούν µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού και µεγάλο µέρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Χρειάζεται να εξετάζουµε το αποτέλεσµα και την έκταση την οποία αυτό λαµβάνει. Η µεταποίηση ρούχων, π.χ., που ξαναχρησιµοποιούνται αντί να πεταχτούν και να αντικατασταθούν µε καινούρια, είναι
µια δραστηριότητα παραδοσιακή, που όµως όταν είναι διαδεδοµένη, προσφέρει σηµαντική απασχόληση και συντελεί στην εξοικονόµηση τόσων υλικών πόρων και ενέργειας, όσων θα απαιτούνταν για
να κατασκευαστούν όλα αυτά τα καινούρια ρούχα, άρα µπορεί εκ του αποτελέσµατος να θεωρηθεί
πράσινη. Το ίδιο µε τους εργαζόµενους στη συντήρηση πχ των ποδηλάτων, που σε µικρότερα αστικά συγκροτήµατα, αποτελούν συνηθισµένο µέσο µεταφοράς που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Η
παράταση της διάρκειας ζωής τους και προσφέρει εργασία σε αυτούς που την κάνουν, και ελαττώνει
τους πόρους που θα χρησιµοποιούνταν για καινούρια (ατσάλι, πετροχηµικά, ενέργεια) και δεδοµένου
ότι δεν παράγουµε εδώ ποδήλατα, µειώνει τις εισαγωγές και άρα βελτιώνει το εµπορικό µας ισοζύγιο.

Ερώτηση: Έχετε δίκιο, στο Βόλο π.χ. πολλοί άνθρωποι κάθε ηλικίας χρησιµοποιούν το ποδήλατο για
ορισµένες µετακινήσεις τους. Ένα θέµα που έχει συζητηθεί στην Επιτροπή αφορά στους τρόπους µε
τους οποίους θα γίνει αποτελεσµατικά η καλλιέργεια των νέων δεξιοτήτων. Απ’ ότι έχει προκύψει από
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άλλες συνεντεύξεις, στο µεν αγροτικό τοµέα οι άνθρωποι περιµένουν να µάθουν ο ένας από τον άλλο
νέες τεχνικές και είναι πολύ επιφυλακτικοί πριν τις εφαρµόσουν, αν δεν έχουν δει προηγουµένως
αποτελέσµατα, στον δε τεχνικό τοµέα η αγορά προηγείται και η εγκύκλια εκπαίδευση έπεται, µε ότι
συνέπειες συνεπάγεται αυτό.
Φισσάµπερ: Ο ρόλος του κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να παρεµβαίνει κανονιστικά ώστε να διευκολύνει αυτές τις εξελίξεις και να ενισχύει αυτές τις τάσεις µε κατάλληλους
κανονισµούς, ανάλογα προγράµµατα και δίνοντας δηµοσιότητα σε έννοιες που δεν είναι γνωστές,
είναι καινούριες και η κοινωνία χρειάζεται να τις προσλάβει και να τις συνειδητοποιήσει. Θα έχετε
δει ότι προκηρύσσονται πολλά προγράµµατα για την κατάρτιση σε πολλά καινούρια αντικείµενα. Οι
διαδικασίες είναι χρονοβόρες στο δηµόσιο, αυτό συντελεί στο φαινόµενο που περιγράψατε. Ένας από
τους στόχους όµως της Ευρώπης, στο πρόγραµµα που σας ανέφερα, µε τον οποίο συντάσσεται και
η Ελλάδα και προσπαθούµε γι αυτό, είναι µέχρι το 2020 να έχει µειωθεί το ποσοστό αυτών που
εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο σε κάτω από 10%, που σηµαίνει µεταξύ άλλων και περισσότερη
καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και ευαισθητοποίηση για την πράσινη απασχόληση.
Βλέπετε, χρειάζεται χρόνος για να συνειδητοποιήσει µια κοινωνία τις αλλαγές που χρειάζονται και να
προσαρµοστεί.

Ερώτηση: Αναφέρεστε στο ζήτηµα της αντίστασης στην αλλαγή.
Φισσάµπερ: ∆είτε, τώρα, παρόλη όλη την κρίση που αντιµετωπίζουµε, πρωτοφανή κρίση, τις δυσκολίες που υπάρχουν για να υιοθετηθεί από πολλούς µια άλλη στάση ζωής. Η αντίσταση στην αλλαγή
είναι πάντα µεγάλη, δεν είναι καθόλου εύκολο να συνειδητοποιήσει ο κάθε άνθρωπος ότι αυτό που
έκανε µέχρι χθες, σήµερα δεν έχει την ίδια αξία, ή δεν έχει ζήτηση και πρέπει να κάνει κάτι άλλο, πρέπει
ίσως να µάθει να κάνει κάτι άλλο. ∆υστυχώς εδώ το µαθαίνουµε µε το σκληρότερο τρόπο και θα είναι
χρήσιµο η εργασία που κάνετε να συµβάλλει στο να συνειδητοποιήσουν περισσότεροι άνθρωποι τη
νέα πραγµατικότητα και να τους βοηθήσει να βρουν τη δική τους διέξοδο.
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Παράρτηµα Β΄
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ
Ι. ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

Ι∆ΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

Πανεπιστήµιο Αθηνών

Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης

Γεωτεχνικών
επιστηµών

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης

Ανεξάρτητη Βέροιας

∆ασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος

∆ασικής Παραγωγής
Προστασίας
∆ασών Φυσικού
Περιβάλλοντος
Φυτοπροστασίας

Μηχανικών Χωροταξίας
& Ανάπτυξης
Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών
Πολυτεχνική Σχολή
Ξάνθης

∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης
Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Περιβάλλοντος

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Γεωπονικών
Επιστηµών

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

∆ιαχείρισης
Φυσικών Πόρων &
Επιχειρήσεων

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πανεπιστήµιο ∆υτικής
Μακεδονίας

ΤΟΜΕΑΣ ή
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Γεωπονική

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών

∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης

ΤΜΗΜΑ

Πολυτεχνική Σχολή

Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων & Γεωργικής
Μηχανικής
Μηχανικών
Περιβάλλοντος
∆ασολογίας
& ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων
Περιβάλλοντος
Μηχανικών Χωροταξίας
Πολεοδοµίας &
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής &
Αγροτικού
Περιβάλλοντος
∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων
Μηχανικών
Περιβάλλοντος
Μηχανολόγων
Μηχανικών

