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1. Συνοπτική παρουσίαση 

Το  παρόν  έγγραφο  είναι  το  τελικό  αποτέλεσμα  των  βασικών  δραστηριοτήτων,  που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + NE(W)AVE:  reNEWable  learning 

E‐Vet1.  

Ο  στόχος  αυτού  του  εγγράφου  είναι  να  αξιοποιήσει  την  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  μέσω  της 

υλοποίησης του προγράμματος NE(W)AVE για την παροχή τεκμηριωμένων προτάσεων σε τοπικές 

και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της υλοποίησης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και  κατάρτισης  (ΕΕΚ)2,  των εκπαιδευτικών σταδιοδρομιών και  της 

διεθνούς εργασιακής εμπειρίας, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, εταιρειών και 

άλλων σχετικών ενδιαφερομένων. 

Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων και 

υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της ΕΕΚ και  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με 

ιδιαίτερη έμφαση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα ιδρύματα ΕΕΚ, τις σχετικές εταιρείες, 

τις δημόσιες αρχές και τις ΜΚΟ. 

Προκειμένου να καταδειχθεί η ποικιλομορφία των προσεγγίσεων των ευρωπαϊκών χωρών στον 

τομέα της ΕΕΚ, όσον αφορά τη μετάβαση στις «πράσινες θέσεις εργασίας», ορισμένα μέρη αυτού 

του  εγγράφου  είναι  αφιερωμένα  στην  τρέχουσα  κατάσταση  στις  ακόλουθες  χώρες  εταίρους: 

Αυστρία, Δανία, Ελλάδα  ,  Ιταλία και  Ισπανία. Παρόλο που ο κατακερματισμός σε ολόκληρη την 

Ευρώπη  είναι  σημαντικός,  υπάρχουν  αρκετοί  τομείς  οι  οποίοι  είναι  ζωτικής  σημασίας  και 

 

1Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://newaveproject.eu/ 

2Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με τα αρχικά ΕΕΚ, είναι η κατάρτιση και οι δεξιότητες που σχετίζονται 

με μια συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, εμπόριο ή επάγγελμα. 
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εφαρμόζονται  στις  περισσότερες  χώρες.  Η  παρακάτω  λίστα  συνοψίζει  αυτούς  τους  τομείς  και 

ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει τα κύρια μηνύματα αυτού του εγγράφου: 

 

Ο διάλογος μεταξύ των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι σημαντικός. 

Οι εταιρείες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο 

στην  αναζήτηση  εταιρικών  σχέσεων  και  συνεργασιών.  Η  ισορροπία  μεταξύ  του  εκπαιδευτικού 

συστήματος  και  των  απαιτήσεων  της  βιομηχανίας  θα  μπορούσε  να  επιτευχθεί  με  την  ενεργό 

συμμετοχή του επιχειρηματικού τομέα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μαθησιακών πόρων. 

Η ποιότητα και η συνάφεια των εκπαιδευτικών προσφορών δεν μπορούν να υποτιμηθούν. 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα που βασίζονται σε μια ευέλικτη προσέγγιση διασφαλίζουν καλύτερη 

ανταπόκριση  στις  αλλαγές  των  δεξιοτήτων  στο  μέλλον.  Όπου  είναι  δυνατόν,  τα  ζητήματα 

ανανεώσιμης  ενέργειας  καθώς  και  οι  εγκάρσιες  «δεξιότητες  για  πράσινες  θέσεις  εργασίας» 

πρέπει να εφαρμοστούν στα προγράμματα σπουδών και τα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ατομικές ανάγκες ομάδων στόχων. 

Τα  μέτρα  υποστήριξης  παρέχουν  σημαντική  βοήθεια  τόσο  στους  μαθητές  όσο  και  στους 

εκπαιδευτικούς. 

Μια σημαντική ενίσχυση  των προγραμμάτων επαγγελματικής  κατάρτισης μπορεί  να επιτευχθεί 

εάν  οι  κυβερνήσεις  αναλάβουν  δράση,  παρέχουν  επιδοτήσεις  και  προωθήσουν  την  ένταξη 

ομάδων που δεν εκπροσωπούνται. Για τους παρόχους ΕΕΚ και τους επαγγελματίες, η ανταλλαγή 

ιδεών  και  εμπειριών  είναι  σημαντική.  Η  ένταξη  σε  δίκτυα  υποστήριξης  τους  βοηθά  να  τηρούν 

τους  νέους  κανονισμούς  και  να  έχουν  στη  διάθεση  τους  μια  πλατφόρμα  για  δικτύωση.  Η 

συνολική  αποτελεσματικότητα  της  μάθησης  θα  μπορούσε  να  αυξηθεί  συνδυάζοντας 

παραδοσιακούς  πόρους  μάθησης  με  καθοδήγηση  και  συμβουλευτική  με  βάση  την  προσωπική 

επαφή. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση διευρύνονται οι ορίζοντες. 

Η προώθηση της ευρωπαϊκής ανταλλαγής και υποστήριξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της ΕΕΚ, με τη δημιουργία νέων συνεργασιών και κινητικότητας όλων των μορφών, 

είναι  ζωτικής σημασίας  για  την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,  την απόκτηση  νέων  γνώσεων 

και μεγαλύτερης γνώσης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

1. Από  την  ΕΕΚ  στις  «πράσινες  θέσεις  εργασίας»:  Τρέχον  ιστορικό 

πολιτικών 

Αυτό  το  κεφάλαιο  προσφέρει  μια  σύντομη  εισαγωγή  στις  τρέχουσες  πολιτικές  που  εστιάζουν 

στην ανανεώσιμη ενέργεια και τη μετάβαση από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

(ΕΕΚ)  στις  «πράσινες  θέσεις  εργασίας».  Όπως  περιγράφεται  στις  επόμενες  σελίδες,  οι 

ευρωπαϊκές οδηγίες παρείχαν ένα κοινό πλαίσιο για τη μετάβαση προς τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών  ενέργειας  και  βοήθησαν  τα  κράτη  μέλη  να  αναλάβουν  δράση.  Λόγω  διαφορετικών 

προσεγγίσεων στις χώρες εταίρους όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά 

και  τη  χρήση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  το  κεφάλαιο  αυτό  χωρίζεται  σε  πέντε 

παραδείγματα χωρών, όπου το καθένα περιγράφει τις ατομικές προσεγγίσεις των χωρών. 

Πριν  προσδιορίσουμε  συγκεκριμένες  διεθνείς  και  εθνικές  πολιτικές  και  προσεγγίσεις,  είναι 

σημαντικό  να  κατανοήσουμε  την  έννοια  των  όρων  «πράσινες  θέσεις  εργασίας»  και  «πράσινες 

δεξιότητες». Και οι δύο εκφράσεις δεν έχουν καθολικά συμφωνημένο ορισμό, ο οποίος μπορεί να 

οδηγήσει  σε  διαφορετικές  αντιλήψεις  και  συνεχώς  εξελισσόμενες  προσεγγίσεις  μεταξύ  των 

χωρών.3 Ήδη από το 1999, ο ΟΟΣΑ όρισε τη βιομηχανία περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 

ως  «δραστηριότητες  που  παράγουν  αγαθά  και  υπηρεσίες  για  τη  μέτρηση,  την  πρόληψη,  τον 

 

3  ‘Skills  for  green  jobs  2018  update’,  European  Centre  for  the  Development  of  Vocational  Training,  2019, 
https://www.cedefop.europa.eu/files/3078_en.pdf 
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περιορισμό, την ελαχιστοποίηση ή τη διόρθωση περιβαλλοντικών ζημιών στο νερό, τον αέρα και 

το  έδαφος,  καθώς  και  προβλημάτων  που  σχετίζονται  με  τα  απόβλητα,  τον  θόρυβο  και  τα 

οικοσυστήματα.  Αυτές  περιλαμβάνουν  τεχνολογίες,  προϊόντα  και  υπηρεσίες  που  μειώνουν  τον 

περιβαλλοντικό κίνδυνο και ελαχιστοποιούν τη ρύπανση και τους πόρους».4 Η Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας ορίζει  τις «πράσινες θέσεις εργασίας»  ευρύτερα, δηλαδή ως επαγγέλματα που έχουν 

θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, τόσο στους δύο παραδοσιακούς τομείς (όπως η βιομηχανία ή 

οι  κατασκευές),  όσο  και  στους  νέους  πράσινους  τομείς  (όπως  η  ενεργειακή  απόδοση  ή  οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), ενώ πληρούν τις απαιτήσεις της αξιοπρεπούς εργασίας.5  Ο όρος 

«πράσινες δεξιότητες»  είναι ακόμη πιο δύσκολο  να οριστεί,  καθώς  χρησιμοποιείται  ευρέως σε 

διάφορα  πλαίσια  (περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση,  τεχνικές  δεξιότητες,  δεξιότητες  για 

πράσινους  τομείς  κ.λπ.).  Για  να  αποφευχθεί  οποιαδήποτε  σύγχυση,  το  έγγραφο  αυτό  θα 

προτιμούσε  να  χρησιμοποιήσει  τον  όρο  «δεξιότητες  για  πράσινες  θέσεις  εργασίας»,  ο  οποίος 

μπορεί  να  γίνει  κατανοητός  ως  «τεχνικές  δεξιότητες,  γνώσεις,  αξίες  και  συμπεριφορές  που 

απαιτούνται από το εργατικό δυναμικό για την ανάπτυξη και υποστήριξη βιώσιμων κοινωνικών, 

οικονομικών  και  περιβαλλοντικών  αποτελεσμάτων.  στην  επιχείρηση,  τη  βιομηχανία  και  την 

κοινότητα».6  Στη  διαδικασία  της  μετάβασης  προς  τις  «πράσινες  θέσεις  εργασίας»,  η  παροχή 

σχετικών δεξιοτήτων που σχετίζονται συγκεκριμένα με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις που οδηγούν 

στην επιτυχία. 

 

4  ‘The  Environmental  Goods  &  Services  Industry:  Manual  for  Data  Collection  and  Analysis’,  OECD,  1999, 
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/archive/EPEA/EnvIndustry_Manual_for_data_collection.PDF 
5  ‘What  is  a  green  job?’,  International  Labour  Organization,  2016,  https://www.ilo.org/global/topics/green‐
jobs/news/WCMS_220248/lang‐‐en/index.htm 
6‘Green  Skills  Agreement’,  Council  of  Australian  Governments,  2009,  http://www.ivet.com.au/cgi‐
bin/user.pl?download_file=1&file=17 
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Η  οδηγία  για  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  2009/28  /  ΕΚ7,  που  δημοσιεύθηκε  στις  23 

Απριλίου  2009,  επηρέασε  σημαντικά  τη  μετάβαση  προς  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  σε 

ολόκληρη  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Η  οδηγία  επιβάλλει  επίπεδα  χρήσης  ανανεώσιμων  πηγών 

ενέργειας  στα  κράτη  μέλη  και  παρέχει  ένα  κοινό  πλαίσιο,  με  βάση  το  οποίο  τα  κράτη  μέλη 

καταρτίζουν  εθνικά  σχέδια  δράσης  για  την  αύξηση  της  χρήσης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας 

και,  ως  εκ  τούτου,  εκπληρώνουν  τους  στόχους  που  έχει  θέσει  η  ΕΕ.  Η  οδηγία  προβλέπει  ότι 

τουλάχιστον το 20% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός της ΕΕ είναι ανανεώσιμο 

και  ορίζει  ορισμένες  επιπλέον  απαιτήσεις  σχετικά  με  τον  τομέα  των  ανανεώσιμων  πηγών 

ενέργειας. 

Προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις, οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να αναλάβουν δράση, 

να  ενημερώσουν  και  να  προσαρμόσουν  τα  δικά  τους  συστήματα  επαγγελματικής  εκπαίδευσης 

και  κατάρτισης  σύμφωνα  με  τις  τρέχουσες  ανάγκες  του  τομέα  των  ανανεώσιμων  πηγών 

ενέργειας. Η ισχύουσα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λήγει το 2020 ∙ η νέα οδηγία 

2018/2001 / ΕΚ (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2, γνωστή και ως RED II) εγκρίθηκε 

τον  Δεκέμβριο  του  2018  και  αυξάνει  ακόμη  περισσότερο  τους  στόχους  για  την  κατανάλωση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030 ‐ στο 32%.8 

Το  2011,  η  Διεθνής  Οργάνωση  Εργασίας  με  την  υποστήριξη  της  ΕΕ  δημοσίευσε  ένα  έγγραφο 

πολιτικής με τίτλο «Δεξιότητες και Επαγγελματικές Ανάγκες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»9, 

 

7 ‘Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23  April 2009 on the promotion of the use 
of  energy  from  renewable  sources  and  amending  and  subsequently  repealing  Directives  2001/77/EC  and  
2003/30/EC’,  Official  Journal  of  the  European  Union,  2009,  https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
8 ‘Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of 
the  use  of  energy  from  renewable  sources’,  EUR‐Lex,  2018,  https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC 
9‘Skills  and  Occupational  Needs  in  Renewable  Energy’,  International  Labour  Office,  2011, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐ed_emp/‐‐‐ifp_skills/documents/publication/wcms_166823.pdf 
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το οποίο πραγματεύεται νέες θέσεις εργασίας που αναδύονται από τον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών  ενέργειας  και  τις  απαραίτητες  εκπαιδευτικές  προσαρμογές.  Αυτό  το  έγγραφο  πολιτικής 

υπογραμμίζει  ότι  για  να  αξιοποιήσουν  στο  έπακρο  τις  επενδύσεις  σε  ανανεώσιμες  πηγές 

ενέργειας,  οι  κυβερνήσεις  και  οι  κοινωνικοί  εταίροι  πρέπει  να  διασφαλίσουν  ότι  το  εργατικό 

δυναμικό  είναι  επαρκώς  εκπαιδευμένο.  Σύμφωνα  με  αυτό  το  έγγραφο  πολιτικής,  πρέπει  να 

ενσωματωθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα κατάρτισης πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

στις συνολικές πολιτικές για την υποστήριξη της ανάπτυξης του τομέα, να αυξηθεί η συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την παροχή κατάρτισης, και να συμπεριληφθεί ένας 

καλός συνδυασμός πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων.  Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η 

κοινοπραξία,  αυτό  το  έγγραφο  πολιτικής  ήταν  το  πρώτο  που  επικεντρώθηκε  στο  υφιστάμενο 

χάσμα  μεταξύ  των  ραγδαίων  αλλαγών  στη  ζήτηση  δεξιοτήτων  και  των  δυσκολιών  για  τους 

παρόχους κατάρτισης και εκπαίδευσης να τις προσαρμόσουν στα προγράμματα σπουδών τους. 

Οι ακόλουθες σελίδες περιγράφουν τα διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

χωρών εταίρων, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις στους φιλόδοξους στόχους που θέτουν 

οι ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Αυστρία 

Το  αυστριακό  εκπαιδευτικό  σύστημα  χαρακτηρίζεται  από  μια  πρώιμη  διαφοροποίηση  της  ΕΕΚ 

από  το  κατώτερο  επίπεδο  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  μια  ευρεία  παροχή  ΕΕΚ  στο 

ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο.10 Η Αυστρία διαθέτει ένα σύστημα ΕΕΚ προσανατολισμένο στα 

προσόντα, το οποίο προετοιμάζει τα άτομα για ευρείες, καλά δομημένες, νομικά καθορισμένες 

προσκλήσεις  («Berufe»)  μέσω  του  συνδυασμού  ενός  συστήματος  μαθητείας  και  ενός 

 

10‘The Austrian Education System’, Austrian Agency  for  International Cooperation  in Education and Research, 2014,  
https://www.bildungssystem.at/en/ 
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ολοκληρωμένου  συστήματος  ΕΕΚ  που  βασίζεται  στο  σχολείο  (σε  ανώτερο  δευτεροβάθμιο 

επίπεδο). 

Τα διάφορα προγράμματα ΕΕΚ κατανέμονται μεταξύ εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων. 

Τα  συνυπάρχοντα  συστήματα  διακυβέρνησης,  που  ελέγχονται  από  διαφορετικούς  παράγοντες, 

σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχει  συνεκτικός  συνολικός  έλεγχος  του  συστήματος  ΕΕΚ.  Βασικό  ρόλο 

διαδραματίζει  η  αυστριακή  κοινωνική  εταιρική  σχέση.  Παραδοσιακά,  βάσει  νομικών 

δικαιωμάτων  διαφόρων  ειδών,  οι  κοινωνικοί  εταίροι  εμπλέκονται  σε  όλα  τα  σημαντικά 

εκπαιδευτικά ζητήματα, συμβάλλοντας έτσι ‐ ιδιαίτερα στην ΕΕΚ και στην εκπαίδευση ενηλίκων ‐ 

σε σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο του πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, η Αυστρία έχει 

δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 16% σε σύγκριση με 

τα επίπεδα του 2005 και να αυξήσει το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 34% έως 

το  2020.11  Το  2010,  το  30,8%  της  συνολικής  κατανάλωσης  ενέργειας  είχε  ήδη  ανατεθεί  σε 

ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας.  Ο  στόχος  της  κυβέρνησης  είναι  να  κάνει  την  κατανάλωση 

ενέργειας  να  βασίζεται  εξ  ολοκλήρου  σε  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  έως  το  έτος  2050.12  Η 

αύξηση  της  παραγωγής  και  της  κατανάλωσης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στην  Αυστρία 

οδήγησε  επίσης  σε  υψηλότερη  ζήτηση  για  εξειδικευμένο  προσωπικό  ικανό  να  εργαστεί  στον 

αναπτυσσόμενο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό αντικατοπτρίζεται εν μέρει από 

το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός παραδοσιακών μαθημάτων τεχνικής και οικονομικής 

κατάρτισης περιλαμβάνει τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κανονικά μαθήματά 

 

11 ‘Klimaschutzbericht’, Umweltbundesamt, 2019, 
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0702.pdf 
12 Δείτε επίσης: https://www.bmlrt.gv.at/service/publikationen/umwelt/mission‐2030‐austrian‐climate‐and‐energy‐
strategy.html 
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του  και,  συνεπώς,  λαμβάνει  μέτρα  για  να  εξασφαλίσει  ένα  μεσαίο  επίπεδο  γνώσης  των 

αποφοίτων. 

Η  Αυστρία  θεωρείται  γενικά  πρωτοπόρος  στον  τομέα  της  παραγωγής  και  κατανάλωσης 

ενέργειας,  με  τις  πρώτες  αυτόνομες  ενεργειακές  περιοχές  να  έχουν  ήδη  δημιουργηθεί  από  τη 

δεκαετία  του  1990.  Σήμερα,  υπάρχουν  περισσότερες  από  80  περιοχές  κλιματικών  και 

ενεργειακών μοντέλων που βασίζονται σε περιφερειακούς πόρους για τον ενεργειακό εφοδιασμό 

τους («Klima‐ und Energie Modellregionen»). 

Δανία  

Το δανικό εκπαιδευτικό σύστημα επιτρέπει τη μετάβαση ήδη από το στάδιο της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  Οι  μαθητευόμενοι  απασχολούνται  σε  εταιρείες,  όπου  μπορούν  να  ολοκληρώσουν 

την  εκπαίδευση  και  την  κατάρτισή  τους  κατά  τη  διάρκεια  της  σχολικής  τους  εκπαίδευσης.  Η 

ανάπτυξη  του  προγράμματος  σπουδών  γίνεται  σε  στενή  συνεργασία  με  τους  κοινωνικούς 

εταίρους  και  το  Υπουργείο  Παιδείας,  το  οποίο  διασφαλίζει  ότι  οι  δεξιότητες  στον  τομέα  των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Οι τοπικοί κοινωνικοί 

εταίροι έχουν επίσης λόγο στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, το οποίο διασφαλίζει ότι 

το διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό είναι σύμφωνο με τις τρέχουσες ανάγκες των εταιρειών. 

Ως απάντηση στους μεταβαλλόμενους τομείς και την αυξημένη στροφή προς ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας,  ορισμένα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  έχουν  αναθεωρηθεί  διεξοδικά  και 

προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις  τρέχουσες ανάγκες.  Για παράδειγμα,  το 

πρόγραμμα για εξειδικευμένους υδραυλικούς ενημερώθηκε και μετονομάστηκε σε «ενεργειακά 

υδραυλικά» το 2015, ενσωματώνοντας τομείς όπως η εξοικονόμηση ενέργειας στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και  το πρόγραμμα σπουδών  του.  Εκτός από  την αναθεώρηση  των παρωχημένων 
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προγραμμάτων, η Δανία εισήγαγε ολοκαίνουργιους τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως ο 

«χειριστής ανεμογεννητριών» και ο «τεχνολόγος περιβάλλοντος».13 

Προκειμένου  να  προωθηθεί  η  βιώσιμη  ανάπτυξη  και  να  αυξηθούν  οι  θετικές  επιπτώσεις  στην 

απασχόληση  δημιουργώντας  νέες  πράσινες  θέσεις  εργασίας,  η  Ηνωμένη  Ομοσπονδία  Δανών 

Εργαζομένων  (3F)  δημιούργησε  το  «Πράσινη  Ομάδα  Προβληματισμού»  το  2014.  Η 

συνδικαλιστική  ένωση  3F  έχει  επίσης  δημιουργήσει  μια  ειδική  ιστοσελίδα  αφιερωμένη  στις 

πράσινες  θέσεις  εργασίας  (www.groennejobs.dk).  Στην  ερευνητική  τους  εργασία  «Πράσινη 

Μετάβαση:  Ο  δρόμος  για  νέες  θέσεις  εργασίας  και  καλύτερο  κλίμα»  που  δημοσιεύθηκε  το 

201514,  η  ομάδα  προβληματισμού  υπέβαλε  συγκεκριμένες  συστάσεις  σχετικά  με  τον  τρόπο 

δημιουργίας χιλιάδων νέων πράσινων θέσεων εργασίας εστιάζοντας σε τομείς όπως τα απόβλητα 

και  οι  πόροι,  η  τηλεθέρμανση,  η  αντικατάσταση  ενέργειας,  η  βιοοικονομία  και  η  τεχνολογία 

νερού. Επιπλέον, μια πρόσφατη ανάλυση που έγινε από το Οικονομικό Συμβούλιο του Εργατικού 

Κινήματος15 διαπίστωσε ότι μια αυξημένη δημιουργία φιλικής προς το κλίμα ενέργειας μπορεί να 

οδηγήσει στη δημιουργία 6.700 νέων θέσεων εργασίας σε διάρκεια εντός πέντε ετών. Σχεδόν οι 

μισές  από  τις  νέες  θέσεις  εργασίας  πρέπει  να  δημιουργηθούν  λόγω  της  επέκτασης  της 

τηλεθέρμανσης  και  σχεδόν  2.000  θα  πρέπει  να  προκύψουν  για  την  αντικατάσταση  λεβήτων 

πετρελαίου  και  φυσικού  αερίου.  Οι  υπόλοιπες  κυρίως  σχετίζονται  με  τη  δημιουργία  νέων 

ανεμογεννητριών.16 

 

 