Κατεύθυνση
Φυτοπροστασίας &
Περιβάλλοντος
∆ιαχείρισης Υδάτινων
Πόρων
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ΙI. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

Ι∆ΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΤΕΙ Αθηνών
ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας
(Κοζάνης)
ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας
(Κοζάνης)
ΤΕΙ Ηπείρου

Τεχνολογικών Εφαρµογών

Ενεργειακής Τεχνολογίας

Τεχνολογικών Εφαρµογών

Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

Τεχνολογικών Εφαρµογών

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
ΤΕΙ Καβάλας
ΤΕΙ Καλαµάτας
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Λαµίας

ΤΕΙ Λάρισας
ΤΕΙ Μεσολογγίου
ΤΕΙ Μεσολογγίου
ΤΕΙ Σερρών

146

Τεχνολογίας Γεωπονίας
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας
& Τροφίµων (Αργοστόλι)
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος &
Οικολογίας (Ζάκυνθος)
∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης
Τεχνολογίας Γεωπονίας (∆ράµα)
Φυσικού Περιβάλλοντος
Βιολογικών Θερµοκηπιακών
Τεχνολογίας Γεωπονίας
Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας
Βιολογικών Θερµοκηπιακών
Τεχνολογίας Γεωπονίας
Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας
Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
(Χανιά)
∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος
(Καρπενήσι)
∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος
(Καρδίτσα)
Τεχνολογίας Γεωπονίας
Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων
Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής
Τεχνολογίας Γεωπονίας
∆ιαχείρισης
Τεχνολογικών Εφαρµογών
Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας
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Παράρτηµα Γ΄
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ι∆ΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης
Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο
Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ

∆ασολογίας
& ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Ειδίκευσης στην Αειφορική
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων

ΑγρονόµωνΤοπογράφων
Μηχανικών

Περιβάλλον & Ανάπτυξη

Πολιτικών Μηχανικών
Φυσικής
Χηµείας
Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος
Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Περιβάλλοντος

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Περιβάλλοντος

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Περιβάλλοντος

Γεωπονίας
Φυτικής
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεωπονικών Επιστηµών Παραγωγής
& Αγροτικού
Περιβάλλοντος

Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης

Επιστήµη & Τεχνολογία
Υδατικών Πόρων
Φυσική Περιβάλλοντος
Χηµεία & Τεχνολογία
Περιβάλλοντος
Πρόληψη & ∆ιαχείριση
Φυσικών Καταστροφών
Εφαρµοσµένη
Περιβαλλοντική Γεωλογία
Περιβαλλοντική Πολιτική &
∆ιαχείριση
Περιβαλλοντική &
Οικολογική Μηχανική
Γεωργία & Περιβάλλον
Σύγχρονα Συστήµατα
Αγροτικής Παραγωγής
στο Μεσογειακό
Χώρο µε έµφαση στην
Αειφορική Παραγωγή &
τη Χρησιµοποίηση Νέων
Τεχνολογιών
Οικολογικός Σχεδιασµός,
Βιώσιµη Ανάπτυξη &
διαχείριση Προστατευόµενων
Περιοχών

Βιολογίας

Βιολογίας

Φυσικής

Φυσικής

Φυσικής Περιβάλλοντος

Χηµείας

Χηµείας

Χηµεία Περιβάλλοντος
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Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
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Γεωλογίας

Γεωλογίας

Γεωπονίας

Γεωπονίας

Πολιτικών Μηχανικών

Πολιτικών
Μηχανικών

Γεωλογία & Γεωπεριβάλλον
Αειφορική Γεωργία &
∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων
Προστασία Περιβάλλοντος &
Βιώσιµη Ανάπτυξη
Ατµοσφαιρικές Επιστήµες &
Περιβάλλον
Αγροχηµεία & Βιολογικές
Καλλιέργειες

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Φυσικής

Φυσικής

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Χηµείας

Χηµείας

∆ιαχείριση
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων

∆ιαχείριση
Αειφορική ∆ιαχείριση
Περιβάλλοντος &
Προστατευόµενων Περιοχών
Φυσικών Πόρων
Περιβαλλοντική Βιολογία
– ∆ιαχείριση Χερσαίων &
Βιολογίας
Θαλάσσιων Βιολογικών
Πόρων
Τεχνολογίες Προστασίας
Χηµείας
Περιβάλλοντος
Επιστήµες & Μηχανική
Χηµείας
Περιβάλλοντος
Οικολογία, ∆ιαχείριση
Βιολογίας
& Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος
Εφαρµοσµένη &
Γεωλογίας
Περιβαλλοντική Γεωλογία
Περιβαλλοντική
Γεωλογίας
Ωκεανογραφία
Ειδίκευση στην
Χηµείας
Περιβαλλοντική Ανάλυση
Πολιτικών
Στην κατεύθυνση Υδατικών
Μηχανικών
Πόρων & Περιβάλλοντος
Χηµικών
Ενέργεια & Περιβάλλον
Μηχανικών
Βιοµηχανικής
Συστήµατα ∆ιαχείρισης της
Ενέργειας & Προστασίας
∆ιοίκησης &
Περιβάλλοντος
Τεχνολογίας
Ενεργειακών &
Γενικό
Περιβαλλοντικών Χηµικών
Τεχνολογιών
Μηχανικών
Γεωτεχνολογία &
Ορυκτών Πόρων Περιβάλλον
Μηχανικών
Περιβαλλοντική &
Περιβάλλοντος
Υγειονοµική Μηχανική
Με κατεύθυνση
Φυτικής
Φυτοπροστασία &
Παραγωγής
Περιβάλλον

Πανεπιστήµιο Κρήτης

Βιολογίας

Πανεπιστήµιο Κρήτης

Χηµείας

Πανεπιστήµιο Κρήτης

Χηµείας

Πανεπιστήµιο Πατρών

Βιολογίας

Πανεπιστήµιο Πατρών

Γεωλογίας

Πανεπιστήµιο Πατρών

Γεωλογίας

Πανεπιστήµιο Πατρών

Χηµείας

Πανεπιστήµιο Πατρών

Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστήµιο Πατρών

Χηµικών Μηχανικών

Πανεπιστήµιο Πειραιά

Βιοµηχανικής
∆ιοίκησης &
Τεχνολογίας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Γενικό

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών

Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων
Μηχανικών
Περιβάλλοντος
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Ειδίκευση στους Τοµείς:
Αειφορική ∆ιαχείριση
Υδατικών Πόρων
Εδαφολογία – ∆ιαχείριση
Εδαφικών Πόρων
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος
Εφαρµογές της
Γεωπληροφορικής στους
Φυσικούς Πόρους

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών

Αξιοποίησης
φυσικών Πόρων
& Γεωργικής
Μηχανικής

Τεχνική των Αρδεύσεων
Ενεργειακά συστήµατα
- Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας
Συντήρηση Νωπών
Αγροτικών Προϊόντων
Περιβάλλον Θερµοκηπίου
Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός
και Υλικά στην Αειφόρο
Αγροτική Παραγωγή
και στη ∆ιαχείριση του
Περιβάλλοντος
Σύγχρονες Τεχνικές
Εκµηχάνισης της Γεωργίας

Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο
Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο
Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο
Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο

∆ιαχείριση Αποβλήτων
Κατάλυση & Προστασία του
Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός
Έργων Υποδοµής
Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός
Πόλεων & Κτηρίων

149

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

150

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ,
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ,
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΕΒΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

ΔΡΑΜΑΣ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

24
25

7

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3 - ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 10439 ΑΘΗΝΑ
Α.Ε.

20

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 &
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 41221 ΛΑΡΙΣΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

E.DIS.I. NET A.E.E. ΚΕΝΤΡΟ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΙΨΟΥ 16 54627
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κ.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε.
ΕΚΑΒΗΣ 26 65201 ΚΑΒΑΛΑ

25
23

Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ “ΑΘΗΝΑ”

25

1ο ΧΛΜ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΠΑΛΑΓΙΑΣ 68100
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 &
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 41221 ΛΑΡΙΣΑ
1ο ΧΛΜ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΠΑΛΑΓΙΑΣ 68100
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΛΑΓΥΝΑ 68400 ΛΑΓΥΝΑ

imee@otenet.gr

kekneap@otenet.gr

thessaloniki@edisinet.gr

de@ath.forthnet.gr

info@athenavtc.gr

kek@dynamiki.gr

info@athenavtc.gr

metron@metron-kek.gr

kfilippos@otenet.gr

thesskek@kekdiavlos.gr

E-mail

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

kek@dynamiki.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2410287061 - 2 &
2410579560

2310556602 - 3 - 4 tpolis@
technopolis-ekp.gr

2108259660, 3

2510220478

2310511344

2554061461, 2

2410287061 - 2 &
2410579560
2551088620

2551088620

2103312906, 7

2310536218
2310523512
2521037071

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝ. ΜΑΚΡΗ & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
66100 ΔΡΑΜΑ
ΑΥΛΗΤΩΝ 9 10554 ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

25

Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΑΥΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΤΡΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ “ΑΘΗΝΑ”

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

25

25

25

25

25

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ο.Τ.Α.

ΔΡΑΜΑΣ

Νομός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

Παράρτηµα ∆΄

151

152

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΦΥΛΑΚΑΣ ΘΗΡΑΣ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΑΡΤΑΣ

Νομός

21

25

24

23

22

25

25

25

25

20

20

24

23

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

8

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
INTEGRATION KΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.
EUROCOURSE ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κ.-Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.

Κ.-Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223 17237
ΑΘΗΝΑ

ΑΒΕΡΩΦ 34Α 14232 ΑΘΗΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 41336 ΛΑΡΙΣΑ

ΕΜΜ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ 28 72200
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 41336 ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΒΟΥ 2 45500 ΜΠΑΦΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΛΒΟΥ 2 45500 ΜΠΑΦΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΒΕΡΩΦ 34Α 14232 ΑΘΗΝΑ

ΛΙΟΣΙΩΝ 117 10440 ΑΘΗΝΑ

ΛΙΟΣΙΩΝ 117 10440 ΑΘΗΝΑ

ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 27200
ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΥΡΡΑΚΟΥ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΙΑ Ο.Ε.
Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 &
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 41221 ΛΑΡΙΣΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

info@integration.gr

info@techniki-ekp.gr

europlirlar@lar.forthnet.
gr

ecourse@otenet.gr

europlirlar@lar.forthnet.
gr

info@techniki-ekp.gr

kekapei@otenet.gr

kekapei@otenet.gr

eyklidis@otenet.gr

eyklidis@otenet.gr

ergkek@otenet.gr

kek@dynamiki.gr

thetiko@otenet.gr

E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2109715411

2102587387

2410553892 - 96

2842080534

2410553892 - 96

2651085153,
2651085154
2651085153,
2651085154
2102587387

2108230100

2108230100

2622023601

2410287061 - 2 &
2410579560

2682026184

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

25

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

25

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
PRODUCT MANAGER ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

9

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

25

25

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
(ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ)
SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.

INTEGRATION KΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΑΥΛΟΣ
Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.

INTEGRATION KΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Α.Ε.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

25

25

25

25

25

25

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

21

25

21

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νομός

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ
18346 ΑΘΝΑ (ΜΟΣΧΑΤΟ)

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 12133
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

diavalkanikokek@
otenet.gr
info@interface.gr

europlirlar@
lar.forthnet.gr

info@integration.gr

info@ideakek.gr

info@kekekpa.gr

info@integration.gr

E-mail

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

info@interface.gr

synergy@synergykek.gr

kek12@otenet.gr

info@pergamini.gr

thesskek@kekdiavlos.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2104855000

2105786226 &
2106667030

2241067078

2310536218
2310523512
2341027394

2310556602 - 3 - 4 tpolis@
technopolis-ekp.gr

2104855000

2321039251

2410553892 - 96

2109715411

2310552670 &
2310552671
2310532820

2109715411

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 280 61100
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 78-80
85100 ΡΟΔΟΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ
62100 ΣΕΡΡΕΣ
Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ
18346 ΑΘΝΑ (ΜΟΣΧΑΤΟ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 41336 ΛΑΡΙΣΑ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223 17237
ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 5 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) &
ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223 17237
ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

153

154

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ)
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ (Π.Χ.
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΛΠ)
ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

Ο.Τ.Α.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νομός

25

25

25

25

25

25

25

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 12133
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 280 61100
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ 52100
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

10

PRIM ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 135 - 137
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 17672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε ΧΙΟΥ 5 & ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 4
26334 ΠΑΤΡΑ
PRIM ΑΣΠΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 135 - 137
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 17672 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΥΡΡΑΚΟΥ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Ε.Π.Ε.

Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.

SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

thetiko@otenet.gr

info@primaspa.eu

kekpract@otenet.gr

info@primaspa.eu

kekpolit@otenet.gr

info@pergamini.gr

synergy@synergykek.gr

E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2682026184

2109537380 &
2109537313

2610226652

2109537380 &
2109537313

2467029895 &
2467021213

2105786226 &
2106667030
2341027394

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

Κ.-Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΑΥΛΟΣ

25

25

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

25

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

24

25

25

25
22

25

11

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 &
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 41221 ΛΑΡΙΣΑ
ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 41336 ΛΑΡΙΣΑ
Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.
21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 280 61100
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) &
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 54627
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23 10436
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
(ΑΜΚΕ)
Κ.Ε.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 99 71500
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 119 41336 ΛΑΡΙΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 41336 ΛΑΡΙΣΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 41336 ΛΑΡΙΣΑ

25
25
25

Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

25

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

thesskek@kekdiavlos.gr

contact@dimitra.gr

eyklidis@otenet.gr

info@aegeaskek.gr

europrogress@hol.gr
keklar@geo.edu.gr

info@mesogeiaki.gr

ergonkek@otenet.gr

info@ideakek.gr

info@aegeaskek.gr
info@pergamini.gr

kek@dynamiki.gr

ere-ig@otenet.gr

info@euroidea.gr

europrogress@hol.gr
metron@metron-kek.gr

E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2310536218
2310523512

2410554026

2108230100

2410579565, 7

2410552706
2410553203

2810326549

2105202500,
2107796866

2310532820

2441071666 &
2441020909
2681023833 &
2681023670
2410287061 - 2 &
2410579560
2410579565, 7
2341027394

2410552706
2103312906, 7

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 41223
ΛΑΡΙΣΑ

ΛΙΟΣΙΩΝ 117 10440 ΑΘΗΝΑ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 34 43100
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΓΩΓΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ 47100 ΑΡΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΕΥΡΩΙΔΕΑ”
Χ. ΠΕΠΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

21

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 119 41336 ΛΑΡΙΣΑ
ΜΕΤΡΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ
ΑΥΛΗΤΩΝ 9 10554 ΑΘΗΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

25
25

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΤΑΚΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο.Τ.Α.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Νομός

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

155

156

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο.Τ.Α.

ΛΑΡΙΣΗΣ

Νομός

25

25

23

23

25

25

25

20

25

23

21

25

25

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

12

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΚ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΚ Α.Ε.
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ “ΑΡΓΩ”
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΚ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 337 16346
ΑΘΗΝΑ

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ 131 38333
ΒΟΛΟΣ
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ 131 38333
ΒΟΛΟΣ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 337 16346
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 41223
ΛΑΡΙΣΑ

ΘΡΑΚΩΝ 28 38333 ΒΟΛΟΣ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1 10677 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 127 38221
ΒΟΛΟΣ

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ 131 38333
ΒΟΛΟΣ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1 10677 ΑΘΗΝΑ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ & ΤΣΑΤΣΟΥ 2
41335 ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 41223
ΛΑΡΙΣΑ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 &
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 41221 ΛΑΡΙΣΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

akmi-kek@akmi-kek.gr

akmi-kek@akmi-kek.gr

kekanam@hol.gr

kekanam@hol.gr

contact@dimitra.gr

kepeth@hol.gr

kekathens@
eurotraining.gr

bird1@otenet.gr

kekathens@
eurotraining.gr

kekanam@hol.gr

kekargo@otenet.gr

contact@dimitra.gr

kek@dynamiki.gr

E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2109769510 &
2109769511

2109769510 &
2109769511

2421071466, 67

2421071466, 67

2410554026

2421030535 - 6

2103306086,
2103803660

2421028476

2103306086,
2103803660

2421071466, 67

2410660045

2410554026

2410287061 - 2 &
2410579560

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Νομός

ΕΘΝΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

25

13

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

25
25

ΕΘΝΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ
Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

25
24

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

europrogress@hol.gr

europrogress@hol.gr

contact@dimitra.gr

europrogress@hol.gr
kek@dynamiki.gr

E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2410552706

2410552706

2410552706
2410287061 - 2 &
2410579560
2410554026

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 119 41336 ΛΑΡΙΣΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 119 41336 ΛΑΡΙΣΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 119 41336 ΛΑΡΙΣΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 &
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 41221 ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 41223
ΛΑΡΙΣΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

157

158
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΩΛΟΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΒΡΗΣ

ΑΙΤΩΛΟΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

25
25

25

25

25

22

24

24

25

25

25

20

25

15

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ο.Τ.Α.

ΑΙΤΩΛΟΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Νομός

ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ -40 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ

ΚΥΠΡΟΥ 4 16452
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 27200
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1 21300
ΚΡΑΝΙΔΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

14

HONESTY ΕΠΕ
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α. ΒΛΑΧΟΥ- Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ Ο.Ε.
Κ.Ε.Κ. ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.

ΜΠΕΛΟΥΣΗ 7 27100 ΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΙΝΩΣΑΤΗ 88Α 14452
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ergkek@otenet.gr

nomkek@otenet.gr

E-mail

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

info@honesty.gr
infokek@01p.gr

eurokkek@otenet.gr

info@interface.gr

info@manola.gr

grammateia@
logicaclub.com
ereismakek@yahoo.gr

agios@euroergasiaki.gr

kekaias@mitnet.gr

info1@3mplan.gr

mav01@masterkek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2102850880
&2102851902
2621027788
2106230444

2104855000

2108252105 - 6

2102639875, 6 &
2102639859
2610315495

2841082484

2102482697 - 8 &
2102486041 - 5

2109633485,
2109633559,
2109601698
2641048775 &
6974300671

2754023357 - 8 - 9 kranidi@
kekdiastasi.edu.gr

2622023601

2641029249 &
2641049306

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 96-98 26224
ΠΑΤΡΑ
ΣΟΥΡΜΕΛΗ 4 - 6 10439
ΑΘΗΝΑ
Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ
18346 ΑΘΝΑ (ΜΟΣΧΑΤΟ)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 88Α 14452 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΙΔΟΣ 100 13122 ΙΛΙΟΝ

ΡΟΥΣΑ ΛΙΜΝΗ 72100 ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κ.Ε.Κ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ 3 13341 ΑΝΩ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΙΟΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.
MASTER ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ
&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κ.Ε.Κ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ.Σ.Ε.Ε

25

25

15

ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΑΜΚΕ)
ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

17

25

Κ.Ε.Κ. ΓΑΙΑ Α.Ε.