13 ‘Skills for green jobs in Denmark: an update', Cedefop, 2018, 
https://www.cedefop.europa.eu/files/denmark_country_report_2018.pdf 
14‘Green  Transition:  The  road  for  new  jobs  and  better  climate’,  Fagligt  Faelles  Forbund,  2015, 
https://www.groennejob.dk/dokumenter/documents?page=3 
15 ‘Vision Danmark’, Fagligt Faelles Forbund, 2020, https://tema.3f.dk/visiondanmark 
16‘Ny  Rapport:  Klimatiltag  Giver  Op  Mod  7.000  Grønne  Job  Til  3F’Ere’,  Fagbladet  3F,  2020, 
https://fagbladet3f.dk/artikel/klimatiltag‐giver‐op‐mod‐7000‐groenne‐job‐til‐3fere 
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Ελλάδα  

Παρά το γεγονός ότι η κατάρτιση στο χώρο εργασίας αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησης μετά 

την  ολοκλήρωση  της  κατάρτισης  ΕΕΚ,  στην  Ελλάδα,  το  ποσοστό  των  νέων  που  επιλέγουν  να 

παρακολουθήσουν  την  επαγγελματική  εκπαίδευση  είναι  χαμηλότερο από  τον  ευρωπαϊκό μέσο 

όρο. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη διά βίου μάθηση, τα αποτελέσματα της έρευνας για το 

εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα αποκάλυψαν ποσοστό συμμετοχής 2,4% το 2011, με ευρωπαϊκό 

μέσο  όρο  το  σχεδόν  9%.17  Επιπλέον,  το  συνολικό  μεγαλύτερο  κόστος  των  πράσινων  λύσεων 

οδηγεί σε μειωμένη ζήτηση από τους πελάτες, και παρά τη σημασία τους, εξακολουθούν να μην 

είναι  περιζήτητες.  Μία  λύση  για  βελτίωση  στον  τομέα  αυτό,  που  έχει  υιοθετήσει  η  ελληνική 

κυβέρνηση, είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για τους εργαζομένους και τους ανέργους με 

σκοπό  να  συμμετέχουν  σε  προγράμματα  συνεχούς  επαγγελματικής  κατάρτισης,  με  στόχο  την 

αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των  ικανοτήτων τους. Η συνεχής επαγγελματική 

κατάρτιση επιδοτείται ήδη.18 

Σήμερα,  ένα  πολύ  χαμηλό  ποσοστό  νέων  επιλέγουν  να  παρακολουθήσουν  επαγγελματική 

κατάρτιση  πάνω  στη  βιώσιμη  ανάπτυξη  και  ο  κύριος  λόγος  φαίνεται  να  είναι  η  αντίληψη  των 

γονέων  και  των  παιδιών  ότι  αυτή  η  εκπαίδευση  είναι  πάντα  ένα  «σχέδιο  Β»  και  όχι  ο  κύριος 

στόχος της εκπαιδευτικής τους πορείας. Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους νόμους19 σχετικά με 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, να προσελκύσουν περισσότερους 

νέους στην ΕΕΚ, οι μαθητές έχουν πλέον περισσότερες επιλογές εκτός από το γενικό λύκειο. 

 

 

17«Επαγγελματική  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  στην  Ελλάδα:  Συνοπτική  περιγραφή»,  Cedefop,  2014,  
https://www.cedefop.europa.eu/files/4130_el.pdf 
18 Ibid. 
19«Ελλάδα:  Οργάνωση  του  Εκπαιδευτικού  Συστήματος  και  της  Δομής  του»,  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  2019, 
https://eacea.ec.europa.eu/national‐policies/eurydice/content/organisation‐education‐system‐and‐its‐structure‐
33_el 
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Ιταλία  

Τα  τελευταία  χρόνια,  ο  τομέας  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  και  ιδίως  ο  τομέας  των 

φωτοβολταϊκών,  γνωρίζει  μεγάλη  ανάπτυξη.  Πολλές  ιδιωτικές  εταιρείες  και  πάροχοι  ΕΕΚ 

προσφέρουν  συγκεκριμένα  μαθήματα  για  εγκαταστάτες,  ειδικούς  συντήρησης  και  ηλεκτρικούς 

χειριστές  φωτοβολταϊκών  συστημάτων.  Σήμερα,  υπάρχουν  αρκετές  προσφορές  παρόχων  ΕΕΚ 

στον τομέα, όπως το εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε ηλεκτρικούς χειριστές ηλιακών 

και  φωτοβολταϊκών  συστημάτων,  που  διοργανώνεται  από  το  πρακτορείο  εκπαίδευσης  και 

επαγγελματικής  κατάρτισης Afol  Sud Milano20  ή  το  μάθημα που απευθύνεται  σε  εγκαταστάτες 

και συντηρητές φωτοβολταϊκών συστημάτων που οργανώνεται από το κέντρο ΕΕΚ A.C.I.I.E.F. στη 

Νάπολη.21  Ορισμένα  από  αυτά  τα  μαθήματα  προβλέπουν  πρακτική  άσκηση  στο  τέλος  της 

εκπαίδευσης  σε  εταιρείες  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  προκειμένου  οι  μαθητές  να 

αποκτήσουν  επαγγελματική  εμπειρία  και  καλύτερες  ευκαιρίες  στην  αγορά  εργασίας.  Τα 

τελευταία δέκα χρόνια, σημειώθηκε επίσης σημαντική αύξηση των πανεπιστημιακών μαθημάτων 

σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα. Κάθε χρόνο, πάνω από 500 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς 

προσφέρουν  περίπου  2.000  μαθήματα  που  σχετίζονται  με  το  κλίμα,  με  τον  αριθμό  των 

συμμετεχόντων να κυμαίνεται από 50 ‐ 55.000 άτομα. 

Η «Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SNSvS)» σχεδιάζει ένα όραμα για το μέλλον και 

την  ανάπτυξη  που  επικεντρώνεται  στη  βιωσιμότητα,  ως  κοινή  και  ουσιαστική  αξία  για  την 

αντιμετώπιση  παγκόσμιων  και  εθνικών  προκλήσεων  της  Ιταλίας.  Ως  συνέπεια  αυτής  της 

στρατηγικής, το 2018, η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για πρωτοβουλίες 

συνεργασίας  στον  τομέα  της  ενέργειας  και  της  ανάπτυξης.  Προκειμένου  να  υποστηριχθεί  η 

χάραξη πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της βιώσιμης ενέργειας, βασικοί 

 

20 Δείτε επίσης: http://www.afolmet.it/index.php/chi‐siamo/ 
21 ‘Corsi fotovoltaico’, Ambiente&Energia,  http://www.ambiente‐
energia.info/fonti_di_energia/corsi_fotovoltaico.html 
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φορείς  της  κοινωνίας  των  πολιτών,  του  ιδιωτικού  τομέα,  των  ερευνητικών  ιδρυμάτων  και  του 

ακαδημαϊκού  κόσμου  συμμετείχαν  στην  κατάρτιση  των  κατευθυντήριων  γραμμών  στο  πλαίσιο 

της  «Πλατφόρμας  ενδιαφερομένων  (για  τη  βιώσιμη  ενέργεια)»,  που  ιδρύθηκε  το  2016.  Η 

διατομεακή  προσέγγιση  για  την  εφαρμογή  του  ΣΒΑ722  (φθηνή  και  καθαρή  ενέργεια)  βοήθησε 

στον  εντοπισμό  συνεργιών  μεταξύ  της  βιώσιμης  ενέργειας,  της  οικονομικής  ανάπτυξης,  των 

τροφίμων, του νερού, της υγείας, της κλιματικής αλλαγής, της ισότητας των φύλων, της τοπικής 

ενδυνάμωσης  και  της  ανθρωπιστικής  βοήθειας.  Η  διαδικασία  επέτρεψε  στην  κυβέρνηση  να 

καθορίσει  σαφείς,  περιεκτικές  και  συνεκτικές  κατευθυντήριες  γραμμές  εφαρμογής  που 

ενσωματώνουν τους στόχους της Ατζέντας του 2030 και ενισχύουν την εφαρμογή των ΣΒΑ. 

Τα επαγγελματικά προσόντα για την εγκατάσταση και συντήρηση λεβήτων βιομάζας, τζακιών και 

σομπών,  ηλιακών  φωτοβολταϊκών  και  θερμικών  συστημάτων  σε  κτίρια,  γεωθερμικών 

συστημάτων  χαμηλής  ενθαλπίας  και  αντλίων  θερμότητας,  γνωστά  ως  προσόντα  Fonti  Energie 

Rinnovabili  (FER)23,  αποτελούν  υποχρέωση  που  θεσπίστηκε  με  το  «Νομοθετικό  Διάταγμα 

28/201124  ‐  Εφαρμογή  της  οδηγίας  2009/28  /  ΕΚ  για  την  προώθηση  της  χρήσης  ενέργειας  από 

ανανεώσιμες πηγές». Για να αποκτήσετε τα προσόντα FER, είναι απαραίτητο να έχετε εμπειρία 

στον τομέα αλλά και να έχετε παρακολουθήσει υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με ελάχιστη 

διάρκεια 80 ώρες. Για το σκοπό αυτό, όλες οι ιταλικές περιοχές ενεργοποίησαν ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  που  απευθύνεται  σε  εγκαταστάτες  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  ή  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις,  σε  πιστοποιημένους  παρόχους  ΕΕΚ  που  οργανώνουν  και  εφαρμόζουν  το 

πρόγραμμα.  

 

22  ‘Ensure access  to  affordable,  reliable,  sustainable  and modern energy’, United Nations  Sustainable Development 
Goals,  https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/ 
23  ‘Quadro  Normativo’,  Registro  Nazionale  Installatori  FER,  2018,  https://www.registroinstallatorifer.it/quadro‐
normativo.html 
24‘Decreto  Legislativo  3  Marzo  2011  N.28’,  Certifico,  2017,  https://www.certifico.com/ambiente/legislazione‐
ambiente/4957‐decreto‐legislativo‐3‐marzo‐2011‐n‐28 
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Αν  και  η  Ιταλία  βιώνει  μια  σαφή  στροφή  προς  τη  χρήση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και 

πράσινων θέσεων εργασίας, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Το ισχύον σύστημα στην Ιταλία δεν 

είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, κυρίως λόγω της αδυναμίας της ιταλικής δημόσιας διοίκησης, η οποία 

προκαλεί  καθυστερήσεις που  εμποδίζουν  τον  εκσυγχρονισμό  των συστημάτων σύμφωνα με  τα 

διάφορα εδαφικά πλαίσια και το πολιτιστικά και οικονομικά συμφέροντα. 

Ισπανία  

Η  Ισπανία  έχει  βιώσει  διαφορετικές  περιόδους  όσον  αφορά  την  ανάπτυξη  των  ανανεώσιμων 

πηγών  ενέργειας,  με  διαστήματα  χαμηλής  ανάπτυξης  κυρίως  λόγω  των  αναποτελεσματικών 

πολιτικών  που  εφαρμόστηκαν  κατά  την  τελευταία  οικονομική  κρίση.  Ωστόσο,  από  το  2019,  οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ειδικότερα η φωτοβολταϊκή και αιολική ενέργεια, υφίστανται 

μια ισχυρή εξέλιξη που προκλήθηκε από την αλλαγή των εθνικών πολιτικών για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, ιδίως με το Βασιλικό Διάταγμα 244/2019, της 5ης Απριλίου, το οποίο διέπει τη 

διοικητική,  τεχνική  και  οικονομική  αυτοκατανάλωση  και  ξεκίνησε  μια  νέα  επανάσταση  στις 

εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτή η σημαντική εξέλιξη ήταν επίσης δυνατή λόγω 

της μείωσης  του  κόστους  των φωτοβολταϊκών πάνελ,  η  οποία  είχε ως αποτέλεσμα μια  ισχυρή 

μείωση της απόδοσης.25 

Το παρακάτω γράφημα δείχνει  την  επίδραση  των πολιτικών που υιοθετήθηκαν με  την πάροδο 

των ετών αναφορικά με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην  Ισπανία, ειδικά 

όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά και την θερμοηλιακή ενέργεια. 