25

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κ.Ε.Κ. ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.

18

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27100 ΠΥΡΓΟΣ

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23 10436
ΑΘΗΝΑ

ΣΟΥΡΜΕΛΗ 4 - 6 10439
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 15127
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α 10681
ΑΘΗΝΑ

ΓΚΙΝΩΣΑΤΗ 88Α 14452
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & 28ης
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27100 ΠΥΡΓΟΣ

25

25

25

23

ΕΜΜ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ 28 72200
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 11141
ΑΘΗΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 111 27100
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
18346 ΑΘΝΑ (ΜΟΣΧΑΤΟ)

25

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2 - 4 26442
ΠΑΤΡΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ “ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ”
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Ε.
EUROCOURSE ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑΣ

Νομός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

iliakokek@iliakokek.gr

ergonkek@otenet.gr

info@kekgaia.gr

info@manola.gr

goulas@inegsee.gr

infokek@01p.gr

iliakokek@iliakokek.gr

info@interface.gr

olykek@olympiakokek.gr

plegmaed@otenet.gr

ecourse@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2621036230

2105202500,
2107796866

2108037350 - 2

2103327710,
2103327720,
2103327733,
2103327735
2108252105 - 6

2106230444

2621036230

2104855000

2102116420 &
2102116421
2621040200

2842080534

E-mail
patra@euroteamkek.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2610450701

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

159

160

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΕ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΕ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

25

25

25

25

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Ο.Τ.Α.

ΗΛΕΙΑΣ

Νομός

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

16

CONSUL ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27100 ΠΥΡΓΟΣ

ΜΠΕΛΟΥΣΗ 7 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
27100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

CONSUL ΚΕΝΤΡΟ
ΜΠΕΛΟΥΣΗ 7 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 27100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
HONESTY ΕΠΕ
ΜΠΕΛΟΥΣΗ 7 27100 ΠΥΡΓΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

E-mail

iliakokek@iliakokek.gr

kekcons@otenet.gr

info@honesty.gr

kekcons@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2621036230

2621037361 - 2

2621027788

2621037361 - 2

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΜΙΔΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ.Σ.Ε.Ε

25

17

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3 - ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 10439 ΑΘΗΝΑ
Α.Ε.

20

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ,ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑΣ 12-14 11251 ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 78-80
85100 ΡΟΔΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑΣ 12-14 11251 ΑΘΗΝΑ

25

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3 - ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ 10439 ΑΘΗΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
(ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΟΥΡΜΕΛΗ 4 - 6 10439
ΑΘΗΝΑ
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α 10681
ΑΘΗΝΑ

20

25

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail

kekap@hol.gr

apopsi@apopsi.gr

2754023357 - 8 - 9 kranidi@
kekdiastasi.edu.gr

2752026666

2104618585

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

imee@otenet.gr

edra@akmon.edu.gr

kek12@otenet.gr

edra@akmon.edu.gr

imee@otenet.gr

goulas@inegsee.gr

info@manola.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2108259660, 3

2108691000

2241067078

2108691000

2103327710,
2103327720,
2103327733,
2103327735
2108259660, 3

2108252105 - 6

2104627013,
kekattikis@kekattikis.gr
ΑΝΤ/ΧΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38 - 40
4629300, 4634777
18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

25

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20

25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ.Ε.Κ. ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.

20
Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1 21300
ΚΡΑΝΙΔΙ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
6ο ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

20

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

25

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
,ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΛΠ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΜΙΔΕΑΣ

Ο.Τ.Α.

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Νομός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

161

162

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

25

25

25

25

25

25

25

25

20

25

25

25

25

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

Ο.Τ.Α.

Νομός

18

EUROCOURSE ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
EUROCOURSE ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ.Ε.Κ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.
MASTER ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.
CONSUL ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
CONSUL ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
HONESTY ΕΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ 3 13341 ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ

ΕΜΜ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ 28 72200
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΕΜΜ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ 28 72200
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 337 16346
ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail

europlirlar@
lar.forthnet.gr

europrogress@hol.gr

edra@akmon.edu.gr

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

kekaias@mitnet.gr

akmi-kek@akmi-kek.gr

ecourse@otenet.gr

ecourse@otenet.gr

eurokkek@otenet.gr

info@honesty.gr

kekcons@otenet.gr

kekcons@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2102482697 - 8 &
2102486041 - 5

2109769510 &
2109769511

2842080534

2842080534

2102850880
&2102851902

2621027788

2621037361 - 2

2621037361 - 2

2109633485,
mav01@masterkek.gr
2109633559,
2109601698
2754023357 - 8 - 9 kranidi@
kekdiastasi.edu.gr

2410553892 - 96

2410552706

2108691000

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 88Α 14452 ΑΘΗΝΑ

ΜΠΕΛΟΥΣΗ 7 27100 ΠΥΡΓΟΣ

ΜΠΕΛΟΥΣΗ 7 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
27100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΠΕΛΟΥΣΗ 7 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
27100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1 21300
ΚΡΑΝΙΔΙ

ΚΥΠΡΟΥ 4 16452
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 41336 ΛΑΡΙΣΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 119 41336 ΛΑΡΙΣΑ

ΕΥΤΥΧΙΑΣ 12-14 11251 ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

25
13

ΓΕΩΡΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

22

ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
23

25

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

25

25

23

25

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο.Τ.Α.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νομός

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

19

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 12133
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 12133
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔΙΟΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΥΠΡΟΥ 15772 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 2 24100
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Α. ΒΛΑΧΟΥ- Δ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΙΔΟΣ 100 13122 ΙΛΙΟΝ
& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΟΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΥΠΡΟΥ 15772 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2 - 4 26442
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΤΡΑ
Α.Ε.
Κ.Ε.Κ. Ν.Ε.Λ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΕΔΟΝΤΟΣ 129 24100
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 2 24100
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

kekdimou@otenet.gr

nelemess@otenet.gr

patra@euroteamkek.gr

grammateia@
logicaclub.com
sdag@otenet.gr

kekdimou@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2721089693 &
2721091887

2721095860

2610450701

2721089693 &
2721091887
2102639875, 6 &
2102639859
2107707990

sdag@otenet.gr

synergy@synergykek.gr

E-mail
synergy@synergykek.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105786226 &
2106667030
2105786226 &
2106667030
2107707990

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

163

164

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΧΙΟΥ

20

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

25

20

25

17

24

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

20

Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 99 71500
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΟΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΥΠΡΟΥ 15772 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΒΕΤΣΟΥ 36 81100
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Α. ΒΛΑΧΟΥ- Δ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΙΔΟΣ 100 13122 ΙΛΙΟΝ
& ΣΙΑ Ε.Ε.
Π. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ - Ε. ΜΠΑΤΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΧΙΟΥ Ο.Ε.
ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ 44 82100 ΧΙΟΣ

Κ.Ε.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 111 27100
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΠΥΡΓΟΣ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε ΧΙΟΥ 5 & ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 4
26334 ΠΑΤΡΑ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ & ΣΙΑ Κ.Ε.Κ. PRAX- 9ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ IS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΑΧΝΩΝ 34100 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΛΑΣΣΗ 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 31100
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΣΤΙΧΑ)

ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Ο.Τ.Α.

Νομός

ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

25

25

24

19

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

18

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Νομός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

E-mail

grammateia@
logicaclub.com
kekba@kekba.gr

kekanal@otenet.gr

sdag@otenet.gr

info@mesogeiaki.gr

E-mail

keklefkas@aias.gr

apopsi@apopsi.gr

eagle@kef.forthnet.gr

kekpraxi@otenet.gr

kekpract@otenet.gr

olykek@olympiakokek.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2102639875, 6 &
2102639859
2271081272

2251040330 &
2251040331

2107707990

2810326549

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2645021632

2104618585

2671029151

2221061607, 8

2610226652

2621040200

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

25

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
24

25

17

20

21

25

25

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
EUROCOURSE ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”
Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΑΥΛΟΣ
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

25

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΙΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ

24

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ,
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ,
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

20

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο.Τ.Α.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νομός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2841082484

2810792119 &
2810792207

2892029370

2108544666

2108544666

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

E-mail

kranidi@
kekdiastasi.edu.gr

info@deltakek.gr

thesskek@kekdiavlos.gr

keknotiu@otenet.gr

ecourse@otenet.gr

agios@euroergasiaki.gr

iraklio@
kek-anaptixi-kritis.gr

eurokek@otenet.gr

info@kekgsevee.gr

info@kekgsevee.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2842080534
ΕΜΜ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ 28 72200
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
2832031016
ΣΕΛΛΙΑ - ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
74060 ΡΕΘΥΜΝΟ
2310536218
ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 54627
2310523512
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2108258500
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΚΥΒΕΛΗΣ
10682 ΑΘΗΝΑ
2754023357 - 8 - 9
Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1 21300
ΚΡΑΝΙΔΙ

ΡΟΥΣΑ ΛΙΜΝΗ 72100 ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ε.Ο. ΜΟΙΡΩΝ - ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
70400 ΜΟΙΡΕΣ
ΒΕΝΕΡΑΤΟ 70011 ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46 10433
ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46 10433
ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

165

166
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΥΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός

25

25

25

25

25

22

20

23

25

20

24

20

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΛΙΒΑΝΟΒΟΥ 15 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1 21300
ΚΡΑΝΙΔΙ
ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) &
ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
- ΛΑΜΙΑΣ 14452
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

24

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κ.Ε.Κ. ΕΝΔΥΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΔΥΣΗΣ
Κ.Ε.Κ. ΓΑΙΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

1ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57200
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 15127
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) &
ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΚΙΝΩΣΑΤΗ 88Α 14452
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 154 54621
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΚ ΠΑΣΤΕΡ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Β 54626
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) &
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 54627
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 43 18233
ΚΕΚ Α.Ε.
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΛΚΕΔΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
E-mail

infokek@01p.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2108037350- 2 info@kekgaia.gr

2394026211 info@endysi.gr

2106230444

2310532820 info@ideakek.gr

2104932705 athina@kekeee.gr

2310533631 kek_pasteur@
the.forthnet.gr
2310532820 info@ideakek.gr

2310250356 kekssd@kekssd.gr

2310500905 kek@pythagoras.gr

2102855580 avos@elkede.gr

2754023357 kranidi@
-8 -9
kekdiastasi.edu.gr
2310532820 info@ideakek.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΝΙΜΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Νομός

25

25

25

25

20

24

25

25

25

25

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

26

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ngsarris68@
yahoo.gr
tpolis@
technopolis-ekp.gr
imoa@
ath.forthnet.gr
thesskek@
kekdiavlos.gr
thesskek@
kekdiavlos.gr

info@kekekpa.gr

kekmit@mitnet.gr

kekpolit@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2310536218
2310523512
2310536218
2310523512

2310556602 3-4
2385045696

2467029895 &
2467021213
2102486035 &
2102486108
2310552670 &
2310552671
2464024012

2331093105 & kpp@oipp.gr
23310397713
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 41336 ΛΑΡΙΣΑ 2410553203 keklar@geo.edu.gr

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΥΤΕΙΑ 59100 ΒΕΡΟΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ 52100
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΝΩΝΟΣ 40 13341 ΑΝΩ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΛΙΟΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 5 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 12 50100
ΚΟΖΑΝΗ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 54627
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ι.Μ.Ο.Α. (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 57 53100
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 54627
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΑΥΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 54627
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΑΥΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ.Ε.Κ.
ΓΕΩΡΓΙΚΟ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Ε.Π.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

167

168

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΝΙΜΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΝΙΜΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΑΘΗΝΩΝ

Νομός

25

24

24

24

25

24

25

25

25

24

24

25

23

25

25

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

27

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΟΛΩΝΟΥ 12 - 14 10437
ΑΘΗΝΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΚΥΒΕΛΗΣ
10682 ΑΘΗΝΑ
ΣΟΥΡΜΕΛΗ 4 - 6 10439
ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 54627
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΑΥΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36 - 38 11853
ΑΘΗΝΑ
KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 108 11854 ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ PARTHENON ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΤΡΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΛΗΤΩΝ 9 10554 ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 11141
ΑΘΗΝΑ
I-LEARN ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 3 &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 11743 ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΚΥΒΕΛΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
10682 ΑΘΗΝΑ
Κ.Ε.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 99 71500
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 11141
ΑΘΗΝΑ
Κ.Ε.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 99 71500
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23 10436
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΜΚΕ)
ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23 10436
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΜΚΕ)
ΑΘΗΝΑ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Κ.Ε.Κ. ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
E-mail

info@
kek-parthenon.gr

thesskek@
kekdiavlos.gr
info@diavalkaniko.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2105221638, tee_iekem@tee.gr
2105221195,
2105202849

2105202500, ergonkek@otenet.gr
2107796866
2105202500, ergonkek@otenet.gr
2107796866

2102116420 & plegmaed@otenet.gr
2102116421
2810326549 info@mesogeiaki.gr

2810326549 info@mesogeiaki.gr

2108258500 info@deltakek.gr

2103312906, 7 metron@
metron-kek.gr
2102116420 & plegmaed@otenet.gr
2102116421
2105001600 info@i-learn.gr

2310536218
2310523512
2103479455 &
2103479460
2103416440 - 1

2108252105 - 6 info@manola.gr

2108258500 info@deltakek.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΜΚΕ)
EFFECTIVE MANAGEMENT
INTERNATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(K.E.K.) Α.Ε.
EFFECTIVE MANAGEMENT
INTERNATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(K.E.K.) Α.Ε.

24

24

24

25

28

Κ.Ε.Κ. ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.

25

25

ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ
24

25

22

20

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε.
I-LEARN ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.
EFFECTIVE MANAGEMENT INTERNATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(K.E.K.) Α.Ε.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

25

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΑΘΗΝΩΝ

Νομός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail

2105001600 info@i-learn.gr

2754023357 kranidi@
-8-9
kekdiastasi.edu.gr
2410554026 contact@dimitra.gr

2310532820 info@ideakek.gr

2108252105 - 6 info@manola.gr

2103479455 & info@diavalkaniko.gr
2103479460

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 18 11141 2102016225 emikek@hol.gr
ΑΘΗΝΑ

2105202500, ergonkek@otenet.gr
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23 10436
2107796866
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 18 11141 2102016225 emikek@hol.gr
ΑΘΗΝΑ

ΣΟΥΡΜΕΛΗ 4 - 6 10439
ΑΘΗΝΑ

ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36 - 38 11853
ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΑΔΙΟΥ 3 10678 2103841537 ekepkek@yahoo.gr
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 18 11141 2102016225 emikek@hol.gr
ΑΘΗΝΑ

ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) &
ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1 21300
ΚΡΑΝΙΔΙ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 41223
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 3 &
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 11743 ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

169

170

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΜΟΝΙΜΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΑΘΗΝΩΝ

Νομός

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

24

25

20

22

25

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail

2103841537 ekepkek@yahoo.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΑΔΙΟΥ 3 10678
ΑΘΗΝΑ
2108259660, 3 imee@otenet.gr
ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3 - ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ 10439 ΑΘΗΝΑ
2109241730 akek@
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 8 11742
- 732
ath.forthnet.gr
ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

9ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΨΑΧΝΩΝ 34100 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 27200
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2-4 15122
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2-4 15122
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2-4 15122
ΜΑΡΟΥΣΙ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223 17237
ΑΘΗΝΑ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223 17237
ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΑΔΙΟΥ 3 10678
ΑΘΗΝΑ

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 3 &
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 11743 ΑΘΗΝΑ

ΑΥΛΗΤΩΝ 9 10554 ΑΘΗΝΑ

2109715411

2109715411

info@integration.gr

info@integration.gr

2106147001 kek@ergoway.gr

2106147001 kek@ergoway.gr

2106147001 kek@ergoway.gr

2622023601 ergkek@otenet.gr

2221061607, 8 kekpraxi@otenet.gr

2103841537 ekepkek@yahoo.gr

2103312906, 7 metron@
metron-kek.gr
2105001600 info@i-learn.gr

29

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ- Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 223 17237 2109715411 info@integration.gr
ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.
ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.
ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.
INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ & ΣΙΑ Κ.Ε.Κ. PRAXIS
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΜΕΤΡΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
I-LEARN ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 12-14 11251 ΑΘΗΝΑ 2108691000 edra@akmon.edu.gr
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.
ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

20

20

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΕ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

25

25

17

25

25

30

01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΛΚΕΔΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΛΚΕΔΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

21

25

18

25

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2109633485,
2109633559,
2109601698
2109946210,
2109949667
2109631086 &
2109647577

ermis@
ath.forthnet.gr

info@proodos21.gr

2108037350- 2 info@kekgaia.gr

2102318977 info@kek-agkam.gr

2102855580 avos@elkede.gr

2102855580 avos@elkede.gr

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2104855000 info@interface.gr
Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ
18346 ΑΘΝΑ (ΜΟΣΧΑΤΟ)
2ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑΣ -Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 23320-28708 dvgnosi@otenet.gr
59200 ΝΑΟΥΣΑ

12ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

12ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΚΙΝΩΣΑΤΗ 88Α 14452 ΜΕΤΑ- 2106230444 infokek@01p.gr
ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 15127
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 13451
ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 13451
ΑΘΗΝΑ

E-mail
mav01@
masterkek.gr

akmi-kek@
akmi-kek.gr
grammateia@
& 2102639859 logicaclub.com
2102318977 info@kek-agkam.gr

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ 31 16777
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΡΩΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΚΤΙΡΙΟ
239,207) 16777 ΑΘΗΝΑ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 337 16346 2109769510 &
2109769511
ΑΘΗΝΑ
2102639875, 6
ΠΑΡΙΔΟΣ 100 13122 ΙΛΙΟΝ

ΠΡΟΟΔΟΣ 21 Ε.Π.Ε. - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
“ΕΡΜΗΣ”
ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α. ΒΛΑΧΟΥ- Δ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ. ) “ΕΝΟΡΙΑΚΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ” ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ. ) “ΕΝΟΡΙΑΚΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ” ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Κ.Ε.Κ. ΓΑΙΑ Α.Ε.

25

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

MASTER ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΟΥ 4 16452
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

25

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ (3.12)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Ο.Τ.Α.

ΑΘΗΝΩΝ

Νομός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

171

172

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ,
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

25

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

25

24

25

25

25

20

23

22

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ

25

25

25

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

25

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ,ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,Φ
ΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΛ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Ο.Τ.Α.