 

 

25  ‘Analysis  of  the  key  developments  introduced  by  the  new  Royal  Decree  244/2019,  of  5th  April,  regulating  the 
administrative,  technical  and  economic  conditions  of  self‐consumption  of  electrical  energy’,  Osborne  Clarke,  2019, 
https://www.osborneclarke.com/insights/analysis‐key‐developments‐introduced‐new‐royal‐decree‐2442019‐5th‐
april‐regulating‐administrative‐technical‐economic‐conditions‐self‐consumption‐electrical‐energy/ 
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Επίδραση  των  πολιτικών  που  υιοθετήθηκαν  για  την  ανάπτυξη  της  φωτοβολταϊκής  και  θερμοηλιακής

ενέργειας  στην  Ισπανία  2004‐2019.  Πηγή:  Ίδια  επεξεργασία  από  τα  δεδομένα  της  Red  Eléctrica  de  España

(REE)
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Το  γράφημα  δείχνει  ξεκάθαρα  ότι,  μετά  την  εφαρμογή  του  Βασιλικού  Διατάγματος  για  την 

προώθηση  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  το  2019,  σημειώθηκε  έντονη  ανάπτυξη  στην 

ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής και θερμοηλιακής ενέργειας στην Ισπανία. 

Παρά  τις  θετικές  εξελίξεις  που  περιγράφονται  παραπάνω,  εξακολουθεί  να  υπάρχει  μειωμένη 

εκπαιδευτική  προσφορά  στον  τομέα  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  προκαλώντας  μια 

ασυμφωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και των απαιτήσεων του κλάδου. Πρακτικές 

εκπαιδεύσεις, όπου περιλαμβάνονται δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (όσον αφορά τον τρόπο 

διαχείρισης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 

παρουσιάζονται  κυρίως  σε  κύκλους  ΕΕΚ. Παρά  το  γεγονός ότι  υπάρχουν  κύκλοι  ΕΕΚ πάνω στις 

ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  στην  Ισπανία,  η  εκπαιδευτική  προσφορά  στον  τομέα  των 
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ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  βρίσκεται  κατά  βάση  στα  πανεπιστήμια,  τα  οποία  γενικά 

προσφέρουν  ευρύτερα  και  πιο  διεπιστημονικά  προγράμματα.  Οι  λόγοι  για  χαμηλά  επίπεδα 

επαγγελματικής κατάρτισης είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις της αγοράς και η τρέχουσα δομή του 

κλάδου,  ιδίως  όσον  αφορά  την  αιολική  και  φωτοβολταϊκή  ενέργεια.  Σε  πολλές  περιπτώσεις,  ο 

τομέας  βασίζεται  σε  μεγάλο  βαθμό  στην  εξωτερική  ανάθεση.  Αυτοί  οι  υπεργολάβοι  δεν 

διαθέτουν απαραίτητα συγκεκριμένες δεξιότητες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

αλλά είναι σε θέση να εκτελούν, για παράδειγμα, γενικές ηλεκτρικές εργασίες. Εάν οι εταιρείες 

ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  συνεχίσουν  να  αναθέτουν  σε  εξωτερικούς  συνεργάτες  αυτά  τα 

καθήκοντα, ο ίδιος ο τομέας πιθανότατα δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον να επικοινωνήσει με τον 

τομέα  της  εκπαίδευσης  για  να  συνεργαστεί  σε  προγράμματα  κατάρτισης  πάνω  σε  πιο 

εξειδικευμένους τομείς. 

Υπό αυτήν την έννοια, το «Ισπανικό Εθνικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(PNIEC)  2021‐2030»26  αντιμετωπίζει  το  πρόβλημα  της  κατάρτισης  εξειδικευμένων 

επαγγελματιών, τόσο στον τομέα της απανθρακοποίησης, όσο και της ενεργειακής απόδοσης, και 

προτείνει μέτρα σχετικά με την παραγωγή γνώσεων,  τη διάδοση, την ευαισθητοποίηση και  την 

κατάρτιση  των  επαγγελματιών.  Το  Σχέδιο  τονίζει  την  ανάγκη  συνεργασίας  μεταξύ  της  Γενικής 

Διοίκησης,  των  αυτόνομων  κοινοτήτων  με  αρμοδιότητες  στην  εκπαίδευση  και  των  εταιρειών, 

όπου αναπτύσσεται ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Επιπλέον,  το  Σχέδιο  αναγνωρίζει  την  ανάγκη  κατάρτισης  για  να  αποτραπεί  η  κινητικότητα  των 

επαγγελματιών  εντός  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  επιδιώκει  να  φτάσει  σε  μια  ενιαία  αγορά 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

 

26‘Borrador Actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021‐2030’, MITECO, 2020, 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio‐climatico/participacion‐publica/pniec_2021‐
2030_borradoractualizado_tcm30‐506491.pdf 
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2. Εμπειρία NE(W)AVE 

Ο  στόχος  του  Προγράμματος  Erasmus  +  NE(W)AVE:  reNEWable  e‐VET  learning27,  είναι  να 

συμβάλει  στην  απασχολησιμότητα  των  ΕΕΑΚ28,  των  εκπαιδευόμενων  ΕΕΚ  και  των  νέων 

επαγγελματικών σε συναφή τεχνικά και χειροκίνητα επαγγέλματα αναβαθμίζοντας τις ικανότητές 

τους και δημιουργώντας επιχειρηματικές συνεργασίες ΕΕΚ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας  μεταξύ  των  χωρών  εταίρων:  Ιταλία,  Αυστρία,  Δανία,  Ελλάδα  και  Ισπανία. 

Βασικές δραστηριότητες και αποτελέσματα 

Βασικά αποτελέσματα 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, το πρόγραμμα NE (W) AVE έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εισάγει 

ένα σύνολο τεσσάρων βασικών αποτελεσμάτων: 

 

27NE(W)AVE: reNEWable e‐VET learning is funded by the Erasmus+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnership in 
the field of VET. 
28ΕΕΑΚ  σημαίνει  «εκτός  εκπαίδευσης,  απασχόλησης  ή  κατάρτισης»  και  αναφέρεται  σε  άτομα,  τα  οποία  δεν 
εργάζονται ή δεν συμμετέχουν σε εκπαίδευση ή κατάρτιση. 
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Οι βασικές δραστηριότητες του προγράμματος NE(W)AVE ποικίλλουν από ερευνητικές εκθέσεις 

έως  διαδικτυακά  μαθήματα  και  αλληλεπιδράσεις  με  βασικές  ομάδες‐στόχους.  Όλες  οι 

δραστηριότητες  έχουν  αναπτυχθεί  προσεκτικά  σε  ολόκληρο  το  πρόγραμμα  και  μπορούν  να 

συνοψιστούν στους παρακάτω έξι κύριους τομείς: 

•Περιγράφει τις πραγματικές και τρέχουσες 
ανάγκες του τομέα όσον αφορά το θεματικό 
περιεχόμενο και τις απαιτήσεις των εταιρειών.

1. Μελέτη 
αποκλίσεων

•Αναβαθμίζει και μετατρέπει τις τρέχουσες 
δεξιότητες των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ και τους 
δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Διαδικτυακό 
μάθημα

• Για εκπαιδευτές ΕΕΚ που ασχολούνται με την 
διαδικτυκή εκπαίδευση και τη διαχείριση της 
ευρωπαϊκής κινητικότητας.

3. Ηλεκτρονική 
εργαλειοθήκη

•Διατίθεται σε ιδρύματα, εταιρείες και δημόσιες 
αρχές για την ενίσχυση των τομεακών πολιτικών 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

4. Βέλτιστες 
πρακτικές

Βασικά αποτελέσματα του προγράμματος
NE(W)AVE.
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Έρευνα σχετικά με τις 
απαραίτητες δεξιότητες 
για θέσεις εργασίας στις 

ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

Ανοιχτό διαδικτυακό 
μάθημα NE(W)AVE 

NE(W)AVE 
Ηλεκτρονική 

Εργαλειοθήκη για 
εκπαιδευτές ΕΕΚ

Κοινή εκδήλωση 
κατάρτισης προσωπικού 

και συνδυασμένη 
κινητικότητα κατάρτισης

Προτάσεις Πολιτικής 
NE(W)AVE

Πολλαπλασιαστικές 
εκδηλώσεις και τελικό 

συνέδριο

 

Το NE (W) AVE ξεκίνησε τις δραστηριότητές του με την ανάπτυξη του εγγράφου «Έρευνα για τις 

δεξιότητες  που  απαιτούνται  για  θέσεις  εργασίας  που  σχετίζονται  με  τις  ανανεώσιμες  πηγές 

ενέργειας»29,  το  οποίο  παρέχει  μια  γενική  εικόνα  για  την  κατάσταση  στον  τομέα  των 

ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και  τη  διαδικασία  της  κατάλληλης  προσαρμογής  των  σχετικών 

δεξιοτήτων  στις  χώρες  εταίρους  του  προγράμματος.  Το  πρόγραμμα  στη  συνέχεια  προχώρησε 

στην  ανάπτυξη  του  καινοτόμου  εκπαιδευτικού  προγράμματος «Ανοιχτό  Διαδικτυακό Μάθημα 

NE(W)AVE  (OOC)»30  που  απευθύνεται  σε  μελλοντικούς  επαγγελματίες  του  τομέα  των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  ιδίως σε υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, οι οποίοι επιθυμούν 

 

29  Η  έρευνα  σε  όλες  τις  γλώσσες  των  χωρών  εταίρων    +  Αγγλικά  είναι  διαθέσιμη  εδώ: 
https://newaveproject.eu/media/newave‐io1‐overall‐report‐en.pdf 
30  Το  Ανοιχτό  Διαδικτυακό  Μάθημα  του  προγράμματος  NE(W)AVE  είναι  διαθέσιμο  εδώ: 

https://newaveproject.eu/course/ 

Βασικές δραστηριότητες του προγράμματος NE(W)AVE.
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να  αναβαθμίσουν  τις  ικανότητές  τους  και  να  αποκτήσουν  επιπλέον  προσόντα  σε  αυτόν  τον 

τομέα. Το διαδικτυακό μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω τέσσερις ενότητες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Λίστα ενοτήτων NE(W)AVE. 

Όλες  οι  ενότητες  είναι  προσβάσιμες  στην  ανεπτυγμένη  πλατφόρμα  ηλεκτρονικής  μάθησης  της 

ιστοσελίδας  του  προγράμματος.  Οι  ενότητες  διατίθενται  δωρεάν  και  σε  όλες  τις  γλώσσες  των 

εταίρων, καθώς και στα αγγλικά.  

Το  έργο  ανέπτυξε  περαιτέρω  την  «Εργαλειοθήκη  NE(W)AVE»,  ένα  έτοιμο  προς  χρήση 

εκπαιδευτικό  εργαλείο  για  εκπαιδευτές  ΕΕΚ.  Εκτός  από  το  να  περιέχει  το  ίδιο  το  Διαδικτυακό 

Μάθημα  (OOC),  η  Εργαλειοθήκη  προσφέρει  στους  εκπαιδευτές  ΕΕΚ  εκπαιδευτικό  υλικό, 

σημαντικές  οδηγίες  και  σχετικές  συμβουλές  σχετικά  με  τον  τρόπο  υλοποίησης  και  χρήσης  των 

προϊόντων που δημιουργήθηκαν. 

Ένα ορόσημο του προγράμματος NE(W)AVE ήταν η «κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού» , 

όπου  συνολικά  έξι  μέντορες  που  εργάζονταν  σε  οργανισμούς‐εταίρους  παρακολούθησαν  την 

Ενότητα 1: Εισαγωγή

Ενότητα 2: Κοινωνικές δεξιότητες

Ενότητα 3: Δεξιότητες για 
υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους

Ενότητα 4: Επιχειρηματικές 
δεξιότητες
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εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία της κινητικότητας, όχι μόνο από κοινωνική και εκπαιδευτική 

άποψη,  αλλά  και  από  επαγγελματική.  Ο  στόχος  ήταν  να  προετοιμαστούν  οι  μέντορες  για  να 

φιλοξενήσουν  εκπαιδευόμενους  ΕΕΚ  κατά  το  επόμενο  ορόσημο  ‐  την  «μεικτή  εκπαιδευτική 

κινητικότητα»  ‐  μια  διεθνή  εμπειρία  βασισμένη  στην  εργασία  για  τους  εκπαιδευόμενους  ΕΕΚ, 

όπου  εφαρμόζεται  το  θεωρητικό  περιεχόμενο  του  διαδικτυακού  μαθήματος.  Μετά  την 

ολοκλήρωση,  όλοι  οι  εκπαιδευόμενοι  έλαβαν  τα  Πιστοποιητικά  Κινητικότητας  Europass  που 

εκπονήθηκαν από τους οργανισμούς αποστολής τους. 

Το  τελευταίο  βήμα  του  NE  (W)  AVE  είναι  η  ανάπτυξη  του  παρόντος  εγγράφου  «Προτάσεις 

πολιτικής»,  που στοχεύει στην  εκμετάλλευση  των βασικών αποτελεσμάτων  του προγράμματος 

και στην εισαγωγή προτάσεων προς τοπικούς και περιφερειακούς ενδιαφερόμενους για το πώς 

να  ενσωματώσουν  τις  εκπαιδευτικές  διαδρομές  ΕΕΚ  και  τις  διεθνείς  εμπειρίες  που  βασίζονται 

στην εργασία και πώς να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, σχετικών εταιρειών και 

άλλων ενδιαφερομένων. 

Αναπόσπαστο κομμάτι του NE(W)AVE είναι επίσης το τελικό συνέδριο και οι πολλαπλασιαστικές 

εκδηλώσεις, που οργανώνονται στις χώρες εταίρους με σκοπό να μοιραστούν τα αποτελέσματα 

του προγράμματος με ένα ευρύτερο κοινό. Και οι δύο τύποι εκδηλώσεων στοχεύουν στη διάδοση 

του  προγράμματος  και  στον  πολλαπλασιασμό  των  αποτελεσμάτων  του,  προσφέροντας  στους 

παρόχους  ΕΕΚ  την  ευκαιρία  να  μάθουν  πώς  να  ενσωματώνουν  εκπαιδευτικούς  πόρους  στο 

πλαίσιο των ιδρυμάτων τους και, τέλος, πως να διαδίδουν τα αποτελέσματα του προγράμματος 

σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους. 

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του NE(W)AVE 

Οι  χώρες  εταίροι  έχουν  χρησιμοποιήσει  τα  ακόλουθα  μέσα  αξιολόγησης  τόσο  στο  ανοιχτό 

διαδικτυακό μάθημα όσο και κατά τη διάρκεια της κινητικότητας: 
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‐ Πιστοποιητικό συμμετοχής ηλεκτρολόγων και υδραυλικών στο τέλος του μαθήματος 

‐ Αυτό‐αξιολογήσεις και τεστ ενσωματωμένα στο ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα 

‐ Πίνακας δεξιοτήτων για κάθε εκπαιδευτική ενότητα του ανοιχτού διαδικτυακού 

μαθήματος 

‐ Έγγραφο Κινητικότητας Europass για τους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική κινητικότητα  

Τα  παραπάνω  εργαλεία  αξιολόγησης  εξασφάλισαν  ότι  οι  μαθητές  εργάζονταν  ανεξάρτητα  και 

χωρίς παρουσία εκπαιδευτικών. Ο πίνακας δεξιοτήτων που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση 

των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων ΕΕΚ στην αρχή και στο τέλος του μαθήματος, χρησίμευσε 

ως μια αποτελεσματική λίστα ελέγχου για το τι αναμένεται να μάθουν οι μαθητές. Το Έγγραφο 

Κινητικότητας Europass καλύπτει το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης των μαθητών και είναι ένα 

πολύτιμο  έγγραφο  για  την  καταγραφή  γνώσεων  και  δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν  σε  μια  ξένη 

ευρωπαϊκή  χώρα,  ενώ  επιπλέον  είναι  και  ένα  σημαντικό  έγγραφο  για  τους  μαθητές  στη 

μελλοντική  τους  σταδιοδρομία,  καθώς  τεκμηριώνει  τη  διεθνή απόκτηση δεξιοτήτων  καθώς  και 

την προθυμία τους να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές και κατάρτιση.  

 

Επικύρωση της εκπαίδευσης των μαθητών στο εξωτερικό 

Τα  προγράμματα  Βασική  Δράση  2  (KA2)31,  συμπεριλαμβανομένου  του  NE(W)AVE,  είναι 

εξαιρετικά πολύτιμα για τη δημιουργία ενός σταθερού εδάφους για περαιτέρω συνεργασία και 

ανάπτυξη  ‐  στην  περίπτωσή  μας  στον  πράσινο  τομέα.  Για  να  προχωρήσουμε  περαιτέρω  τα 

 

31 Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices is one of the activities, which can be 
funded under the Erasmus+ programme. Within Key Action 2, organisations from across Europe work together with 
the aim to develop innovative practices in the field of education, training and youth. 
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προγράμματα  KA2,  προτείνεται  η  ενσωμάτωση  του  Ευρωπαϊκού  Συστήματος  Πιστωτικών 

Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και η εφαρμογή διαθέσιμων 

εργαλείων  για  την  καθιέρωση  μεταφοράς  και  επικύρωσης  δεξιοτήτων  και  ικανοτήτων  που 

αποκτήθηκαν στο ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα και μέσω της κινητικότητας. Το ECVET είναι ένα 

σύνολο  εργαλείων,  το  οποίο  επιτρέπει  τη  συσσώρευση,  μεταφορά  και  χρήση  της  μάθησης  σε 

μονάδες. Η προστιθέμενη αξία  του ECVET  είναι η δυνατότητα  εφαρμογής  του σε διαφορετικές 

χώρες  και  σε  διαφορετικά  εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα.32  Σε  περίπτωση  περαιτέρω  ανάπτυξης 

των  επιτευχθέντων  αποτελεσμάτων  του  προγράμματος  NE(W)AVE,  οι  χώρες  εταίροι 

ενθαρρύνονται  να  αναπτύξουν  ένα  πρόγραμμα  για  την  ευρωπαϊκή  πράσινη  εκπαίδευση 

χρησιμοποιώντας εργαλεία ECVET. 

Βιωσιμότητα του NE(W)AVE 

Το πρόγραμμα NE(W)AVE έχει σχεδιαστεί  για να έχει θετικά αποτελέσματα σε ομάδες‐στόχους 

κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δομή 

του  προγράμματος  και  τη  μεθοδολογία  που  χρησιμοποιείται.  Ειδικότερα,  η  δυνατότητα 

μετατροπής  των  αποτελεσμάτων  σε  πηγή  μελλοντικών  δραστηριοτήτων  θα  εξασφαλίσει  τον 

μακροπρόθεσμο  αντίκτυπό  της.  Η  ποιότητα  των  αποτελεσμάτων,  που  δοκιμάστηκε  και 

αναπτύχθηκε από εγκάρσιες διαδικασίες από τοπικό σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζει τη συνάφεια και 

το μελλοντικό ενδιαφέρον τους για τη χρήση τους. 

Τα  ακόλουθα  αποτελέσματα  και  υπηρεσίες  θα  προσφέρονται  κατά  τη  διάρκεια  και  μετά  την 

ολοκλήρωση του προγράμματος: 

 

 

32  ‘European  credit  system  for  vocational  education  and  training’,  Cedefop,  
https://www.cedefop.europa.eu/en/events‐and‐projects/projects/european‐credit‐system‐vocational‐education‐and‐
training‐ecvet 
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*Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα και Εργαλειοθήκη NE(W)AVE: το Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα  

και  η  Εργαλειοθήκη  θα  παραμείνουν  διαθέσιμα  για  τουλάχιστον  3  χρόνια  μετά  το  πέρας  του 

προγράμματος και θα εμπλουτιστούν από τη συμβολή των εκπαιδευτών ΕΕΚ μέσω του φόρουμ 

Διαδικτυακού Μαθήματος. 

*Μεταβιβάσιμο  Ανοιχτό  Διαδικτυακό  Μάθημα:  λόγω  της  δομής  του  και  της  πολύγλωσσης 

παράδοσης  του  περιεχομένου,  το  Ανοιχτό  Διαδικτυακό  Μάθημα  θα  μεταβιβάζεται  σε 

διαφορετικές  πλατφόρμες  μάθησης  προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  προσαρμογή  από  τους 

παρόχους  ΕΕΚ.  Η  αγγλική  έκδοση  θα  επιτρέψει  στους  παρόχους  ΕΕΚ  σε  άλλα  κράτη  μέλη  να 

επωφεληθούν από το διαδικτυακό μάθημα. 

*Διαθεσιμότητα σε πέντε γλώσσες: όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, 

Ιταλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ισπανικά) και προσβάσιμο δωρεάν. 

*Υλικό διαθέσιμο σε μια Ανοιχτή Πλατφόρμα: η αποστολή των πόρων στην ανοιχτή πλατφόρμα 

Erasmus+ θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα όχι μόνο για τα ανεπτυγμένα προϊόντα, 

αλλά  και  για  την  ιδέα  πίσω  από  αυτό:  η  συνεργασία  μεταξύ  των  χρηστών  και  η  χρήση  θα 

εμπνεύσουν έναν βιώσιμο διάλογο μεταξύ των μελών του, στο δρόμο μιας ανοιχτής και δια βίου 

μάθησης. 

 

 

3. Λόγοι για αλλαγές 

Η διαδικασία της Κοπεγχάγης ξεκίνησε την ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και  κατάρτισης  συμφωνώντας  σε  μια  στρατηγική  για  τη  βελτίωση  των  αποτελεσμάτων,  της 

ποιότητας  και  της  ελκυστικότητας  της  εκπαίδευσης  ΕΕΚ.  Στην  Μπριζ  το  2010,  η  ευρωπαϊκή 

κοινότητα τόνισε και πάλι  τη σημασία της συνεργασίας και  της συνέχισης  των εργασιών για  τη 

διαδικασία της Κοπεγχάγης ως αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού στόχου για την εκπαίδευση 
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και  την  κατάρτιση  το  2020.  Το  2015,  όλα  τα  κράτη μέλη  των Ηνωμένων  Εθνών  ενέκριναν  τους 

Στόχους  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  (ΣΒΑ),  επίσης  γνωστοί  ως  Παγκόσμιοι  Στόχοι,  ως  παγκόσμια 

έκκληση  για  δράση  για  τον  τερματισμό  της  φτώχειας,  την  προστασία  του  πλανήτη  και  τη 

διασφάλιση  ότι  όλοι  οι  άνθρωποι  απολαμβάνουν  την  ειρήνη  και  την  ευημερία  μέχρι  το  2030. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα NE  (W) AVE, ο Στόχος 7  των ΣΒΑ  ‐ «Φτηνή και καθαρή ενέργεια»  ‐ 

έχει  ιδιαίτερη  σημασία,  καθώς  επιδιώκει  να  εξασφαλίσει  πρόσβαση  σε  προσιτή,  αξιόπιστη, 

βιώσιμη  και  σύγχρονη  ενέργεια  για  όλους.  Αυτό  θα  είναι  δυνατό  μόνο  εάν  οι  πάροχοι  ΕΕΚ 

ενσωματώσουν ενεργά τα οράματα των ΣΒΑ στα προγράμματα τους. 

Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό έτοιμο να εργαστεί στον 

τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να απαντήσει στους κανονισμούς της ΕΕ και στην 

ατζέντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, απαιτούνται αλλαγές στην πολιτική και τα 

συστήματα  σε  εθνικό  επίπεδο.  Τα  κράτη  μέλη  πρέπει  να  ακολουθήσουν  τις  συστάσεις  που 

εισήγαγε  η  ΕΕ,  διαφορετικά  θα  υπάρξει  ανησυχητική  έλλειψη  εκπαιδευμένου  εργατικού 

δυναμικού σε αυτόν  τον  τομέα.  Αυτό  ισχύει  ειδικά  για  εκείνα  τα  επαγγέλματα,  τα  οποία  είναι 

πολύ συγκεκριμένα και απαιτούν υψηλές τεχνικές δεξιότητες, γνώσεις και συνεχή εκπαίδευση για 

να προσαρμόσουν τις δεξιότητες τους σε ένα πεδίο που αλλάζει πάντα γρήγορα. 

Όσον  αφορά  τις  διαδικασίες  κατάρτισης  των  μαθητών,  οι  αλλαγές  στις  πολιτικές  είναι  ζωτικής 

σημασίας.  Οι  καλά  σχεδιασμένες  αλλαγές  στις  πολιτικές  διασφαλίζουν  την  εναλλαγή  της 

εκπαίδευσης  και  της  σχολικής  εργασίας  με  τρόπο  που  αυξάνει  τις  ευκαιρίες  εργασίας  και 

βελτιώνει τις δεξιότητες των μαθητών. Είναι επίσης σημαντικό να αλλάξει η νοοτροπία σχετικά με 

την επαγγελματική κατάρτιση πάνω στη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ των μαθητών και των γονέων 

τους.  Παρόλο  που  γίνονται  συχνές  μεταρρυθμίσεις,  δεν  έχουν  καταφέρει  ως  τώρα  να 

προσφέρουν μια σταθερή προοπτική για τους αποφοίτους ΕΕΚ. 
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Μετά  τη  δέσμη  μέτρων  για  την  ενέργεια  και  το  κλίμα  για  το  2020,  η  ΕΕ  περιέγραψε  επιπλέον 

στόχους για την περίοδο από το 2021 έως το 2030 έως το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια 

του 2030.33 Το πλαίσιο θέτει τρεις φιλόδοξους βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως 

το 2030: τουλάχιστον 40% μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (από τα επίπεδα του 

1990), ποσοστό τουλάχιστον 32% για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουλάχιστον 32,5% βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη στρατηγική του 2050 θέτει τον στόχο να 

καταστεί  η  ΕΕ  κλιματικά  ουδέτερη  έως  το  2050.  Η  ΕΕ  είναι  επομένως  στην  πρώτη  γραμμή  της 

μετάβασης  σε  μια  πιο  πράσινη  οικονομία,  πράγμα  που  συνεπάγεται  τη  δημιουργία  νέων 

πράσινων θέσεων εργασίας και διαρθρωτικών αλλαγών σε διάφορους τομείς και επαγγέλματα. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τους 

εσωτερικούς κανονισμούς  τους, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών μεταξύ των εθνικών 

και  περιφερειακών  παρόχων  ΕΕΚ,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  προσφέρουν  τακτικά  ενημερωμένα 

μαθήματα  κατάρτισης,  τα  οποία  αφορούν  νέα  επαγγέλματα  στους  τομείς  των  ανανεώσιμων 

πηγών  ενέργειας  και  τις  ανάγκες  της  αγοράς  εργασίας. Οι  εταιρείες  του  κλάδου  θα  πρέπει  να 

γνωρίζουν συνεχώς την εμφάνιση νέων αναγκών και να επικοινωνούν ενεργά με τα κέντρα ΕΕΚ 

για να τα βοηθήσουν να παρέχουν αποτελεσματικά και ενημερωμένα προγράμματα κατάρτισης. 

Η έκθεση του προγράμματος NE(W)AVE «Έρευνα για τις δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις 

εργασίας που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»34 διαπίστωσε ότι πολλές πράσινες 

ευκαιρίες  εργασίας  αναμένεται  να  δημιουργηθούν  ειδικά  για  θέσεις  που  απαιτούν  υψηλές 

τεχνικές  δεξιότητες.  Ωστόσο,  οι  χώρες  του  προγράμματος  βιώνουν  μια  απόκλιση  δεξιοτήτων 

μεταξύ των απαιτήσεων εργασίας και των εκπαιδευτικών προσφορών που προκαλείται από την 

 

33 ‘2030 climate & energy framework’, European Commission, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en 

34Δείτε την Έκθεση εδώ: https://newaveproject.eu/outputs/ 
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έλλειψη  ευελιξίας  των  συστημάτων  ΕΕΚ  αφενός  και  το  χαμηλό  επίπεδο  επικοινωνίας  μεταξύ 

εταιρειών και παρόχων ΕΕΚ από την άλλη. 

4. Προτάσεις πολιτικών 

Οι  συστάσεις  που παρουσιάζονται  σε αυτό  το  έγγραφο  έχουν  συνταχθεί  από  τους  συνεργάτες 

του προγράμματος NE(W)AVE με βάση την εμπειρία και τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν καθ 

'όλη  τη  διάρκεια  ζωής  του  προγράμματος.  Ελπίζουμε  ότι  οι  προτάσεις  που  παρατίθενται 

παρακάτω μπορούν να συμβάλουν στην έναρξη δράσεων σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο 

και να βοηθήσουν τους τοπικούς και περιφερειακούς ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την ΕΕ να 

ενσωματώσουν  καλύτερα  τους  τρόπους  μάθησης  της  ΕΕΚ  και  να  προωθήσουν  τη  συνεργασία 

μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, εταιρειών και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων. 

Οι ακόλουθες συστάσεις χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: την προώθηση του διαλόγου 

μεταξύ  των  επιχειρήσεων και  των  εκπαιδευτικών φορέων,  την ποιότητα  και  την συνάφεια  των 

εκπαιδευτικών προσφορών, υποστηρικτικά μέτρα για εκπαιδευόμενους και  εκπαιδευτικούς και 

την ευρωπαϊκή διάσταση. 

1. Προώθηση του διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων 

Ενίσχυση της τομεακής προοπτικής στον συντονισμό της κατάρτισης 

Η ενίσχυση των τομεακών προοπτικών θα βοηθούσε σημαντικά στον μελλοντικό σχεδιασμό και 

στην παρακολούθηση των αναγκών δεξιοτήτων. Ένας κατάλογος κριτηρίων ποιότητας μπορεί να 

δημιουργηθεί για σχετικές προσφορές προσόντων. Ένας τρόπος που θα μπορούσε να επιτευχθεί 

είναι  η  δημιουργία  (ανεξάρτητων)  τομεακών  προσανατολισμένων  γραφείων  συντονισμού  που 

διευκολύνουν επίσης την εντατική ανταλλαγή μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων / παρόχων 

ΕΕΚ,  της  επιχειρηματικής  κοινότητας  και  άλλων  σχετικών  ενδιαφερομένων  (π.χ.:  έναρξη 

συντονισμένων φόρουμ διαλόγου). 
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Προώθηση της άμεσης επαφής εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

Μια  υπάρχουσα  καλή  πρακτική  για  εταιρείες  στον  τομέα  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας 

είναι η άμεση και συνεχής επαφή με σχολές κατάρτισης / τεχνικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, 

με  σκοπό  την  αύξηση  των  ευκαιριών  πρακτικής  άσκησης,  που  είναι  χρήσιμη  τόσο  για  τη 

θεωρητική αλλά και για την πρακτική εκπαίδευση των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές 

έχουν  την  ευκαιρία  να  προσεγγίσουν  τη  δυναμική  της  εργασίας,  ώστε  να  μπορούν  να 

συνδυάσουν  καλύτερα  τις  γνώσεις  της πανεπιστημιακής σχολής με  την πρακτική  της  εργασίας. 

Και  οι  δύο  πλευρές  ‐  εταιρείες  και  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  ‐  πρέπει  να  ενθαρρυνθούν  για  να 

αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αναζήτηση συνεργασιών που θα ωφελήσουν και τους δύο. 

Ενσωμάτωση εταιρειών στο σχεδιασμό μαθημάτων 

Η  συνεχής  επικοινωνία  μεταξύ  παρόχων  ΕΕΚ  και  εταιρειών  είναι  ζωτικής  σημασίας  για  την 

παροχή  αποτελεσματικών,  ενημερωμένων  και  χρήσιμων  εκπαιδευτικών  μαθημάτων.  Οι 

εκπαιδευτικοί  πόροι  πρέπει  να  δημιουργούνται  σε  συνεχή  επαφή  με  εκπροσώπους  του  τομέα 

των  μικροεπιχειρήσεων  για  να  διασφαλιστεί  ότι  τα  αποτελέσματα  είναι  ενημερωμένα  και 

επωφελή για την ομάδα‐στόχο. 

 

2. Διασφάλιση της ποιότητας και της συνάφειας των εκπαιδευτικών προσφορών 

Αύξηση της ευελιξίας των εκπαιδευτικών συστημάτων 

Ο  στόχος  είναι  να  ανταποκριθούμε  καλύτερα  στις  αλλαγές  των  απαιτήσεων  δεξιοτήτων.  Αυτό 

μπορεί  να  επιτευχθεί  μέσω  αρθρωτών  μαθητειών,  οι  οποίες  μπορούν  να  προστεθούν  σε 

υπάρχουσες προσφορές δεξιοτήτων ή να αναβαθμιστούν με περαιτέρω εκπαιδευτικές ενότητες. 

Ορισμένα  μέρη  μπορούν  να  καταστούν  υποχρεωτικά  και  κάποια  προαιρετικά,  έτσι  ώστε  να 

μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  συγκεκριμένες  περιφερειακές  ανάγκες.  Αυτή  η  αρθρωτή  μορφή 
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είναι  επίσης  πιο  κατάλληλη  για  τις  ανάγκες  των  εταιρειών,  οι  οποίες  δεν  μπορούν  πάντα  να 

απαλλάσσουν  τους  ζωτικούς  υπαλλήλους  τους  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα.  Μικρότερες 

ενότητες μπορούν να προσαρμοστούν στη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της εταιρείας.  

Εισαγωγή της βιωσιμότητας στα τυπικά προγράμματα σπουδών 

Τα  ζητήματα  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν  να  ενσωματωθούν σε προγράμματα 

σπουδών και μαθήματα. Νέο υλικό μπορεί να αναπτυχθεί για την εκπαίδευση των καθηγητών και 

των  εκπαιδευτών,  επιτρέποντάς  τους  να  εισαγάγουν  ζητήματα  βιωσιμότητας  (καθώς  και  τους 

ΣΒΑ) στα προγράμματα διδασκαλίας και τα μαθήματά τους. 

Εφαρμογή «δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας» στη γενική εκπαίδευση 

Η  ενσωμάτωση  ορισμένων  από  τις  εγκάρσιες  «δεξιότητες  για  πράσινες  θέσεις  εργασίας» 

(ενέργεια,  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις,  συστημικές  επιπτώσεις)  σε  γενικές  εκπαιδευτικές 

προσφορές θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσετε  τη 

γενική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον για τα πράσινα επαγγέλματα. 

Ενίσχυση της διαφάνειας 

Αυτό  θα  μπορούσε  να  επιτευχθεί  μέσω  του  ECVET/ανάπτυξης  τομεακών  πλαισίων 

προσόντων/επικύρωσης  με  βάση  τα  επίπεδα  του  ευρωπαϊκό  πλαίσιο  επαγγελματικών 

προσόντων (ΕΠΕΠ)35. Αυτό θα υποστήριζε τον σχεδιασμό προσόντων με γνώμονα τις ανάγκες. Θα 

βοηθούσε  επίσης  στον  σχεδιασμό  εκπαιδευτικών  προσφορών  που  θα  λαμβάνουν  υπόψη  τις 

 

35Το  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Επαγγελματικών  Προσόντων  (ΕΠΕΠ)  είναι  ένα  εργαλείο  μετάφρασης  που  βοηθά  στην 

κατανόηση  και  τη  σύγκριση  των  προσόντων  που  απονέμονται  σε  διαφορετικές  χώρες  και  από  διαφορετικά 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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επιλογές μετάβασης και θα βοηθούν επίσης στη διευκόλυνσή τους (π.χ. σε περίπτωση επέκτασης 

μεμονωμένων οικονομικών τομέων). 

Σχεδιασμός επιπλέον προσόντων 

Επιπλέον  προσόντα,  όπως  η  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών  μονάδων,  είναι  σημαντικό  να 

ικανοποιήσουν  τις  τρέχουσες  απαιτήσεις  της  βιομηχανίας.  Εδώ,  η  προσέγγιση  NE  (W)  AVE  θα 

μπορούσε να χρησιμεύσει ως χρήσιμη βάση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες 

Οι  ευρωπαϊκές  οδηγίες  σχετικά  με  τους  στόχους  και  την  ατζέντα  των  ανανεώσιμων  πηγών 

ενέργειας  θα  πρέπει  να  προσαρμοστούν  σε  εθνικό  επίπεδο.  Οι  μαθησιακοί  πόροι  πρέπει  να 

εντοπίζονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των εθνικών ομάδων στόχων. 

3. Εισαγωγή βελτιωμένων μέτρων στήριξης για μαθητές και εκπαιδευτικούς  

Βοήθεια στην ανάπτυξη ενός δικτύου υποστήριξης 

Ο  σχεδιασμός  και  η  ανάπτυξη  ολοκληρωμένων  δικτύων  υποστήριξης  για  επαγγελματίες  που 

εργάζονται  στον  τομέα  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και  για  παρόχους  ΕΕΚ,  θα  τους 

βοηθήσει να παρακολουθούν όλα τα νέα, τους νέους κανονισμούς, καθώς και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για να εργαστούν. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες  των επαγγελματιών 

των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  με  συνεχείς  ενημερώσεις  και  απαιτήσεις  του  τομέα, 

δημιουργήθηκε  το  Πρόγραμμα  Επαγγελματικών  Συνεργασιών  για  τις  Ανανεώσιμες  Πηγές 

Ενέργειας. Είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ενέργειας και 

εδρεύει  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο,  με  χιλιάδες  μέλη  να  συμμετέχουν  από  όλο  τον  κόσμο.  Το 

πρόγραμμα  δημιουργήθηκε  για  να  βοηθήσει  επαγγελματίες  που  εργάζονται  στον  τομέα  των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να αναπτύξουν πλήρως τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. 



 

 

     

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

30 

Αύξηση  της  προώθησης  διαδικτυακών  πλατφορμών  για  επαγγελματικό  προσανατολισμό  στον 

τομέα της πράσινης ενέργειας 

Προκειμένου  να  προσεγγιστεί  το  κοινό  στο  οποίο  απευθύνεται,  είναι  σημαντική  η  χρήση 

κατάλληλων  καναλιών  επικοινωνίας.  Ο  επαγγελματικός  προσανατολισμός  μπορεί  να  συμβάλει 

στην  προσέλκυση  νέων  προσλήψεων  στον  τομέα  της  πράσινης  ενέργειας,  ειδικά  εάν  υπάρχει 

σύνδεση με την αναμενόμενη αύξηση της  ζήτησης των επαγγελματιών της πράσινης ενέργειας. 

Οι  διαδικτυακές  πλατφόρμες  είναι  ένα  κανάλι  αυξανόμενης  σημασίας  και,  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις, ο καλύτερος τρόπος παροχής των σωστών πληροφοριών στους ανθρώπους. Τέτοιες 

πλατφόρμες  υπάρχουν  ήδη  σε  πολλές  χώρες,  αλλά  υπάρχει  ακόμα  περιθώριο  προβολή  και 

προώθηση. 

Επιχορήγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

Σε ορισμένες  χώρες,  η  επαγγελματική  κατάρτιση θεωρείται  λιγότερο  ελκυστική αυτή  τη στιγμή 

λόγω  της περιορισμένης  ζήτησης από  την πλευρά  της αγοράς. Αν  και η  κατάσταση  της αγοράς 

μπορεί να έχει ήδη αλλάξει, η επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού απαιτεί χρόνο και μια 

προληπτική στάση από την κυβέρνηση θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική. 

Εισαγωγή της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων στον τομέα της μη πράσινης ενέργειας 

Η  μείωση  του  άνθρακα  και  άλλων  ορυκτών  καυσίμων  θα  οδηγήσει  σε  σημαντική  απώλεια 

θέσεων εργασίας στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επωφεληθούν 

από  την αυξημένη  ζήτηση δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας. Εάν προσφέρεται έγκαιρη 

πρόσβαση σε εκπαιδευτικές προσφορές σε κατάλληλο επίπεδο, η μετάβαση μπορεί να γίνει πιο 

ομαλή τόσο για τους εργαζομένους όσο και για την οικονομία γενικότερα. 
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Εισαγωγή προγραμμάτων που στοχεύουν σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες 

Ομάδες,  οι  οποίες  σήμερα  δεν  εκπροσωπούνται  στον  τομέα  της  πράσινης  ενέργειας,  όπως  οι 

μετανάστες  και  οι  γυναίκες,  θα  μπορούσαν  να  λειτουργήσουν  ως  σημαντική  ώθηση  για  έναν 

μεγάλο  αριθμό  επαγγελματιών  στο  μέλλον,  εάν  τους  δοθεί  η  ευκαιρία.  Η  προώθηση  των 

επαγγελμάτων  πράσινης  ενέργειας  σε  αυτές  τις  ομάδες  θα  μπορούσε  να  βοηθήσει  τόσο  στην 

αύξηση  όσο  και  στη  διαφοροποίηση  του  προσωπικού  των  επαγγελματιών  στον  τομέα  της 

πράσινης ενέργειας. 

Εισαγωγή στοχευμένης επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής 

Μαζί με τους παραδοσιακούς πόρους μάθησης, η καθοδήγηση και η συμβουλευτική αποτελούν 

τρόπους  υποστήριξης  των  επαγγελματιών. Η προσωπική  επαφή  έχει  σημαντική  επίδραση στην 

αποτελεσματικότητα  της  μάθησης. Μερικές  φορές  το  απλό  γεγονός  ότι  κάποιος  διαθέτει  έναν 

άνθρωπο στον οποίο μπορεί να στραφεί σε περίπτωση δυσκολιών είναι αρκετό για να επιτευχθεί 

μια ομαλή μετάβαση στην εργασία.  

4. Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης 

Προώθηση της ευρωπαϊκής ανταλλαγής και υποστήριξης 

Μπορούν να δημιουργηθούν νέες ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις και κινητικότητα κάθε μορφής 

και  να  αυξηθεί  η  διαθέσιμη  χρηματοδότηση.  Μπορούν  να  ληφθούν  ενεργά  μέτρα  για  την 

ενημέρωση των παρόχων ΕΕΚ σχετικά με τις διαθέσιμες προσφορές και κεφάλαια κινητικότητας. 

Συμπερίληψη των ΣΒΑ και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Η  παρουσία  των  Στόχων  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  και  των  ζητημάτων  ανανεώσιμης  ενέργειας  στις 

προτεραιότητες  των  μελλοντικών  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  χρηματοδότησης  των 
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εκπαιδευτικών κινητικοτήτων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του τομέα και την εξασφάλιση 

αυξημένης ευαισθητοποίησης και ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

5. Υφιστάμενες  καλές  πρακτικές  στις  χώρες  εταίρους  του 

προγράμματος NE(W)AVE 

Αυστρία 

Δεδομένου  ότι  ο  τομέας  της  κατάρτισης  και  της  επιμόρφωσης  στην  Αυστρία  είναι 

κατακερματισμένος  και  είναι  δύσκολο  να  βρεθούν  πληροφορίες  σχετικά  με  την  αξιολόγηση 

σχετικών  υφιστάμενων  προσφορών,  είναι  μάλλον  αδύνατο  να  δοθεί  ένα  παράδειγμα 

συγκεκριμένων καλών πρακτικών όσον αφορά τις «πράσινες δεξιότητες». 

Ωστόσο,  όσον  αφορά  την  παραγωγή  και  την  κατανάλωση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  η 

Αυστρία  θεωρείται  ότι  βρίσκεται  στην  πρώτη  γραμμή.  Οι  εξελίξεις  του  τομέα  παραγωγής 

ενέργειας  στην  Αυστρία  συνέβαλαν  στη  δημιουργία  αυτόνομων  ενεργειακών  περιοχών‐

προτύπων που απέχουν από την ορυκτή ενέργεια. Σήμερα η Αυστρία διαθέτει ήδη 85 από αυτές 

τις  περιοχές.  Η  πρώτη  από  αυτές  τις  πρωτοβουλίες  ξεκίνησε  το  1990  στο  Güssing,  όταν  το 

δημοτικό  συμβούλιο  αποφάσισε  να  σταματήσει  να  χρησιμοποιεί  ορυκτές  πηγές  ενέργειας.  Το 

1996,  με  κονδύλια  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  το  Ευρωπαϊκό  Κέντρο  Ανανεώσιμων  Πηγών 

Ενέργειας Güssing (Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie, EEE36) ιδρύθηκε και από τότε 

εργάζεται  για  την  ανάπτυξη  βιώσιμων,  περιφερειακών  και  τοπικών  προσεγγίσεων  για  την 

παραγωγή ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

36 European Center for Renewable Energy’, Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energien Güssing, http://www.eee‐
info.net/index.php/en/ 
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Ένα άλλο παράδειγμα είναι το «Green Energy Lab», το μεγαλύτερο πρόγραμμα καινοτομίας που 

έχει εγκριθεί ποτέ για την ανάπτυξη και επίδειξη πράσινων τεχνολογιών με στόχο την επίτευξη 

του  100%  ανανεώσιμης  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  θερμότητας  στην  Αυστρία.  Το  πρόγραμμα 

εκτείνεται σε τέσσερις επαρχίες (Burgenland, Νότια Αυστρία, Styria και Βιέννη) και περιλαμβάνει 

περισσότερες από 100 επιχειρήσεις και ερευνητικούς εταίρους σε 31 επιμέρους προγράμματα.37 

Δανία  

Το  Sønderborg,  ένας  δήμος  στην  περιοχή  της  Νότιας  Δανίας,  εισήγαγε  μια  στρατηγική  για  να 

απεξαρτηθεί  από  τον  άνθρακα  ήδη  το  2007.  Το  όραμα  που  ονομάζεται  ProjectZero 

επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας με 

τον φιλόδοξο στόχο ο δήμος να είναι ουδέτερος σε εκπομπές άνθρακα έως το 2029. Αρχικά, οι 

εκπομπές  άνθρακα  μειώθηκαν  κατά  35%  και  η  κατανάλωση  ενέργειας  κατά  σχεδόν  14%.38  Το 

2018,  το ProjectZero δημοσίευσε μια έκθεση με το όνομα Roadmap 2025, 50 βήματα προς ένα 

Sønderborg ουδέτερο σε εκπομπές άνθρακα39. Αυτή η έκθεση περιγράφει τη στρατηγική για την 

επίτευξη μείωσης των εκπομπών άνθρακα κατά 75% έως το 2025 και στοχεύει να εμπνεύσει και 

άλλες πόλεις και επιχειρήσεις με σκοπό να αυξήσουν τις προσπάθειες  τους για  το κλίμα. Όσον 

αφορά την εκπαίδευση και τις πράσινες δεξιότητες, το ProjectZero δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

παροχή εκπαίδευσης που σχετίζεται με το κλίμα σε όλα τα επίπεδα και στην παροχή δεξιοτήτων 

για  πράσινες  θέσεις  εργασίας  σε  αποφοίτους  και  ενήλικες.  Για  το  σκοπό  αυτό,  το  ProjectZero 

ξεκίνησε  τη  δημιουργία  του  House  of  Science  ‐  ενός  προγράμματος  κοινοπραξίας  μεταξύ  του 

δήμου,  των  κολλεγίων,  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  των  επιχειρήσεων  και  του  τοπικού 

πανεπιστημίου ‐ το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με θέματα που 

 

37  ‘Green Energy  Lab’, Vorzeigeregion Energie, https://www.vorzeigeregion‐energie.at/vorzeigeregion/green‐energy‐
lab/ 
38‘The  Sonderborg  area’s  energy  consumption  keeps  decreasing’,  ProjectZero,  2017,   
http://brightgreenbusiness.com/news/archive/2017/the‐sonderborg‐areas‐energy‐consumption‐keeps‐decreasing 
39 ‘Roadmap 2025’, ProjectZero, 2018, https://smartencity.eu/media/roadmap2025_eng.pdf 
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σχετίζονται  με  το  κλίμα,  την  καινοτομία  και  τη  βιωσιμότητα.40  Αυτή  η  προσέγγιση  δείχνει  ότι 

ακόμη  και  οι  πόλεις  μπορούν  να διαδραματίσουν  καθοριστικό  ρόλο  στη  δημιουργία πράσινων 

θέσεων εργασίας και να χρησιμεύσουν ως έμπνευση για άλλες πόλεις και περιοχές σε ολόκληρη 

τη χώρα. 

Ελλάδα 

Όσον  αφορά  την  ΕΕΚ  και  τα  πράσινα  επαγγέλματα,  το  γερμανικό‐ελληνικό  πρόγραμμα 

GRÆDUCATION από  το 2017 αντιπροσωπεύει  ένα  ενδιαφέρον παράδειγμα,  καθώς στοχεύει  να 

συμβάλει στην ανάπτυξη της διπλής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των 

πράσινων  επαγγελμάτων  και  σε  έναν  πιο  έντονο  διάλογο  μεταξύ  των  εταιρειών  και  των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα, που πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2020, αντιμετωπίζει 

ενεργά τις αδυναμίες που παρουσιάζονται στον τομέα της «πράσινης επιχειρηματικότητας» στην 

Ελλάδα,  δημιουργώντας  καινοτόμες  και  προσαρμοσμένες  εκπαιδευτικές  υπηρεσίες  και 

ανταλλάσσοντας ιδέες και βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των Γερμανών και Ελλήνων εταίρων.41 

Η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρόλο που 

η  παραγωγή  βασίζεται  ακόμη  στα  ορυκτά  καύσιμα.  Όπως  συμβαίνει  και  στις  περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες, η έντονη εστίαση στα ορυκτά καύσιμα θα αλλάξει αργά αλλά σίγουρα προς 

τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  καθώς  η  Ελλάδα  θα  μπορούσε  να  αντιπροσωπεύει  μια 

ελκυστική αγορά για πιθανούς επενδυτές. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή απαιτεί υψηλής ποιότητας και 

επαγγελματικές δεξιότητες στον τομέα. 

Ιταλία 

 

40 Ibid. 
41‘Graeducation – das Projekt’, Graeducation,  https://graeducation.org/ 
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Η επαρχία του Μπέργκαμο ‐ μία από τις πιο παραγωγικές επαρχίες της Ιταλίας ‐ δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στις μεταβολές που πραγματοποιούνται στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα που 

διενήργησε  η  Confindustria  Bergamo42,  φαίνεται  να  υπάρχει  αυξανόμενη  συνειδητοποίηση  της 

σημασίας  της  «Εκπαίδευσης  4.0»:  το  2015,  το  22%  των  εταιρειών  που  ερωτήθηκαν  είχαν 

πραγματοποιήσει  ήδη  επενδύσεις  και  εκπαιδεύσεις  του  προσωπικού  τους  και  σχεδόν  το  45% 

σχεδιάζει να τις πραγματοποιήσει στο εγγύς μέλλον.43 

Συνολικά, η Ιταλία δείχνει μια σημαντική αλλαγή προς ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα και μια 

σαφή αύξηση της ζήτησης για πράσινες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια 

έκθεση  «Green  Italy  2019»44  που  δημοσιεύτηκε  από  την  Symbola,  τα  τελευταία  πέντε  χρόνια 

πάνω  από  432.000  ιταλικές  εταιρείες  επένδυσαν  σε  φιλικά  προς  το  περιβάλλον  προϊόντα  και 

τεχνολογίες.  Το  2018,  ο  αριθμός  των  πράσινων  θέσεων  εργασίας  στην  Ιταλία  ξεπέρασε  τα  3 

εκατομμύρια, αύξηση ύψους 100.000 θέσεων εργασίας σε σύγκριση με το 2017.45 

Ισπανία  

Το  πρόγραμμα  Empleaverde,  που  εισήχθη  από  το  Υπουργείο  Οικολογικής  Μετάβασης  και  τη 

Δημογραφική  Πρόκληση  και  που  λειτουργεί  από  το  Ίδρυμα  Βιοποικιλότητας,  είναι  μια 

πρωτοβουλία  για  την  προώθηση  και  βελτίωση  της  απασχόλησης,  της  επιχειρηματικότητας  και 

του περιβάλλοντος. Αξιοποιώντας άμεσα τις πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε οικονομικούς 

τομείς  που  συνδέονται  με  το  περιβάλλον,  το  πρόγραμμα  Empleaverde  ζητά  τη  δημιουργία 

θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και τη στήριξη της δημιουργίας εταιρειών 

 

42‘La Formazione Continua in Italia e in Prospettiva comparata: Dati e Buone Pratiche’, Confidustria Bergamo, 
https://www.confindustriabergamo.it/files/assemblea/2017/centroeinaudi_confindustriabergamo_formazionecontin
ua.pdf 
43Ibid. 

44 ‘GreenItaly 2019’, Symbola, 2019, https://www.symbola.net/ricerca/greenitaly‐2019/ 
45‘GreenItaly  2019,  investimenti  nella  green  economy  per  le  imprese  italiane’,  Non  Solo  Ambiente,    2019, 
https://www.nonsoloambiente.it/greenitaly‐2019‐investimenti‐nella‐green‐economy‐per‐le‐imprese‐italiane 
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στην  πράσινη  και  γαλάζια  οικονομία,  με  ιδιαίτερη  έμφαση  σε  μια  κυκλική  οικονομία  χαμηλών 

εκπομπών  άνθρακα.  Από  το  2013,  το  πρόγραμμα  Empleaverde  βοήθησε  στη  δημιουργία 

περισσότερων από 2000 επιχειρήσεις και δημιούργησε άμεσα περισσότερες από 500 νέες θέσεις 

εργασίας.  Επιπλέον,  55.000  εργαζόμενοι  έχουν  εκπαιδευτεί  επαρκώς  με  στόχο  τη  μείωση  των 

περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  την  εργασίας  τους.46  Το  Ίδρυμα  Βιοποικιλότητας  λειτουργεί 

επίσης το δίκτυο Red Emprendeverde, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει να βοηθήσει 

τους  επιχειρηματίες  να  ξεκινήσουν  νέες  πράσινες  επιχειρήσεις.  Το  2013,  το  δίκτυο  κατέγραψε 

περισσότερους  από  4.000  εγγεγραμμένους  επιχειρηματίες  και  περισσότερους  από  80 

επενδυτές.47 

6. Συμπέρασμα 

Το «πρασίνισμα»  της οικονομίας θα ανήκει στις  κορυφαίες προτεραιότητες  για  τις  ευρωπαϊκές 

χώρες  και  τους  υπεύθυνους  χάραξης  πολιτικής  για  πολλά  ακόμη  χρόνια,  ωστόσο,  ένα  τέτοιο 

«πρασίνισμα»  απαιτεί  μια  ολοκληρωμένη  ανάπτυξη  προσαρμοσμένων  και  υψηλών 

επαγγελματικών δεξιοτήτων, πράγμα που για πολλές χώρες εξακολουθεί να θεωρείται πρόκληση. 

Επιπλέον,  οι  ευρωπαϊκές  χώρες  δεν  αντιπροσωπεύουν  ένα  ομοιογενές  περιβάλλον,  αντίθετα, 

είναι αρκετά διαφορετικές στην προσέγγισή τους τόσο όσον αφορά τον καθορισμό όσο και την 

ανάπτυξη  πράσινων  θέσεων  εργασίας  και  σχετικών  δεξιοτήτων,  γεγονός  που  συχνά  οδηγεί  σε 

άνιση ανάπτυξη και αποκλίσεις. Με την αναπόφευκτη στροφή προς την ανανεώσιμη ενέργεια, η 

ανάγκη για ένα επαγγελματικά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό με σταθερές τεχνικές δεξιότητες 

ικανές  να  ανταποκριθούν  επαρκώς  στις  ενημερωμένες  ή  πρόσφατα  δημιουργημένες  θέσεις 

εργασίας θα αυξάνεται συνεχώς. 

 

46  ‘OECD  Environmental  Performance  Reviews:  Spain  2015’,  OECD,  2015,  https://www.oecd.org/spain/oecd‐
environmental‐performance‐reviews‐spain‐2015‐9789264226883‐en.htm 
47 ‘Emprendeverde Network’, Empleaverde, https://www.empleaverde.es/en/emprendeverde‐network 
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Υπό  το  πρίσμα  αυτό,  το  πρόγραμμα  NE(W)AVE  συνέβαλε  στην  ιδέα  της  «ανακύκλωσης» 

υφιστάμενων δεξιοτήτων  ΕΕΚ με σκοπό  να  τις αναβαθμίσει  σε  δεξιότητες απαραίτητες  για  την 

απασχόληση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσα από την ενεργή συνεργασία 

με βασικούς  ενδιαφερόμενους φορείς  και προσφέροντας  ευκαιρίες μάθησης  και  κινητικότητας 

για τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, το NE (W) AVE απέκτησε 

πολύτιμη συμμετοχή από ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕΚ και βασικούς παράγοντες στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση του παρόντος 

εγγράφου.  Η  μετάβαση  προς  μια  πράσινη  οικονομία  είναι  τόσο  πρόκληση  όσο  και  τεράστια 

ευκαιρία.  Ελπίζουμε  ότι  αυτό  το  έγγραφο  χρησίμευσε  ως  έμπνευση  για  τοπικούς  και 

περιφερειακούς  ενδιαφερόμενους  φορείς  σε  όλη  την  ΕΕ  σχετικά  με  τον  τρόπο  ενίσχυσης  της 

μετάβασης από τις εκπαιδευτικές θέσεις ΕΕΚ σε θέσεις εργασίας πάνω στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας  και  την  προώθηση  της  συνεργασίας  μεταξύ  παρόχων  ΕΕΚ,  εταιρειών  και  άλλων 

σχετικών ενδιαφερομένων. 
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