ΑΘΗΝΩΝ

Νομός

31

CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΕΚ Α.Ε.

Z-INVEST

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Z-INVEST

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Κ.-Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΜΠΕΛΟΥΣΗ 7 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
27100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 43 18233
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ 90 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35 19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΝΩΝΟΣ 40 13341 ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35 19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35 19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ 90 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΒΕΡΩΦ 34Α 14232 ΝΕΑ
ΙΩΝΙΑ
ΛΙΟΣΙΩΝ 117 10440 ΑΘΗΝΑ

ΑΒΕΡΩΦ 34Α 14232 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ
18346 ΑΘΗΝΑ

Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ
18346 ΑΘΝΑ (ΜΟΣΧΑΤΟ)

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2104932705 athina@kekeee.gr

2621037361 - 2 kekcons@otenet.gr

2105012109 zinvest@otenet.gr

2105582373, 5 ekepee@otenet.gr

2105582373, 5 ekepee@otenet.gr

2102486035 & kekmit@mitnet.gr
2102486108
2105582373, 5 ekepee@otenet.gr

2105012109 zinvest@otenet.gr

2102586970, info@iekep.gr
2102586972
2108230100 eyklidis@otenet.gr

2102587387 info@techniki-ekp.gr

2104830419 training@
kek-anaptixi.gr

2104855000 info@interface.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

Ο.Τ.Α.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Νομός

32

Κ.Ε.Κ. ΠΥΞΙΔΑ

25

25

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κ.Ε.Κ. ΠΥΞΙΔΑ

25

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail

2104250453 & keknele1@otenet.gr
2104250773

2104932705 athina@kekeee.gr

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40 2104618585 apopsi@apopsi.gr
18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 & ΡΕΑΣ 2104014249 & pyxida@kekpyxida.gr
4 18863 ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΠΕΡΑΜΑ 2104000651
ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 & ΡΕΑΣ 2104014249 & pyxida@kekpyxida.gr
4 18863 ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΠΕΡΑΜΑ 2104000651
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΡΟΥ & ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 33
18542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κ.Ε.Κ. Ν.Ε.Λ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

24

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 43 18233
ΚΕΚ Α.Ε.
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

25

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

173

174

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
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ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Ο.Τ.Α.

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Νομός
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ
Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ Ε.ΠΕ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ Ε.ΠΕ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Κ.Ε.Κ. ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κ.Ε.Κ. ΣΠΟΥΔΗ
Κ.Ε.Κ. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 43 18233
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 41336 ΛΑΡΙΣΑ

ΕΥΤΥΧΙΑΣ 12-14 11251 ΑΘΗΝΑ

E-mail

athina@kekeee.gr

keklar@geo.edu.gr

edra@akmon.edu.gr

spoudi@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2104932705

2410553203

2108691000

2261025550

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 40 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
2261087300 kpaideia@otenet.gr
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 39 32100
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
2261027676 keknab@otenet.gr
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 32300
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
2221050888 & kek22@otenet.gr
ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ 1 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
2221055122
34002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
2622023601 ergkek@otenet.gr
ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 27200
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
2231081060 & 8200d@otenet.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
6945329788
ΔΑΜΑΣΤΑΣ 35100 ΔΑΜΑΣΤΑ
ΛΑΜΙΑΣ
2231081060 & 8200d@otenet.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
6945329788
ΔΑΜΑΣΤΑΣ 35100 ΔΑΜΑΣΤΑ
ΛΑΜΙΑΣ
2241067078 kek12@otenet.gr
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 78-80
85100 ΡΟΔΟΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Ο.Τ.Α.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

24

ΚΑΤΑΡΤΙΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.
ΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νομός
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ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 11
84100 ΣΥΡΟΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2281085354 - 6 keknc98@otenet.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες
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ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες

Η έκδοση αυτή χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ)
∆ιεύθυνση Συµβουλευτικής Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, 14234, Αττική
Τηλ. 210 2709175
guidance@eoppep.gr
www.eoppep.gr

και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Τα Πράσινα Επαγγέλματα στην Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τα Πράσινα Επαγγέλματα στην Ελλάδα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Δεξιότητες των επαγγελματιών και
διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ρομίας

σημαντικά
ότι υπάρχει
γγελματίες
που υπάρ-

των τομέατικούς σε
χή κατάρτιτων υπευμβάνονται
δράση για
ων δεξιοτήσταδιοδρο-

ά τους τρόν, συμπεριονωμένους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Οι δεξιότητες των επαγγελματιών συμβούλων σταδιοδρομίας συμβάλλουν σημαντικά
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει
σημαντική διαφοροποίηση στην υφιστάμενη παροχή κατάρτισης στους επαγγελματίες
του χώρου από χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρχει ξεκάθαρη τάση προς την παροχή πιο εξειδικευμένης κατάρτισης.
Οι ευκαιρίες μετακίνησης προσωπικού είναι περιορισμένες, ειδικά μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθώς και από παραεπαγγελματικούς σε
επαγγελματικούς ρόλους. Η μελέτη αναφέρει σύγχρονες τάσεις στην παροχή κατάρτισης, καίρια ζητήματα που χρήζουν προσοχής και πιθανής δράσης εκ μέρους των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών. Περιλαμβάνονται
έξι λεπτομερείς μελέτες περίπτωσης κρατών που ανέλαβαν συντονισμένη δράση για
την αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Η μελέτη ασχολείται με την έννοια των δεξιοτήτων και ορίζει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας.
Προτείνει ένα πλαίσιο προσόντων σχετικών με την εργασία τους και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πιο ευέλικτων μορφών κατάρτισης για μεμονωμένους
επαγγελματίες του χώρου.

Επαγγελματοποιώντας
τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Δεξιότητες των επαγγελματιών και
Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
Και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Τηλ. 210 2709175 guidance@eoppep.gr
www.eoppep.gr

αρούσα δηχρήση των

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.
Παρασίου 1 & Αχαρνών, 99, Τ.Κ.10440 Αθήνα
Tηλ. (30) 210 8233669
Fax (30) 210 8233772
E-mail: info@ekep.gr
Ιστοσελίδα: http:// www.ekep.gr
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Επαγγελματοποιώντας
τη Συμβουλευτική Στα

Δεξιότητες των επαγγελματιών και
Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην

