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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι αγροτικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καλύπτουν το 83% της 

επικράτειας της ΕΕ και φιλοξενούσαν το 29,1% του πληθυσμού της ΕΕ το 2018, ενώ 

το 39,3% του πληθυσμού ζούσε σε πόλεις και το 31,6% ζούσε σε κωμοπόλεις και 

προάστια. Αυτές οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η 

δημογραφική αλλαγή, η συνδεσιμότητα, τα επίπεδα χαμηλού εισοδήματος και η 

περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Έχουν επίσης ευκαιρίες όπως, η παραγωγή 

τροφίμων και μη τροφίμων υψηλής ποιότητας, η συμβολή στον πλούτο και την 

ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η διασφάλιση της διαχείρισης των 

φυσικών πόρων και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του UP-RURAL είναι να αυξήσει τον αριθμό των 

εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων λειτουργών κοινοτικής ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές, παρέχοντας κατάρτιση και πιστοποίηση για το επάγγελμα αυτό σε 

μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες. Αυτό θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμο 

αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητές τους με τους ακόλουθους τρόπους:  

● Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την πράσινη 

μετάβαση και τη βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη. 

• Βοήθεια στα μέλη της κοινότητας να δημιουργήσουν και να 

χρηματοδοτήσουν τοπικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της 

μετάβασης σε μια πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη• αυτό θα οδηγήσει 

στη διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και στην ισόρροπη 

κατανομή του πληθυσμού, σε καλύτερο ποσοστό απασχόλησης και σε 

αυξημένα εισοδήματα για τους τοπικούς επιχειρηματίες και τους υπαλλήλους 

τους. 
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● Αύξηση της συνδεσιμότητας μεταξύ των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και 

των ενδιαφερόμενων φορέων στην Ευρώπη, βοηθώντας τις κοινότητες να 

εργαστούν και να καινοτομήσουν σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. 

● Διευκόλυνση της πρόσβασης σε συμβουλές και κατάρτιση. 

 

Στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστούν τα πρακτικά στοιχεία μάθησης που 

χρειάζονται οι φορείς των περιφερειακών αναπτυξιακών συστημάτων για την ανάπτυξη 

πράσινων πολιτικών και δράσεων και να εφαρμοστούν ψηφιακά διαδραστικά μέσα για 

την επικοινωνία. 

 

Η έκθεση διατυπώνει συστάσεις για:  

● Εργοδότες 

● Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ασχολούνται με τη 

μαθητεία 

● Διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Το μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε για το έργο UP-RURAL! στοχεύει στη 

συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που θα καταστήσουν έναν 

απόφοιτο παραγωγικό σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πρόσληψη. Αυτό θα 

οδηγήσει έμμεσα σε αύξηση της δυνατότητας απασχόλησης. Η μεθοδολογική 

προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε συνδυάζει διαφορετικές μεθοδολογίες, 

συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, των ποιοτικών 

συνεντεύξεων και της ανάλυσης περιεχομένου, καθώς και της ανάλυσης συνομιλιών. 

Η πρωτογενής έρευνα περιλαμβάνει συνεντεύξεις που απευθύνονται σε τοπικές 

αρχές, τοπικούς εκπροσώπους, κοινότητες, εργοδότες κ.λπ.  
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Ομάδες-στόχοι: 

Εσωτερικά:  

❖ Άμεσοι δικαιούχοι: 

● Προσωπικό έργου που εργάζεται για την ανάπτυξη "οδηγού 

πρακτικής"  

❖ Έμμεσοι δικαιούχοι:  

● Μαθητές-στόχος που θα εφαρμόσουν τον οδηγό πρακτικής στις 

κινητικότητες  

Εξωτερικοί: όλες οι αγροτικές ΟΤΔ από την Ευρώπη και άλλοι 

δυνητικοί εργοδότες των Λειτουργών Κοινοτικής Ανάπτυξης. 

 

Οι ποιοτικές συνεντεύξεις ακολούθησαν την παρακάτω δομή: 

 

1. Δημογραφικά στοιχεία: Για να εντοπιστούν οι δημογραφικές ομοιότητες ή/και 

διαφορές των ερωτηθέντων. 

2. Γνώση αντικειμένου: Για να προσδιοριστούν οι γνώσεις των ερωτηθέντων 

σχετικά με την πράσινη οικονομία/δεξιότητες κ.λπ.   

3. Συγκεκριμένη εργασία: Για να υιοθετηθεί μια προσέγγιση για την πράσινη 

οικονομία που να αφορά σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 

4. Προσέγγιση ανά χώρα: Για να προσδιοριστεί η προσέγγιση της κάθε χώρας επί 

της πράσινης οικονομίας/ δεξιοτήτων.    

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε μέσω ενός συνδυασμού 

πηγών και μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, μελετών, ερευνητικών 

εργασιών, επιστημονικών άρθρων, δημοσιευμένων εκθέσεων και στατιστικών 

στοιχείων, καθώς και επιτόπιας έρευνας. Εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση της 

γνώσης σχετικά με το θέμα των πράσινων δεξιοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων.   
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ΕΘΝΙΚΑ/ΤΟΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 

Για την Κύπρο, η Πράσινη Οικονομία είναι ένα νέο οικονομικό παράδειγμα, σύμφωνα 

με το οποίο η οικονομική ανάπτυξη δεν βασίζεται απαραίτητα στην αύξηση των 

περιβαλλοντικών κινδύνων, την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις κοινωνικές 

ανισότητες1. 

 

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ορίσει την "πράσινη οικονομία" ως μια οικονομία που 

οδηγεί σε βελτιωμένη ανθρώπινη ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ 

παράλληλα μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές 

ελλείψεις. 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η άνοδος των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και η αναγνώριση ότι τα 

μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στην αυξανόμενη κατανάλωση πόρων και την 

εκπομπή ρύπων δεν είναι βιώσιμα, δημιούργησαν την ανάγκη για μια οικονομία 

περισσότερο προσανατολισμένη στο περιβάλλον, η οποία έχει καθιερωθεί ως 

"πράσινη οικονομία". 

 

Η Ελλάδα μοιράζεται τον ίδιο ορισμό που έχει θέσει η ΕΕ όσον αφορά τον ορισμό 

της πράσινης οικονομίας. Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 

(UNEP) όρισε την πράσινη οικονομία ως "μια οικονομία που οδηγεί σε βελτιωμένη 

 
1 Τμήμα Περιβάλλοντος, Πράσινη Οικονομία 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page56_gr/page56_gr?OpenDocume
nt 



    
 
  
 
 

11 
 

ανθρώπινη ευημερία και κοινωνική ισότητα, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλείψεις. Στην απλούστερη 

έκφρασή της, μια πράσινη οικονομία μπορεί να θεωρηθεί ως μια οικονομία, η οποία 

είναι χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αποδοτική ως προς τους πόρους και χωρίς 

κοινωνικούς αποκλεισμούς. " (ECE/FAO, 2018) 

Η Ιρλανδία ορίζει την "πράσινη οικονομία" ως "το ευρύ φάσμα αγαθών και 

υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο της χρήσης, διαχείρισης και προστασίας του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων". Αυτό συνάδει με τον ορισμό του ΟΟΣΑ 

(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για τον τομέα των 

περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Οι βασικοί υποτομείς που 

προσδιορίζονται είναι οι εξής: 

● Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

● Οικολογική δόμηση και κατασκευαστικά υλικά  

● Επεξεργασία νερού/αποβλήτων  

● Διαχείριση αποβλήτων  

● Περιβαλλοντικές υπηρεσίες και άλλες πράσινες τεχνολογίες. 

 

Στις 28 Δεκεμβρίου 2015, η Ιταλία ψήφισε ιστορική και ευρεία νομοθεσία για την 

προώθηση της "πράσινης οικονομίας". Ο νόμος αριθ. 221 τέθηκε σε ισχύ στις 2 

Φεβρουαρίου 2016.  (Νόμος αριθ. 221 της 28ης Δεκεμβρίου 2015, Διατάξεις σχετικά 

με το περιβάλλον για την προώθηση της πράσινης οικονομίας και τον περιορισμό 

της υπερβολικής χρήσης των φυσικών πόρων (νόμος αριθ. 221), GAZETTA UFFICIALE, 

αριθ. 13 (1 Ιανουαρίου 2016), NORMATIVA (στα ιταλικά)). Ο νόμος απαιτεί από την 

κυβέρνηση να εγκρίνει μια εθνική στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα 

επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, και δημιουργεί έναν εθνικό 

οργανισμό για τις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια και τη βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη (ENEA, στα ιταλικά) για την παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες και ιδιώτες 
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στους εν λόγω τομείς.  Θεσπίζει επίσης την Εθνική Στρατηγική για τις πράσινες 

κοινότητες. (Id. arts. 3(1), 4(1)(1)-(2), & 72.) 

 

Ο νέος νόμος περιέχει διατάξεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη διαχείριση 

των αποβλήτων, τις βιώσιμες μεταφορές και τις προστατευόμενες θαλάσσιες 

περιοχές. Σύμφωνα με την υφυπουργό Περιβάλλοντος, Silvia Velo, τα 79 άρθρα 

"απλοποιούν και προωθούν την επαναχρησιμοποίηση των πόρων με στόχο τη σύλληψη 

ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου βασισμένου στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα". Η ίδια 

πρόσθεσε ότι "η Ιταλία αναπτύσσει, για πρώτη φορά, ένα εργαλείο που προωθεί την 

Πράσινη Οικονομία και τη μείωση της υπερβολικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων". 

Ο νόμος προβλέπει μια σειρά από κίνητρα που επιβραβεύουν την καλή 

συμπεριφορά των καταναλωτών, των παραγωγών και των θεσμικών οργάνων. Πιο 

συγκεκριμένα, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη Γαλάζια Οικονομία, την πρόληψη της 

υδρογεωλογικής αστάθειας και τις πράσινες προμήθειες. 

Σε εθνικό επίπεδο, στη Ρουμανία δεν υπάρχει τυποποιημένος ορισμός για τις 

πράσινες δεξιότητες. Κάθε εθνικό έγγραφο σχετικά με την ανάπτυξη πράσινων 

δεξιοτήτων αναφέρει ότι ορίζονται ως δεξιότητες που αποσκοπούν στη μείωση των 

επιπτώσεων που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον, σύμφωνα με 

τον ορισμό ESCO (Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Επαγγελμάτων, Δεξιοτήτων και 

Ικανοτήτων). 

 

Στην Ισπανία δεν υπάρχει εθνικός ορισμός της πράσινης οικονομίας. Ωστόσο, τα 

ισπανικά έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού παραπέμπουν στον ορισμό που παρέχει 

το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο η 

πράσινη οικονομία (GE) είναι "μια οικονομία που οδηγεί σε βελτιωμένη ανθρώπινη 
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ευημερία και κοινωνική ισότητα, ενώ παράλληλα μειώνει τους περιβαλλοντικούς 

κινδύνους και την οικολογική ανεπάρκεια" (PNUMA, 2011). 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο απαιτούν μέτρα για τη στήριξη της 

αύξησης της παραγωγής και της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων, με 

παράλληλη προώθηση της διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων και μείωση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 

Οι κύριες παράμετροι που προωθούνται μέσω των διαφόρων περιβαλλοντικών 

πολιτικών περιλαμβάνουν: 

o Επενδύσεις σε βασικούς φυσικούς πόρους 

o Κίνητρα για την αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων, την 

ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη μείωση των αποβλήτων και της 

κατανάλωσης ενέργειας και την κατανομή των πόρων σύμφωνα με την 

υψηλότερη αξία χρήσης τους. 

o Προώθηση αγοραίων και ρυθμιστικών μέτρων, όπως περιβαλλοντικοί 

φόροι, ακύρωση επιβλαβών επιδοτήσεων, κινητοποίηση δημόσιων και 

ιδιωτικών οικονομικών πόρων, επενδύσεις σε πράσινες θέσεις 

εργασίας και υποστήριξη πράσινων καινοτόμων τεχνολογιών. 

o Ευκαιρίες για καινοτομία μέσω πολιτικών που επιτρέπουν ισχυρούς 

νέους τρόπους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
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o Δημιουργία νέων αγορών μέσω της τόνωσης της ζήτησης για πράσινες 

τεχνολογίες, αγαθά και υπηρεσίες, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες 

θέσεις εργασίας, και 

o Βελτίωση της διακυβέρνησης και ενθάρρυνση της συμμετοχής του 

ιδιωτικού τομέα. 

 

Στην Ελλάδα, για να προωθηθεί η συμμετοχή των νέων στη γεωργία, έχουν 

δημιουργηθεί προγράμματα για την παροχή οικονομικής στήριξης σε νέους αγρότες 

στα πρώτα τους βήματα στον τομέα. Οι επιδοτήσεις αυτές μπορούν να καλύψουν 

περισσότερο από το 70 % των δαπανών εκκίνησης.2 

Στην προσπάθειά της να οδηγήσει τους ανθρώπους σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής 

και εργασίας, η Ελλάδα συμμετέχει σε μια σειρά από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για εργαζόμενους, ανέργους, αγρότες και άλλους.  

Μερικά παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων είναι:  

o Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης για ανέργους - ωφελούμενους 50 - 

200 ωρών που οδηγούν στην απόκτηση ψηφιακών και "πράσινων" 

γνώσεων και δεξιοτήτων.3 

o "Ελλάδα 2.0", το οποίο είναι ένα εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην προώθηση της 

πράσινης μετάβασης και αναμένεται να δημιουργήσει έως και 180.000-

200.000 νέες θέσεις εργασίας.4 

 
2 Ethnos (2021, November 12) Ανακτήθηκε από 
https://www.ethnos.gr/Economy/article/182923/neoiagrotesoi6oroigiaepidothsheos40000eyro 
3 Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (2022, July 27) Ανακτήθηκε από 
https://voucher.gov.gr/upload/project_40/dypa-deltio_typou_aithseis.pdf 
4 Ναυτεμπορική (2021, 25 Ιουλίου). Ανακτήθηκε από https://m.naftemporiki.gr/story/1753378/ellada-
20-180000-200000-theseis-ergasias-se-4-pulones 
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o Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών 

προϊόντων.5 

 

Οι πολιτικές και οι στρατηγικές του κράτους και της ΕΕ υποστηρίζονται από 

κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς, όπως ο Κόμβος Δεδομένων για τους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ιρλανδίας, η Υπηρεσία Προστασίας του 

Περιβάλλοντος (EPA), η Αρχή Βιώσιμης Ενέργειας της Ιρλανδίας (SEAI), το Irish Water, 

η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας Ζωής (NPWS), η Enterprise Ireland, οι Τοπικές 

Αναπτυξιακές Εταιρείες και οι Τοπικές Αρχές. Η υποστήριξη μπορεί να έχει τη μορφή 

παροχής ενημερωτικών συνεδριών με ειδικούς συμβούλους, για παράδειγμα, The 

Climate Toolkit 4 Business, προγραμμάτων για την υποστήριξη κοινοτήτων και 

επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της μετάβασης, για παράδειγμα, το Sustainable 

Energy Communities, ή μέσω επιχορηγήσεων, για παράδειγμα, το Green Transition 

Fund. 

 

Στην Ιταλία, το 2018, σύμφωνα με την ανάλυση των μικροδεδομένων της έρευνας 

εργατικού δυναμικού ISTAT, ο αριθμός των πράσινων θέσεων εργασίας υπερβαίνει 

το όριο των 3 εκατομμυρίων (13,4% της συνολικής απασχόλησης). 

Η πράσινη απασχόληση το 2018 αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2017 κατά 

περισσότερες από 100 χιλιάδες, αύξηση +3,4% σε σύγκριση με +0,5% που 

διαπιστώθηκε για τα άλλα επαγγέλματα. 

Κατά την τελευταία πενταετία, η συνολική αύξηση ήταν +5,3% (άλλα επαγγελματικά 

στοιχεία: +4,0%). 

 

 
5 Gov.gr - Ανακτήθηκε από https://greece20.gov.gr/?calls=kainotomia-kai-prasini-metavasi-sti-
metapoiisi-agrotikon-proionton 
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Η πανδημία είχε ασύμμετρες επιπτώσεις σε διάφορους τομείς και τμήματα της 

οικονομίας: πολλοί έχασαν μερίδια εισοδήματος και απασχόλησης, ενώ για άλλους 

υπήρξε ανάπτυξη ή εξυγίανση και ο πράσινος τομέας είναι μεταξύ αυτών. Οι 

συμβάσεις που σχετίζονται με τις πράσινες θέσεις εργασίας -με ενεργοποίηση το 

2020- αντιστοιχούν στο 35,7% των νέων συμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί για 

το έτος. Ο λόγος είναι ότι η πανδημία COVID-19 δεν έχει σταματήσει τις πράσινες 

επενδύσεις, επειδή όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες γνωρίζουν τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της πράσινης μετάβασης. 

 

Η πράσινη οικονομία χαρακτηρίζεται στη Ρουμανία ως οικονομία με χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική σε θέματα πόρων. Επιπλέον, η 

πράσινη οικονομία ορίζεται ως η υποστήριξη της ειρηνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

ανθρώπων και περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες και των δύο. Στον τομέα αυτό, ορίζονται έξι τομείς στους οποίους 

εφαρμόζεται η πράσινη οικονομία: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινα κτίρια, 

βιώσιμες μεταφορές και νερό, διαχείριση αποβλήτων και γης.6 

 

Η Εθνική Στρατηγική για τις Πράσινες Υποδομές και την Οικολογική Συνδεσιμότητα 

και Αποκατάσταση (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020) 

είναι το έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού που ρυθμίζει την εφαρμογή και την 

ανάπτυξη των πράσινων υποδομών στην Ισπανία, θεσπίζοντας ένα ενιαίο διοικητικό 

και τεχνικό πλαίσιο. Οι Αυτόνομες Κοινότητες αναπτύσσουν τα δικά τους Σχέδια 

Πράσινων Υποδομών ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του εθνικού 

σχεδίου. 

 

 
6 Marshall, E., Ιανουάριος 2022, "Ce înseamnă economia verde?", https://ro.ripleybelieves.com/what-
does-green-economics-mean-10460 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Η πράσινη οικονομία είναι ένας από τους κύριους πυλώνες δράσης της Διάσκεψης 

των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη Ρίο+20 και περιλαμβάνει την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος 

και της κοινωνίας. Η ΕΕ προωθεί τον πυλώνα της πράσινης οικονομίας, μέσω της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής 

"Ευρώπη 2020" για την ανάπτυξη και την απασχόληση έως το 2020. Η εμβληματική 

πρωτοβουλία για μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη όσον αφορά στη χρήση των 

πόρων υποστηρίζεται επίσης, μέσω του χάρτη πορείας για την αποδοτικότητα των 

πόρων που εγκρίθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής το 2021. Αυτό καθορίζει μια 

μακροπρόθεσμη δομή για δράση σε πολλούς τομείς με στόχο την ενσωμάτωση των 

στόχων της πράσινης οικονομίας σε όλες τις πολιτικές.7 

 

Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, απαιτείται θεμελιώδης μετασχηματισμός της 

οικονομίας, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, της γεωργίας, της 

αλιείας και των μεταφορών, καθώς και των πρακτικών των παραγωγών και των 

καταναλωτών.  

 

Τον Ιούλιο του 2022 ξεκίνησε στην Κύπρο το εθνικό πρόγραμμα πολιτικής συνοχής 

"Θάλεια" 2021-2027, το οποίο έκανε την Κύπρο το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ που 

υιοθέτησε και άρχισε να εφαρμόζει όλα τα ταμεία συνοχής, συμπεριλαμβανομένου 

του Ταμείου για τη δίκαιη μετάβαση για τη νέα προγραμματική περίοδο8. 

 
7 Τμήμα Περιβάλλοντος, Πράσινη Οικονομία 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page56_en/page56_en?OpenDocume
nt 
8 https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/programs/thalia-2021-2027/  
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Το Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΟΕΣΚ) της Κύπρου 

για την περίοδο 2021-2030 εξετάζει λεπτομερώς τους εθνικούς στόχους για την 

επόμενη δεκαετία σε μεσοπρόθεσμη βάση, έως το 2030, και θα πρέπει να 

χρησιμεύσει ως βάση για μια φιλόδοξη μακροπρόθεσμη στρατηγική με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Ως εκ τούτου, 

η διάσταση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές αποτελεί την πρώτη και 

κύρια συνιστώσα της δομής του ΟΕΣΚ. 

Το εθνικό σχέδιο αναπτύσσει τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, δηλαδή 

την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές (η οποία αναλύεται σε δύο διακριτές 

ενότητες: εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), την 

ενεργειακή απόδοση, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την εσωτερική 

αγορά ενέργειας και την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. 

 

Τα στρατηγικά έγγραφα που σχετίζονται με την πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια 

είναι τα ακόλουθα:  

(α) Εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή- εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017 από το Υπουργικό Συμβούλιο (απόφαση 

αριθ. 82.555)  

(β) Εθνικό σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο- 

εγκρίθηκε τον Μάιο του 2018  

(γ) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 13/12/2019 σχετικά με την 

κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 

 

Άλλοι σχετικοί νόμοι περιλαμβάνουν: 

● Νόμος 189(Ι)/2004 για το Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού 

Σήματος - ECOLABEL 
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● Ο νόμος του 2011 για την απονομή του Οικολογικού Σήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - (L. 184(I)/2011) 

● Κανονισμοί του 2014 για την απονομή του Οικολογικού Σήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καθορισμός των τελών αίτησης, του ετήσιου τέλους 

χρήσης και του τέλους επιθεώρησης του οικολογικού σήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) - (Κ.Δ.Π. 292/2014) 

● Ο Νόμος του 2012 για την Εθελοντική Συμμετοχή Οργανισμών σε ένα 

Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου - (Ν. 

10(Ι)/2012) 

 

Το νομικό πλαίσιο και οι πολιτικές της Ελλάδας είναι τα ακόλουθα: 

● Υπουργική Απόφαση 2916/374421/2021 - ΦΕΚ 6266/Β/28-12-2021: 

Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 "Βιολογική Γεωργία" 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του 

Κανονισμού (ΕΚ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.9 

● Νόμος 4964/2022 - ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022 (άρθρα 113 - 201): Θέσπιση 

πλαισίου για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αντιμετώπιση 

της ενεργειακής κρίσης, προστασία του περιβάλλοντος και άλλες 

διατάξεις.10 

 
9 Υπουργική απόφαση 2916/374421/2021 (2021, 24 Δεκεμβρίου). Ανακτήθηκε από e- nomothesia.gr 
https://www.e-nomothesia.gr/kat-agrotike-anaptukse/biologika-proionta/upourgike-apophase-2916-
374421-2021.html 
10 Νόμος 4964/2022 (2022, 30 Ιουλίου). Ανακτήθηκε από e-nomothesia.gr https://www.e-
nomothesia.gr/kat-periballon/periballontike-adeiodotese/nomos-4964-2022-phek-150a-30-7-2022-
2.html 
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● Νόμος αριθ. 3889 - Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, 

Πράσινο Ταμείο, επικύρωση δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις.11 

 

Η ιρλανδική προσέγγιση περιστρέφεται γύρω από τους υποτομείς που 

περιγράφονται παραπάνω, με μεμονωμένες πολιτικές και σχέδια δράσης για κάθε 

υποτομέα. Οι στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν: 

● Στρατηγική για την κυκλική οικονομία 2022 - 2023 

● Δήλωση πολιτικής για τις υπηρεσίες ύδρευσης 2018 - 2025 

● Δήλωση πολιτικής για τη διευκόλυνση της υπεράκτιας ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές από εμπορικούς λιμένες στην Ιρλανδία Δεκέμβριος 2021 

● Εθνική δήλωση πολιτικής για τη βιοοικονομία, Φεβρουάριος 2018,  

● Η στρατηγική Food Wise 2025,  

● Σχέδιο δράσης για τα απόβλητα για μια κυκλική οικονομία 2020-2025,  

● Σχέδιο δράσης για το κλίμα 2021 

● Σχέδιο δράσης της Ιρλανδίας για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ. 

 

Το 2021, το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης (MiTE) ιδρύθηκε σε αντικατάσταση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Προστασίας της Γης και της Θάλασσας, στο 

οποίο ανατέθηκε επίσης η αρμοδιότητα για τα ενεργειακά θέματα, τα οποία 

προηγουμένως είχαν ανατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας. 

Στόχος του είναι η υλοποίηση των στόχων του PNRR: οι περισσότερες επενδύσεις 

και μεταρρυθμίσεις που βαρύνουν το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης αφορούν 

κυρίως στην πράσινη επανάσταση και την οικολογική μετάβαση. 

Άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές περιλαμβάνουν: 

 
11 Εφημερίδα της Κυβέρνησης (2010, October 14) Ανακτήθηκε από prasinotameio.gr 
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/3889_2010.pdf 
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● Υπουργείο Υγείας (Ministero della Salute). 

● Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (Ministero dello Sviluppo Economico). 

● Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τοπίου (Ministero dei Beni 

Culturali e Ambientali). 

● Διυπουργική επιτροπή για την οικολογική μετάβαση (Comitato 

Interministeriale per la Transizione Ecologica) (CITE). 

o Επιστημονικοί οργανισμοί με ρυθμιστικό ρόλο, 

συμπεριλαμβανομένων των: 

● Εθνικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας του Περιβάλλοντος (Instituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) (ISPRA) και 

● Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας (Istituto Superiore di Sanità) (ISS). 

Ο ρόλος των ΜΚΟ είναι να υποστηρίζουν το κοινό ή συγκεκριμένες ομάδες πολιτών 

σε δράσεις που αφορούν περιβαλλοντικές καταστροφές, κινδύνους για τους 

οικοτόπους και τους περιβαλλοντικούς πόρους, την ατμοσφαιρική ρύπανση και 

άλλα θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Εχουν επίσης δικαστική εξουσία να 

παρεμβαίνουν σε δικαστικές διαδικασίες για περιβαλλοντική ζημία και να διεκδικούν 

αποζημίωση για την καθυστέρηση της ΚΟΑ να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα για την 

πρόληψη ή τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας. Υποβάλλουν επίσης 

καταγγελίες και παρατηρήσεις σχετικά με περιβαλλοντική ζημία ή επικείμενη απειλή 

περιβαλλοντικής ζημίας και ζητούν την παρέμβαση της κυβέρνησης- συμμετέχουν 

στη λειτουργία των δημόσιων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού 

εκπροσώπων του ΚΟΑ σε κυβερνητικά όργανα.  Οι ΜΚΟ στην Ιταλία είναι σχετικά 

δραστήριες, ιδίως σε αμφισβητούμενα θέματα. 

 

Η Ρουμανία διαθέτει εθνική στρατηγική για την πράσινη απασχόληση 2018-2025 και 

σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την πράσινη 

απασχόληση 2018-2025. Το πρώτο από τα προαναφερθέντα αποσκοπεί στην 
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εκπλήρωση και την ικανοποίηση των ευρωπαϊκών αναγκών σε εθνικό επίπεδο. Το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης ξεκίνησε τα βήματα για την 

ανάπτυξη ενός εγγράφου δημόσιας πολιτικής με στόχο την καθοδήγηση και τον 

συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών για τη διευκόλυνση της δημιουργίας 

πράσινων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η εθνική στρατηγική για τις πράσινες θέσεις 

εργασίας αναφέρει μερικές στρατηγικές απαντήσεις για τις πράσινες θέσεις εργασίας 

που θα προκύψουν, κλείνοντας το χάσμα δεξιοτήτων, προβλέποντας τις αλλαγές, 

εξασφαλίζοντας τις μεταβάσεις και προωθώντας την κινητικότητα, υποστηρίζοντας 

την δημιουργία θέσεων εργασίας και ενισχύοντας την ποιότητα των δεδομένων. 

 

Η ισπανική κυκλική οικονομική στρατηγική ("Estrategia Española De Economía 

Circular", 2020) εισήχθη με τη Διακήρυξη για την κλιματική και περιβαλλοντική 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 2020 και θέτει ως στόχο την επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας έως το 2050. Μεταξύ των σημαντικότερων στόχων για την τρέχουσα 

δεκαετία είναι η μείωση της εθνικής κατανάλωσης υλικών κατά 30% και η μείωση της 

παραγωγής αποβλήτων κατά 15% σε σύγκριση με το 2010. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η πράσινη οικονομία της Κύπρου αποτελείται από 30 τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας και 60 επαγγέλματα από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 

κυπριακής οικονομίας, τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με 

το βαθμό συμμετοχής τους: Πολύ υψηλός βαθμός, υψηλός βαθμός και μέτριος 

βαθμός.12 

 
12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2022) Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) 2022, Κύπρος. 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-cyprus 
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Τομείς οικονομικής δραστηριότητας με πολύ υψηλό βαθμό συμμετοχής στην 

πράσινη οικονομία: 

● Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

● Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

● Επεξεργασία λυμάτων 

● Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων 

● Δραστηριότητες αποχέτευσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης 

αποβλήτων 

● Έργα πολιτικού μηχανικού 

● Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

● Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών 

 

Επαγγέλματα με πολύ υψηλό βαθμό συμμετοχής στην πράσινη οικονομία 

● Μετεωρολόγοι 

● Χημικοί 

● Γεωλόγοι και γεωφυσικοί 

● Μηχανικοί παραγωγής 

● Πολιτικοί μηχανικοί 

● Μηχανικοί περιβάλλοντος 

● Μηχανολόγοι μηχανικοί 

● Χημικοί μηχανικοί 

● Μηχανικοί ορυκτών πόρων και μεταλλουργίας 

● Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 

● Ηλεκτρονικοί μηχανικοί 

● Αρχιτέκτονες 

● Σχεδιαστές  

● Πολεοδόμοι και εμπειρογνώμονες μεταφορών 
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● Περιβαλλοντικοί εμπειρογνώμονες και επαγγελματική υγεία και υγιεινή 

● Τεχνικοί επιστημονικοί βοηθοί χημείας και φυσικής 

● Τεχνικοί βοηθοί πολιτικών μηχανικών 

● Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολόγων μηχανικών 

● Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών μηχανικών 

● Τεχνικοί βοηθοί μηχανολόγων μηχανικών 

● Τεχνικοί βοηθοί χημικών μηχανικών 

● Ηλεκτρική ισχύς των χειριστών μηχανημάτων παραγωγής 

● Χειριστές μηχανημάτων αποτέφρωσης και επεξεργασίας νερού 

● Επιθεωρητές επεξεργασίας χημικών μηχανημάτων 

● Τεχνικοί μόνωσης 

● Βιοτέχνες γυαλιού 

● Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωλήνων 

● Εγκαταστάσεις μηχανικών κλιματισμού και ψύξης 

● Ηλεκτρολόγοι κτιρίων 

 

Το ενδιαφέρον της ευρύτερης κοινωνίας στρέφεται όλο και περισσότερο προς την 

πράσινη απασχόληση και τα πράσινα επαγγέλματα, τάση που αντικατοπτρίζεται και 

σε ειδικά αφιερώματα στον Τύπο. Τα πράσινα επαγγέλματα που είναι ήδη τα πιο 

δημοφιλή στην ελληνική οικονομία είναι (131, Καθημερινή, 2008): 

● Παραγωγός βιολογικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 

● Βιολογικός ιχθυοκαλλιεργητής. 

● Γεωπόνος στην ολοκληρωμένη ή βιολογική γεωργία, με στόχο την 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων (π.χ. νερό) και την πρόληψη της ρύπανσης 

(φυτοφάρμακα). 

● Πωλητής βιολογικών προϊόντων. 
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● Σχεδιαστές και εργαζόμενοι σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. Natura) ή 

σε φυσικά πάρκα και εθνικά πάρκα, καθώς και σε περιοχές ολοκληρωμένης 

διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. 

● Δασοφύλακας. 

● Εργαζόμενος στην εγκατάσταση και συντήρηση ανεμογεννητριών, 

φωτοβολταϊκών κ.λπ. συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

● Εργαζόμενος στην εμπορία, εγκατάσταση φυσικού αερίου. 

● Μηχανικός δικτύου και ηλεκτρολόγος νέας εποχής, ειδικοί στην 

εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και τη διασύνδεσή τους με το κεντρικό δίκτυο. 

● Ειδικός στη μόνωση κτιρίων. 

● Επιθεωρητής πιστοποιητικού πράσινης ενέργειας. 

● Πράσινος υδραυλικός που ειδικεύεται στην εξοικονόμηση νερού και στην 

εγκατάσταση ηλιακών πάνελ θέρμανσης. 

● Υδραυλικός μηχανικός με ειδίκευση στην προστασία των υδάτινων πόρων. 

● Μηχανικός μεταφορών που ειδικεύεται στη μελέτη της μείωσης της 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. 

● Πωλητής ποδηλάτων και μηχανικός. 

● Εργαζόμενος σε νέες υποδομές για τη χρήση ποδηλάτων 

(ποδηλατόδρομοι, ειδικές ράμπες σε διαβάσεις πεζών, ειδικές θέσεις για 

ποδήλατα κοντά σε σχολικούς σταθμούς και μεγάλα κτίρια). 

 

Στην Ιρλανδία, η προσέγγιση της πράσινης οικονομίας ήταν η ενσωμάτωση 

ευκαιριών σε όλους τους τομείς της ευρύτερης οικονομίας. Αυτό δημιούργησε μια 

αλλαγή στις απαιτήσεις εργασίας σε πολλούς τομείς. 
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Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Micheál Martin, σε πρόσφατη ομιλία του 

συμβούλευσε: 

  

"Η επίτευξη αυτών των στόχων θα απαιτήσει αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας 

και της οικονομίας μας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν συνεργατική προσπάθεια από την 

κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, τις κοινότητες και τα άτομα για την εφαρμογή νέων και 

φιλόδοξων πολιτικών, τεχνολογικών καινοτομιών, συστημάτων και υποδομών". (Ομιλία 

του πρωθυπουργού της Ιρλανδίας Micheál Martin T.D (Teachta Dála). Διάσκεψη 

κορυφής του Δουβλίνου για το κλίμα, 2022). 

 

Μια έρευνα του 2022 και ανάλυση της τομεακής απασχόλησης της Ιρλανδίας μεταξύ 

2019 και 2021 έδειξε τις ακόλουθες αλλαγές: 

 

Άτομα ηλικίας 15 - 89 ετών σε απασχόληση ταξινομημένα κατά οικονομικό τομέα 

NACE αναθ. 2, 4ο τρίμηνο 2019 και 4ο τρίμηνο 2021. 

 

Παρόλο που δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα "πράσινα" επαγγέλματα ή θέσεις 

εργασίας, η αύξηση ορισμένων τομέων απασχόλησης στην Ιρλανδία μπορεί 
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ενδεχομένως να συνδέεται με την ανάπτυξη τομέων που εργάζονται άμεσα στους 

τομείς της πράσινης οικονομίας, όπως οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες και η πληροφόρηση και επικοινωνία. 

 

Στην Ιταλία, οι πράσινες θέσεις εργασίας απαιτούν υψηλότερο επίπεδο 

εκπαιδευτικών προσόντων: πανεπιστημιακό επίπεδο εκπαίδευσης απαιτείται στο 

35,2% των περιπτώσεων, σε σύγκριση με την τιμή του 9,8% που εντοπίζεται για άλλα 

επαγγελματικά στοιχεία. Η γνώση αποκτά έτσι στην περίπτωση της πράσινης 

οικονομίας μεγαλύτερη κεντρική σημασία. Από τους πράσινους επαγγελματίες, οι 

επιχειρήσεις αναμένουν όχι μόνο υψηλότερη κατάρτιση, αλλά και ειδική εμπειρία 

στο επάγγελμα, η οποία απαιτείται στο 32,3% των συμβάσεων για πράσινες θέσεις 

εργασίας που αναμένονται κατά την είσοδο στην εργασία. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι 

τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται πρωτίστως από μεγαλύτερη σταθερότητα στις 

συμβάσεις εργασίας: οι μόνιμες προσλήψεις ξεπερνούν το 49,2% στην περίπτωση 

των πράσινων θέσεων εργασίας, όταν στα υπόλοιπα άλλα επαγγέλματα το ποσοστό 

αυτό πέφτει στο 25,7%. Η δυσκολία πρόσληψης για τις πράσινες θέσεις εργασίας 

φθάνει το 41,1% για αυτές, έναντι 24,5% στην περίπτωση των μη πράσινων θέσεων 

εργασίας. Εν µέρει το φαινόµενο αυτό οφείλεται στις υψηλότερες προσδοκίες που 

έχουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά στις πράσινες θέσεις εργασίας, όπου είναι 

απαραίτητο να βρεθεί ένας συνδυασµός βασικής προετοιµασίας, τεχνογνωσίας και 

εµπειρίας. Τέλος, όσον αφορά στις ατομικές κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται πολύ 

σημαντικές σε σχέση με τις πράσινες θέσεις εργασίας. Η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα είναι συμπεριφορές που θεωρούνται πολύ σημαντικές για το 

77,4% των νέων συμβάσεων που σχετίζονται με τις πράσινες θέσεις εργασίας. Μια 

άλλη δεξιότητα με σημαντική ζήτηση στην περίπτωση των πράσινων θέσεων 

εργασίας είναι η ικανότητα ομαδικής εργασίας (66,5%), η επίλυση προβλημάτων 
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(63,3%) και η ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας (59,0%). Τέλος, για το 47,5% περίπου 

της "πράσινης εργασίας" είναι σημαντική η ικανότητα επικοινωνίας. 

 

Στη Ρουμανία, οι οικονομικοί τομείς στους οποίους μπορείτε να βρείτε πράσινες 

θέσεις εργασίας είναι: 

● Ενέργεια. Οι θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς αναδεικνύεται η ανάγκη 

μετάβασης σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, διαφορετικές από αυτές 

που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα με τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου.  

● Γεωργία. Η βιολογική γεωργία μειώνει επίσης τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Οι θέσεις 

εργασίας που σχετίζονται με τη γεωργία ενθαρρύνουν την κατανάλωση 

φυτικών και φυσικών τροφίμων, ενώ παράλληλα μειώνουν τη ρύπανση. 

● Περιβάλλον. Ο προσδιορισμός και η διαχείριση των δεικτών που έχουν 

αντίκτυπο στο περιβάλλον θα συμβάλει στη διατήρηση του 

περιβάλλοντος. 

● Σχεδιασμός. Από την κατασκευή στεγών μέχρι το σχεδιασμό οικολογικών 

συσκευασιών, οι εργασίες αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 

μείωση της ζημίας στο περιβάλλον.  

● Τουρισμός. Αυτές οι θέσεις εργασίας υποστηρίζουν το περιβάλλον με την 

προώθηση ενός πράσινου και οικολογικού τουρισμού. 

● Μεταφορά. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κλάδος των μεταφορών 

είναι μία από τις πιο ρυπογόνες πηγές παγκοσμίως, επομένως οι συναφείς 

θέσεις εργασίας, όπως η μηχανική μεταφορών, είναι μεταξύ των 

μελλοντικών πράσινων θέσεων εργασίας.  
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Στη Ρουμανία υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση για πράσινες θέσεις εργασίας, όπως: 

● Υπεύθυνος περιβάλλοντος, ο οποίος εκτελεί σχέδια για τη μείωση της 

ρύπανσης και εφαρμόζει διάφορα είδη συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης.  

● Μηχανικός περιβάλλοντος, ο οποίος επικεντρώνεται στη βελτίωση των 

μεθόδων ανακύκλωσης, της διάθεσης αποβλήτων, του τομέα της δημόσιας 

υγείας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.   

● Ο μηχανικός γεωργίας, του οποίου η εργασία είναι η ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών που σχετίζονται με τη γεωργία ή τη δασοκομία, μπορεί να 

εργαστεί σε επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες. 

● Σύμβουλος τουρισμού, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει συστάσεις για 

τους μελλοντικούς τουρίστες για την υποστήριξη του πράσινου και 

οικολογικού τουρισμού, από τις μεταφορές μέχρι τα ταξιδιωτικά πακέτα.  

● Μηχανικός κατασκευών, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στο 

περιβάλλον επιλέγοντας τα υλικά που χρησιμοποιούνται, καθώς και 

επιλέγοντας φωτοβολταϊκά και ηλιακά πάνελ.13 

Η Ισπανία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση και την ενθάρρυνση της 

εξάπλωσης των πράσινων θέσεων εργασίας. Επί του παρόντος, οι πράσινες θέσεις 

εργασίας αντιπροσωπεύουν το 2,4% του ισπανικού ΑΕΠ, με συνολικά περίπου 

500.000 πράσινες θέσεις εργασίας στη χώρα (Empleo Verde en España, n.d.). Η 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της περιβαλλοντικής οικονομίας αυξήθηκε κατά 5% 

το 2018 και αντιστοιχούσε στο 2,20% του ΑΕΠ εκείνο το έτος (ό.π.). 

Μεταξύ των πράσινων τομέων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες στην Ισπανία είναι οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποκατάσταση των κτιρίων (κατασκευαστικός 

 
13 Φεβρουάριος 2022, https://www.bestjobs.eu/casual/2022/02/28/ce-este-un-green-job-locuri-de-
munca-pentru-cei-care-vor-sa-schimbe-ceva/  
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τομέας), η ανάπτυξη της διαχείρισης των αποβλήτων (ιδίως η 

αυτοκινητοβιομηχανία/κλάδος μπαταριών) και οι επενδύσεις στη βιώσιμη 

κινητικότητα. Αν και οι βιομηχανικές περιοχές με δυνατότητες δημιουργίας 

πράσινων θέσεων εργασίας είναι συγκεντρωμένες σε ανεπτυγμένες αστικές περιοχές, 

το μέλλον της ισπανικής αύξησης της απασχόλησης περιλαμβάνει επίσης επέκταση 

σε πιο αγροτικές περιοχές, ιδίως στον γεωργικό τομέα. Για παράδειγμα, η 

αμπελουργία είναι μια βιομηχανία με πολλά περιθώρια βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς 

και ο τουρισμός, μια άλλη σημαντική πηγή εισοδήματος για την Ισπανία. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Η συνολική απασχόληση στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με συμμετοχή 

στην πράσινη οικονομία της Κύπρου κατά την περίοδο 2017-2027 προβλέπεται να 

παρουσιάσει ανοδική τάση. Ως εκ τούτου, το 2027, θα φθάσει τα 98.988 άτομα ή 

περισσότερο από έναν στους πέντε απασχολούμενους να εργάζονται σε τομείς με 

συμμετοχή στην πράσινη οικονομία. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2027 
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Η συνολική ετήσια ζήτηση εκτιμάται σε 3.583 άτομα ή 4,1% και αποτελεί το 22,7% 

των συνολικών αναγκών της κυπριακής οικονομίας. 

 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, η Ελλάδα είχε περίπου 10% αύξηση της 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και 17% αύξηση της απασχόλησης σε σχέση με 

την περιβαλλοντική οικονομία. 

 

14 

 

Η κεντρική στατιστική υπηρεσία δημοσίευσε μια αξιολόγηση του τομέα 

περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών της Ιρλανδίας το 2019, την οποία ορίζει ως 

ανάλυση της πράσινης οικονομίας. 

 
14 Ανακτήθηκε από https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Gross_value_added_and_employment_related_to_market_output_of_th
e_environmental_economy,_by_country_(percent25_change_2017_-_2018)_28-07-2021.png 
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(Τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 2019 - CSO (Κεντρική 

Στατιστική Υπηρεσία) - Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία", 2019) 

 

Το σχέδιο δράσης της ιρλανδικής κυβέρνησης για το κλίμα 2021 αναφέρει ότι η 

πράσινη οικονομία θα προσφέρει υψηλής ποιότητας ευκαιρίες απασχόλησης στην 

Ιρλανδία. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA) θα καλέσει τις επιχειρήσεις 

να επενδύσουν σε τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στην απεξάρτηση της χώρας από 

τον άνθρακα και θα συνεργαστεί επίσης με την Enterprise Ireland και την Αρχή 

Βιώσιμης Ενέργειας της Ιρλανδίας για την παροχή επιχορηγήσεων και ενισχύσεων 

στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών. (Σχέδιο δράσης για το κλίμα, 2021 

Securing Our Future", 2021) 

Μια έκθεση της Skillset σχετικά με το "Ταλέντο στην πράσινη οικονομία της Ιρλανδίας 

2022", διαπίστωσε ότι οι τομείς της πράσινης οικονομίας, όπως η μεταποίηση, η 

ενέργεια, οι κατασκευές και η εφοδιαστική πόρων, αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον 
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αφορά το κενό σε δεξιότητες στο εργατικό δυναμικό. (Ταλέντο στην πράσινη 

οικονομία της Ιρλανδίας, 2022) 

Η μετάβαση προς την κατεύθυνση της εξέλιξης και της ενσωμάτωσης της οικονομίας 

σε μια πράσινη οικονομία έχει δημιουργήσει ανάγκες σε δεξιότητες σε όλους τους 

τομείς και η κυβέρνηση έχει εισαγάγει πολλές εργαλειοθήκες και στρατηγικές για την 

υποστήριξη των τομέων κατά τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία, για 

παράδειγμα, το Climate Toolkit 4 Business. 

 

Στην Ιταλία, η αύξηση του αριθμού των "πράσινων θέσεων εργασίας" ευνοήθηκε από 

τα κίνητρα της κυβέρνησης για οικολογικές επενδύσεις και την απασχόληση των 

νέων που αφορούν ιδίως στους τομείς της αγροτικής επιχειρηματικότητας και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και από την αναγνώριση των "πράσινων" 

προγραμμάτων σπουδών. Παρόλο που δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για τη 

δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, εκτιμάται ότι ο αριθμός των πράσινων 

θέσεων εργασίας θα αυξάνεται.  Τα πιο ζητούμενα επαγγέλματα και κατηγορίες για 

τις οποίες η ικανότητα εξοικονόμησης ενέργειας και η ευαισθησία στη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων παίζουν καθοριστικό ρόλο είναι:  

● τεχνικοί παραγωγής και παρασκευής τροφίμων (77%),  

● μηχανικοί ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών (73%),  

● πολιτικοί μηχανικοί (70%),  

● μηχανολόγοι μηχανικοί (65%),  

● εγκαταστάτες ηλεκτρικών γραμμών, επισκευαστές και εγκαταστάτες 

καλωδίων (59,4%),  

● τεχνικοί διαχείρισης εργοταξίων (58,8%),  

● ειδικοί σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα (57,3%),  

● νομικοί εμπειρογνώμονες σε επιχειρήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες (56,5%),  

● τεχνικοί ασφάλειας της εργασίας (55,9%) 
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● µηχανικοί και εγκαταστάτες θερµικών συσκευών υδραυλικών και 

κλιµατισµού (55,7%). 

 

Εντός αυτών των κατηγοριών υπάρχουν άλλες επαγγελματικές μορφές που είναι 

εντελώς καινοτόμες ή έχουν υποστεί μια διαδικασία ανανέωσης με την εισαγωγή 

νέων δεξιοτήτων ή την ουσιαστική επικαιροποίηση των υφιστάμενων: 

● Βιώσιμος μάγειρας, 

● Εγκαταστάτης ηλεκτρικών δικτύων καλύτερης απόδοσης, 

● Πράσινη μηχανοτρονική, 

● Προωθητής οικοδόμησης με βιώσιμα υλικά, 

● Πράσινος μηχανικός βιομηχανίας, 

● Δικηγόρος περιβάλλοντος, 

● Περιβαλλοντική πληροφορική, 

● Ειδικός στην πράσινη λογιστική. 

 

Στη Ρουμανία, σε στατιστικό επίπεδο, υπάρχει ένας αριθμός που αντικατοπτρίζει την 

εξέλιξη των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών 

και υπηρεσιών, στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της 

Ρουμανίας μεταξύ 2011-2014. 

Έτος 2011 2012 2013 2014 

Πληθυσμός 130,266 146,026 144,596 122,237 

Πίνακας 1. Πληθυσμός που απασχολείται στον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και 

υπηρεσιών 2011-2014 
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Σύμφωνα με τις στατιστικές του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, η ζήτηση 

εργατικού δυναμικού δεν δείχνει σημαντική αύξηση στην περίπτωση των θέσεων 

εργασίας στην πράσινη οικονομία, για την περίοδο 2011-2016.15 

 

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν στους πράσινους τομείς θα 

απασχοληθεί στον τομέα των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων. Περισσότεροι από ένας στους τρεις εργαζόμενους στην πράσινη 

οικονομία θα απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος παρουσιάζει επίσης 

μακράν τις μεγαλύτερες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης με 1.476 άτομα ή 

5,2% έως το 2027. 

Ο δεύτερος μεγαλύτερος πράσινος τομέας, που επίσης παρουσιάζει ανοδική τάση, 

είναι οι κατασκευές. Ο τομέας ανακάμπτει σταδιακά με αποτέλεσμα ένας στους πέντε 

εργαζόμενους της πράσινης οικονομίας να απασχολείται στον τομέα αυτό, ενώ οι 

συνολικές ετήσιες ανάγκες του σε απασχόληση θα φτάσουν τα 649 άτομα ή το 3,5%. 

 

Στις 29 Ιουνίου 2021 η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναθεώρηση του Εθνικού 

Σχεδίου της Ελλάδας για την Ενέργεια και το Κλίμα, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

νέοι στόχοι της ΕΕ. Στόχος για την επόμενη δεκαετία θα είναι η Ελλάδα να γίνει 

"σημείο αναφοράς" ως χώρα στους τομείς της πράσινης και κλιματικής ανάπτυξης.16 

 

 
15 Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 21.11.2017, "Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 
2018-2025", https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-
decizionala/20171128-Anexa--Strategie-SNLMV-21112017.pdf. 
16 Ανακτήθηκε από https://china-cee.eu/2021/07/27/greece-social-briefing-greeces-green-
development-policy-and-action/ 
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Το 2021, η Ιρλανδία ανακοίνωσε το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα ως απάντηση στον 

Νόμο για το Κλίμα του 2021, ο οποίος δέσμευε νομικά την Ιρλανδία να επιτύχει τον 

στόχο του μηδενικού καθαρού αριθμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 

2050, με στόχο τη μείωση κατά 51% έως το 2030. Το σχέδιο καθορίζει έναν 

ποσοστιαίο στόχο που πρέπει να επιτύχει κάθε τομέας μέχρι την προθεσμία του 

2030: 

● Ηλεκτρική ενέργεια: 62-81% 

● Μεταφορά: 42-50%. 

● Κτίρια: 44-56%. 

● Βιομηχανία/Εμπόριο: 29-41% 

● Γεωργία: 22-30% μείωση 

● Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοκομία (LULUCF): 37-58%. 

(Σχέδιο δράσης για το κλίμα, 2021 "Εξασφαλίζοντας το μέλλον μας", 2021) 

 

Η κυβέρνηση θα στηρίξει την απαιτούμενη μετάβαση μέσω ενός Εθνικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πράσινη οικονομία προβλέπεται 

να αναπτυχθεί με την αύξηση έργων όπως η μετασκευή, η βιώσιμη γεωργία, η αύξηση 

της εφαρμογής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καθαρών μεταφορών. 

(Σχέδιο δράσης για το κλίμα, 2021 "Εξασφαλίζοντας το μέλλον μας", 2021) 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν υπάρχει εθνική στρατηγική που να αφορά ειδικά τη 

δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας στην Ιταλία. Παρόλα αυτά, υπήρξαν 

φορολογικές πολιτικές για επενδύσεις πράσινης μετάβασης που ώθησαν πολλές 

εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τα φορολογικά κίνητρα για την πρόσληψη 

εξειδικευμένων εργαζομένων. Επιπλέον, το NRP (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας) δίνει έμφαση στον πράσινο κεντρικό ρόλο για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος και την παροχή κινήτρων για την 
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έναρξη νέων, υψηλής προστιθέμενης αξίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

δημιουργώντας σταθερή απασχόληση.  

 

Η ποσοτικοποίηση του αριθμού των πράσινων θέσεων εργασίας στη ρουμανική 

οικονομία και η πρόβλεψη της εξέλιξής τους είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμες 

διαδικασίες. Με την πάροδο των ετών έχουν συγκεντρωθεί ελάχιστα δεδομένα, τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής για τις 

πράσινες θέσεις εργασίας 2018-2025. 

 

Οι Ισπανοί πολίτες τάσσονται συντριπτικά υπέρ της μετάβασης στην πράσινη 

οικονομία και της αύξησης του πράσινου τομέα απασχόλησης. Σύμφωνα με το 

Ευρωβαρόμετρο του 2019 σχετικά με τις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ, το 

εντυπωσιακό 98% συμφωνεί απόλυτα ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει 

περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 97% των 

ερωτηθέντων πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια και ότι 

"κανένας πολίτης ή περιοχή δεν πρέπει να μείνει πίσω" ("Europeans' Attitudes on EU 

Energy Policy", 2019). 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Στην Κύπρο, ένας λειτουργός κοινοτικής ανάπτυξης είναι υπεύθυνος για τη 

διαχείριση της περιφερειακής υλοποίησης και/ή το συντονισμό με τους τοπικούς και 

περιφερειακούς φορείς. Ο λειτουργός μπορεί επίσης να συνεργαστεί άμεσα με τις 

περιφερειακές κοινότητες με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης υπό την 

καθοδήγηση της κοινότητας. Μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή να 

συνεργάζονται με τον ιδιωτικό τομέα. 
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Στην Ελλάδα, ένας λειτουργός κοινοτικής ανάπτυξης είναι υπεύθυνος για τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των 

φύλων και για την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας στον Δήμο, 

λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και ρυθμίζοντας τις σχετικές δραστηριότητες. 

 

Στην Ιρλανδία, οι λειτουργοί κοινοτικής ανάπτυξης εργάζονται στο πλαίσιο των 

τοπικών αναπτυξιακών εταιρειών. Το Ιρλανδικό Δίκτυο Τοπικής Ανάπτυξης ορίζει τις 

Εταιρείες Τοπικής Ανάπτυξης ως "πολυτομεακές συμπράξεις που παρέχουν 

υπηρεσίες κοινοτικής και αγροτικής ανάπτυξης, ενεργοποίησης της αγοράς 

εργασίας, κοινωνικής ένταξης, δράσης για το κλίμα και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. ("Εταιρείες τοπικής ανάπτυξης", 2022). 

 

Στην Ιταλία, ο λειτουργός κοινοτικής ανάπτυξης συνδέεται με τη διοίκηση των 

αγροτικών κοινοτήτων και των τοπικών αρχών για την από κοινού λήψη αποφάσεων 

επί της τοπικής αναπτυξιακής ατζέντας, την υλοποίηση των κοινοτικών 

προτεραιοτήτων και την παροχή κοινοτικών υπηρεσιών. 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

1. Συνδιαχείριση της περιφερειακής μονάδας υλοποίησης (κέντρο 

κοινοτικών πόρων) και συντονισμός με τους τοπικούς και 

περιφερειακούς φορείς. 

2. Άμεση συνεργασία με τις κοινότητες της περιοχής για την προώθηση 

της υπό την καθοδήγηση της κοινότητας ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και της ιεράρχησης των 

σχεδίων κοινοτικής ανάπτυξης για τοπική βελτίωση. 

3. Συνεργάζεται άμεσα με μέλη κοινοτικών οργανώσεων για να 

διευκολύνει την υλοποίηση κοινοτικών έργων και τον σχεδιασμό 
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βιώσιμων στρατηγικών για τη λειτουργία και τη συντήρηση των 

υπηρεσιών που προκύπτουν. 

4. Εργασίες για τη διεξαγωγή κοινοτικών πειραματισμών στους τομείς της 

εναλλακτικής ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Αν και ο όρος "λειτουργός κοινοτικής ανάπτυξης" δεν έχει σαφή ορισμό στη 

Ρουμανία, χαρακτηρίζεται ως ένα άτομο που έχει ως ρόλο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής διαφόρων ομάδων στην κοινότητα μέσω της συνεργασίας με 

υπηρεσίες του δημοτικού συμβουλίου, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση, 

οι κοινωνικές υπηρεσίες και η κοινοτική μάθηση. Η πολιτική για την κοινοτική 

ανάπτυξη στοχεύει στην πρόληψη ζητημάτων όπως η ανεργία, οι διακρίσεις, οι 

ανεπαρκείς δεξιότητες, τα χαμηλά εισοδήματα, η κακή στέγαση και στην ενθάρρυνση 

της κοινωνικής ένταξης.17 

 

Μια άλλη σημαντική πτυχή της ισπανικής αειφόρου ατζέντας είναι η κοινοτική 

ανάπτυξη. Η μετάβαση στη δημοκρατία έδωσε ώθηση στην κοινοτική ανάπτυξη, 

καθιστώντας την έτσι έναν από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς που 

προσφέρουν δυνητική απασχόληση και προωθούν την καινοτομία. 

 

Το επάγγελμα του κοινοτικού λειτουργού ως τέτοιο δεν υπάρχει στην Ισπανία. Αντ' 

αυτού, υπάρχουν επικεφαλής τοπικών αναπτυξιακών οργανισμών, κατά κύριο λόγο 

ως μέρη του προγράμματος "LEADER" της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LEADER/CLLD, n.d.), 

οι οποίοι εκτελούν παρόμοια καθήκοντα ενός τυπικού λειτουργού κοινοτικής 

 
17 https://www.inputyouth.co.uk/jobguides/job-localgovernmentcommunitydevelopmentofficer.html 
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ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της Ισπανίας, οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, τα εξής: 

● Τεχνική κατάρτιση των εργαζομένων: στη χρήση των νέων τεχνολογιών και 

στους συνεταιρισμούς. 

● Προγράμματα ευαισθητοποίησης σε θέματα αλφαβητισμού για ενήλικες. 

● Υποστήριξη των γυναικών ώστε να αναλάβουν προληπτικό ρόλο στις 

κοινότητές τους. 

● Βασικά προγράμματα υγείας, μητρικής, παιδικής και γενικής υγιεινής, 

● Δημιουργία και βελτίωση των εγκαταστάσεων για αναψυχή και ψυχαγωγία 

και για τους ηλικιωμένους, καθώς και προώθηση πολιτιστικών και 

αθλητικών δραστηριοτήτων. 
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Δεν υπάρχει εθνικός ορισμός των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο. Η χώρα 

υιοθετεί τον ορισμό της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες/ψηφιακό μετασχηματισμό. 

 

Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει συγκεκριμένος "εθνικός" ορισμός των ψηφιακών 

δεξιοτήτων. Οι "ψηφιακές δεξιότητες" χρησιμοποιούνται ως ευρύς όρος που 

αναφέρεται στο ποικίλο φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 

εμπλοκή και την εργασία με όλες τις πτυχές της τεχνολογίας πληροφοριών και 

επικοινωνιών και των σχετικών εφαρμογών στην εργασία, την προσωπική και την 

κοινωνική ζωή.  

 

Η Ιρλανδία επικεντρώνεται στην κάλυψη των απαιτήσεων σε δεξιότητες και στην 

ενσωμάτωση σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας σε (i) ψηφιακές δεξιότητες υψηλού 

επιπέδου, (ii) ψηφιακές δεξιότητες για την αγορά εργασίας και (iii) ψηφιακές 

δεξιότητες για την κοινωνία. 

Η ανάπτυξη της ψηφιακής συμμετοχής θεωρείται "θεμελιώδους σημασίας για τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται οι άνθρωποι για να εξασφαλίσουν, να 

διατηρήσουν και να ευδοκιμήσουν στην απασχόληση και για τη συνεχή ανάπτυξη 

ενός εργατικού δυναμικού που μπορεί να προσαρμοστεί με επιτυχία στην ψηφιακή 

επανάσταση". (Department of the Taoiseach, 2022). 

 

Ο ορισμός των ψηφιακών δεξιοτήτων συνδέεται ενίοτε με την ιδιότητα του 

ψηφιακού πολίτη, "το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τα οποία, με 

την υποστήριξη υπηρεσιών και εργαλείων όπως η ψηφιακή ταυτότητα, η ψηφιακή 

κατοικία, οι ψηφιακές υπογραφές και οι ηλεκτρονικές πληρωμές, αποσκοπεί στην 
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απλούστευση των σχέσεων μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης 

μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών" (όπως αναφέρεται στην Χάρτα του 

Ψηφιακού Πολίτη στον ιταλικό κώδικα ψηφιακής διοίκησης). 

 

Οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν καταστεί απαραίτητες, ιδίως σε αυτή την "ψηφιακή" 

εποχή που ζούμε. Πρόκειται για ένα σύνολο δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην 

ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας. Σήμερα οι 

ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητες στην κοινωνία της πληροφορίας στην 

οποία ζούμε. Γνωστές και ως ηλεκτρονικές δεξιότητες, αντιπροσωπεύουν τις τεχνικές 

γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν τη σωστή και αποτελεσματική χρήση των 

διαφόρων μέσων πληροφορικής.18 Δυστυχώς, η πρόσβαση στο διαδίκτυο και στους 

υπολογιστές εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο στη 

Ρουμανία, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των ψηφιακών 

δεξιοτήτων των νέων.  

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός πιο ψηφιακού και βιώσιμου έθνους, η Κύπρος 

εφαρμόζει διάφορα προγράμματα και στρατηγικές για την προώθηση της τοπικής 

ψηφιακής ανάπτυξης. 

Για τη στήριξη της ψηφιακής προόδου στην Κύπρο, αναλαμβάνονται οι ακόλουθες 

δράσεις: 

 
18 https://ro.economy-pedia.com/11040825-digital-skills 
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o Εξοπλισμός και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών για 

τη χρήση των νέων ψηφιακών συστημάτων καθημερινής χρήσης 

o Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων 

o Αύξηση του αριθμού των αποφοίτων των τομέων STEM (επιστήμη, 

τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), αυξάνοντας τον όγκο και την 

ποιότητα του μελλοντικού εργατικού δυναμικού σε αυτούς τους 

κλάδους. 

o Αναβάθμιση των εργαζομένων για να αυξήσουν το ανταγωνιστικό 

τους πλεονέκτημα στις αντίστοιχες αγορές τους 

o Ανάπτυξη και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

o Ανάπτυξη της ψηφιακής συνδεσιμότητας εντός της Κύπρου και με 

διεθνείς συνδέσεις 

Ακολουθώντας τις ίδιες μεθόδους προώθησης των πράσινων δεξιοτήτων, η Ελλάδα 

προσφέρει διάφορα προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια. Επίσης, καθ' όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής πορείας ενός παιδιού (από το σχολείο έως το 

πανεπιστήμιο) υπάρχουν διάφορα μαθήματα αφιερωμένα στην απόκτηση ψηφιακών 

δεξιοτήτων. Αρμόδια αρχή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής 

οικονομίας είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προωθεί τεχνολογίες 

αιχμής, συμπεριλαμβανομένων του υπολογιστικού νέφους, των μεγάλων 

δεδομένων, των υπολογιστών υψηλών επιδόσεων, καθώς και της έρευνας και 

ανάπτυξης στην ψηφιακή τεχνολογία. Για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

στους κατοίκους και την προώθηση του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της 

χώρας, ο θεσμός φιλοδοξεί να συγκεντρώσει για πρώτη φορά όλους τους ζωτικούς 

φορείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.19 

 
19 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας. Ανακτήθηκε από https://digital-skills-
jobs.europa.eu/en/organisations/ministry-digital-governance-greece 
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Η Ιρλανδία εφαρμόζει μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την καταπολέμηση του 

ψηφιακού χάσματος που περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα ανάπτυξης ψηφιακών 

δεξιοτήτων σε ολόκληρη την κοινωνία, ενσωματώνοντας την εκπαίδευση, τον χώρο 

εργασίας και την κοινότητα μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Οι ψηφιακές δεξιότητες προωθούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από την 

προσχολική εκπαίδευση μέχρι τις πρωτοβουλίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

προώθηση και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

περιλαμβάνει πρωτοβουλίες κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την κάλυψη της 

ζήτησης.  

Ενώ η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την κοινωνία είναι θεμελιώδης 

για την ένταξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ο στόχος της Ιρλανδίας για 

υποδομές που υποστηρίζουν την ψηφιακή συνδεσιμότητα είναι ένας από τους πιο 

φιλόδοξους στην ΕΕ. Ο στόχος αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι όλα τα ιρλανδικά 

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα καλύπτονται από υπηρεσία δικτύου Gigabit το 

αργότερο έως το 2028, ενώ όλες οι κατοικημένες περιοχές θα καλύπτονται από 5G 

το αργότερο έως το 2030.  

Η στρατηγική ψηφιακής συνδεσιμότητας της Ιρλανδίας, η οποία τεκμηριώνεται στο 

Harnessing the Digital - The Digital Ireland Framework 2022, περιλαμβάνει τη σύνδεση 

των εθνικών δικτύων μέσω βιβλιοθηκών, ευρυζωνικών σημείων σύνδεσης, 

συνδεδεμένων κόμβων και την ανάπτυξη περιφερειακών δικτύων κόμβων 

καινοτομίας που θα ενεργοποιηθούν μέσω της πλήρους υλοποίησης του εθνικού 

ευρυζωνικού σχεδίου της Ιρλανδίας (NBP) και της ισχυρής ικανότητας ασφάλειας 

στον κυβερνοχώρο. 

 

Η Ιταλία διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες, η οποία 

αποτελεί ουσιαστική βάση για την υλοποίηση οργανικών, πολυτομεακών και 
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αποτελεσματικών παρεμβάσεων σε έναν τομέα που είναι θεμελιώδης για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η έλλειψη στρατηγικής έχει 

περιορίσει την εφαρμογή των διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι 

ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν πράγματι στρατηγική προτεραιότητα. Η Στρατηγική 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Ψηφιακή Δημοκρατία" (εθνική 

στρατηγική πρωτοβουλία, που προωθείται από τον Υπουργό Τεχνολογικής 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης και συντονίζεται από το Τμήμα Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού του Γραφείου του Πρωθυπουργού, η οποία αποσκοπεί στη 

μείωση του ψηφιακού χάσματος και στην προώθηση της εκπαίδευσης στις 

τεχνολογίες του μέλλοντος, υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή διαδικασία της 

χώρας), και εκπονήθηκε από κοινού με τη συνεργασία Υπουργείων, Περιφερειών, 

Επαρχιών, Δήμων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων, επιχειρήσεων, 

επαγγελματιών, ενώσεων και διαφόρων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και των 

οργανώσεων μελών του Εθνικού Συνασπισμού (περισσότερες από 120, που 

προωθούν περισσότερες από 130 πρωτοβουλίες). Διευθύνεται από την Τεχνική 

Επιτροπή Καθοδήγησης της Ψηφιακής Δημοκρατίας, η οποία συντονίζεται από το 

Τμήμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού.  

 

Η Στρατηγική έχει προσδιορίσει τέσσερις γραμμές παρεμβάσεων, σε συνάφεια με 

τους τέσσερις πυλώνες του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού για τις Ψηφιακές Δεξιότητες 

και την Απασχόληση: 

1) Τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση: για την ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των νέων στο πλαίσιο των υποχρεωτικών 

εκπαιδευτικών κύκλων (η ομάδα εργασίας συντονίζεται από το 

Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας), 

2) Ενεργό εργατικό δυναμικό: εξασφάλιση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
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δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας (η ομάδα εργασίας συντονίζεται 

από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης), 

3) Ειδικές δεξιότητες ΤΠΕ: ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης 

δεξιοτήτων για νέες αγορές και θέσεις εργασίας, με έμφαση στις 

αναδυόμενες τεχνολογίες και στις ικανότητες για μελλοντικές θέσεις 

εργασίας (η ομάδα εργασίας συντονίζεται από το Υπουργείο 

Παιδείας και Έρευνας και το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης), 

4) Πολίτες: ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για 

την άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη και την προώθηση της 

ενεργού συμμετοχής (η ομάδα εργασίας συντονίζεται από το Τμήμα 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού).  

Η Στρατηγική έχει συμπληρωθεί από ένα επιχειρησιακό σχέδιο που περιλαμβάνει 

στόχους για το 2025: 

- Να εξοπλίσει το 70% του πληθυσμού με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές 

δεξιότητες και να εξαλείψει το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των δύο φύλων 

στον τομέα των ΤΠΕ, 

- Να αυξήσει το ποσοστό του ιταλικού πληθυσμού με προηγμένες ψηφιακές 

δεξιότητες, 

- Να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν μεγάλα δεδομένα και 

να διπλασιάσει την απασχόληση ψηφιακών εμπειρογνωμόνων και ειδικών 

ΤΠΕ στις ΜΜΕ, 

- Να αυξήσει τη χρήση του Διαδικτύου από ενήλικες και ηλικιωμένους. 

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη ήταν η έγκριση του στρατηγικού προγράμματος για την 

τεχνητή νοημοσύνη 2022-2024, το οποίο περιλαμβάνει συστάσεις για την ενίσχυση 

του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης και των ικανοτήτων και για την 

προσέλκυση ταλέντων. 
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Στην Ισπανία, την ψηφιοποίηση της κοινωνίας διαχειρίζεται το Υπουργείο 

Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ωστόσο, υπάρχουν 

επίσης αρκετές οργανώσεις πολιτών που στοχεύουν στη μείωση του χάσματος 

μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ψηφιακών ταλέντων, όπως, για παράδειγμα, 

η Ένωση Εταιρειών Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακού Περιεχομένου της Ισπανίας (Digital Skills and Jobs 

Coalition Spain, n.d.). 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Ψηφιακή στρατηγική για την Κύπρο (2020-2025) 

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (DMRID) συντονίζει 

την "Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο (2020-2025)". Η στρατηγική εγκρίθηκε τον 

Ιούνιο του 2020 και ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του 

προγράμματος πολιτικής για το 2030 "Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία".  

Η στρατηγική αποσκοπεί:  

(i) να προωθήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με τον επανασχεδιασμό 

του μοντέλου οργάνωσης και διακυβέρνησης του Υπουργείου, με τη 

βελτιστοποίηση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών του Υπουργείου και 

με την παροχή μιας ανθεκτικής, ισχυρής και ασφαλούς υποδομής 

τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ),  

(ii) να προσφέρει μια ισχυρότερη ψηφιακή οικονομία και να προωθήσει 

την ανάπτυξη ανταγωνιστικών και ψηφιακών βιομηχανιών, 

(iii) να διευκολύνει τη συνδεσιμότητα δικτύου υψηλής ταχύτητας και να 

αυξήσει τη χρήση,  
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(iv) να προωθήσει μια προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία που 

διαθέτει τις δεξιότητες και τα κίνητρα τόσο για να αγκαλιάσει τον 

εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό όσο και για να συμμετάσχει ενεργά 

στις ψηφιακές κοινότητες, 

(v) να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων και των υποδομών και να 

αυξήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.  

 

Ψηφιακές δεξιότητες - Εθνικό σχέδιο δράσης 2021- 2025 

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Κύπρος ενέκρινε επίσης το "Ψηφιακές δεξιότητες - Εθνικό 

σχέδιο δράσης 2021- 2025" για την ανάπτυξη και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 

ολόκληρου του πληθυσμού της. Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην 

επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης μέσω:  

(i) δημιουργία μιας ανοικτής, ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς,  

(ii) ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και των βασικών 

δεξιοτήτων στη χρήση λογισμικού των Κυπρίων, 

(iii) δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας ειδικών στις ΤΠΕ στη χώρα.  

 

Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί από τον κυπριακό "Εθνικό Συνασπισμό για τις 

Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση", ο οποίος θα ενεργοποιηθεί εκ νέου το 

τρίτο τρίμηνο του 2022 υπό τον συντονισμό του DMRID. Για το σκοπό αυτό, θα είναι 

διαθέσιμη μια νέα πλατφόρμα και έχει προγραμματιστεί μια σχετική εκδήλωση 

επανεκκίνησης εντός του τρίτου τριμήνου του 2022, όπου θα παρουσιαστεί η νέα 

πλατφόρμα για την επαναδραστηριοποίηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 

φορέων.  
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Ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου 2021-2025 

Το "Ευρυζωνικό Σχέδιο της Κύπρου 2021-2025" ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 

και αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη νέων υποδομών, τεχνολογιών και 

υπηρεσιών συνδεσιμότητας.  

Το σχέδιο θέτει τους ακόλουθους στόχους συνδεσιμότητας, οι οποίοι πρέπει να 

επιτευχθούν έως το 2025:  

(i) συνδεσιμότητα Gigabit για όλους τους κύριους κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες,  

(ii) όλοι οι χώροι που βρίσκονται σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή 

αγροτικές) να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο που 

προσφέρει ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα 

αναβάθμισης σε 1 Gbps,  

(iii) το 100% του πληθυσμού που ζει σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές 

ή αγροτικές) και όλες οι κύριες χερσαίες διαδρομές μεταφοράς να 

έχουν αδιάλειπτη κάλυψη 5G με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 

Mbps,  

(iv) το 70% των νοικοκυριών να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα 

λήψης τουλάχιστον 100 Mbps. 

 

Άλλα: 

Μάιος 2019: Η Κύπρος ενέκρινε την "Κυπριακή πολιτική βιομηχανικής στρατηγικής".  

Ιανουάριος 2020: Η κυβέρνηση ενέκρινε την εθνική στρατηγική για την Τεχνητή 

Νοημοσύνη (ΑΙ) 

2021: Νέα στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο  

 

Το νομικό πλαίσιο και οι πολιτικές της Ελλάδας είναι τα ακόλουθα: 
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● Άρθρο 87 - Νόμος 4961/2022 - Αποστολή της Εθνικής Συμμαχίας για 

τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση20 

 

Το πλαίσιο Digital Ireland περιγράφει την εθνική ψηφιακή στρατηγική της Ιρλανδίας 

για την προώθηση και την ενεργοποίηση της ψηφιακής μετάβασης σε ολόκληρη την 

ιρλανδική οικονομία και κοινωνία. Οι βασικές πολιτικές και στρατηγικές 

περιλαμβάνουν και δεν περιορίζονται σε: 

● Εθνική στρατηγική για την απασχόληση - Δρόμοι προς την εργασία 2021-

2025 (Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας, 2021) 

● Εθνική στρατηγική για τις δεξιότητες της Ιρλανδίας 2025 - Το μέλλον της 

Ιρλανδίας (Υπουργείο Περαιτέρω και Ανώτερης Εκπαίδευσης, Έρευνας, 

Καινοτομίας και Επιστημών, 2021). 

● Τεχνητή Νοημοσύνη: Εδώ για Καλό – Εθνική Στρατηγική Τεχνητής 

Νοημοσύνης της Ιρλανδίας (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και 

Απασχόλησης, 2021). 

● Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων μέσω του ταλέντου - Δήλωση 

στρατηγικής 2021-2025 

● Εργαζόμενοι εξ αποστάσεως - Εθνική στρατηγική για την εξ αποστάσεως 

εργασία (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης, 2021) 

● Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες 

Δήλωση δραστηριοτήτων για το 2020 (Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων, 

2021) 

● Δήλωση πολιτικής για την εκπαίδευση STEM 2017-2026 (Υπουργείο 

Παιδείας, 2019) 

 
20 LAWSPOT (2022, July 27) Ανακτήθηκε από https://www.lawspot.gr/nomikes-
plirofories/nomothesia/n-4961-2022/arthro-87-nomos-4961-2022-apostoli-tis-ethnikis-symmahias 
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● Τεχνολογικές Δεξιότητες 2022: Τρίτο Σχέδιο Δράσης της Ιρλανδίας στις ΤΠΕ 

(Τμήμα Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων, 2019)  

● Μελλοντική FET: (SOLAS, 2020) 

● Εθνικό πλαίσιο θαλάσσιου σχεδιασμού της Ιρλανδίας 2021 & νόμος περί 

σχεδιασμού θαλάσσιων περιοχών (Υπουργείο Στέγασης, Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2021) 

● Νομοσχέδιο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τη ρύθμιση των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης (Τμήμα Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας, 2022) 

● Impact 2030: Ireland's Research and Innovation Strategy (Υπουργείο 

Περαιτέρω και Ανώτερης Εκπαίδευσης, Έρευνας, Καινοτομίας και 

Επιστήμης, 2022) 

● Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας 2021-2027 Έγγραφο 

Διαβούλευσης (Τμήμα Περαιτέρω και Ανώτερης Εκπαίδευσης, Έρευνας, 

Καινοτομίας και Επιστήμης, 2021)  

● Η στρατηγική ψηφιακής συνδεσιμότητας για την Ιρλανδία - Σχέδιο εγγράφου 

(Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλίματος και Επικοινωνιών, 2022) 

● Εθνική στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2019-2024 

(Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλίματος και Επικοινωνιών, 2019) 

● Προς ένα εθνικό ψηφιακό πλαίσιο για την ιρλανδική τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(All Aboard, 2015) 

● Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιρλανδίας 2021 

(Υπουργείο Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων, 2021) 

● Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2021-2030 (Τμήμα Δημόσιων Δαπανών και 

Μεταρρυθμίσεων, 2021) 

 

Τα τελευταία χρόνια, τα ψηφιακά ζητήματα έχουν αποκτήσει πολιτική έλξη, ιδίως με 

τη δημιουργία ενός υπουργείου αρμόδιου για τις ψηφιακές υποθέσεις στην Ιταλία, 
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την υιοθέτηση πολλών βασικών στρατηγικών και τη δρομολόγηση πολλών μέτρων 

πολιτικής: το Υπουργείο Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης, την 

ανάπτυξη απλών, χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικών ψηφιακών υπηρεσιών.  

Ο Οργανισμός Ψηφιακής Ιταλίας και το Υπουργείο Τεχνολογικής Καινοτομίας και 

Ψηφιοποίησης είναι οι θεσμικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της 

υλοποίησης των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας της Ιταλίας στη Δημόσια Διοίκηση 

και τη συμβολή στην ευρεία χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών, προωθώντας την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Η ιταλική 

κυβέρνηση προωθεί πρωτοβουλίες για τη διάδοση της ψηφιακής κουλτούρας 

μεταξύ των πολιτών, με ιδιαίτερη προσοχή στους ανηλίκους και στις κατηγορίες που 

κινδυνεύουν από αποκλεισμό, για να προωθήσει επίσης την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

νομικής πληροφορικής και τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας 

διοίκησης με συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, κάνοντας χρήση ενός συνόλου 

διαφορετικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής 

υπηρεσίας. (άρθρο 8 του κώδικα ψηφιακής διαχείρισης).  

 

Όσο αφορά στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη 

Ρουμανία προσφέρει ένα ειδικό μάθημα για τις ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, το 

πρόγραμμα σπουδών δεν είναι εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών 

Ικανοτήτων. Επικεντρώνεται κυρίως στην εργασία με το πακέτο Microsoft Office, το 

οποίο είναι πολύ χρήσιμο, αλλά όχι αρκετό. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί του τομέα 

αυτού θεωρούν ότι υπάρχουν άλλα σχολικά μαθήματα πιο σημαντικά από την 

ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να μην εστιάζουν ούτε στο 

πρόγραμμα σπουδών, ούτε στις πραγματικές ανάγκες των νέων.  Ένα ακόμη 

μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι 

διαθέσιμο μετά το γυμνάσιο, για παράδειγμα σε λύκεια με κατεύθυνση τις 
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ανθρωπιστικές σπουδές. Στα πανεπιστήμια οι ψηφιακές δεξιότητες ήταν σχεδόν 

ανύπαρκτες μέχρι την πανδημία COVID-19.21 

 

Σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι 

ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται ως "η δημιουργική, κριτική και με αυτοπεποίθηση 

χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την επίτευξη των 

στόχων που σχετίζονται με την εργασία, την απασχολησιμότητα, τη μάθηση, τη 

χρήση του ελεύθερου χρόνου, την ένταξη και τη συμμετοχή στην κοινωνία" 

(Competencia Digital, n.d.). Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού εισήγαγε το στρατηγικό Εθνικό Σχέδιο Ψηφιακών Ικανοτήτων, 

μέρος της Ψηφιακής Ατζέντας 2026 (Plan Nacional De Competencias Digitales, n.d.), ο 

κύριος στόχος της οποίας είναι να καλύψει το 80% του ισπανικού πληθυσμού στην 

παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Υπάρχουν ορισμένες θέσεις εργασίας με αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα της 

ψηφιοποίησης, ενώ οι απαιτήσεις άλλων θέσεων εργασίας μειώνονται. Βλέπε τον 

παρακάτω πίνακα22: 

 

 
21 https://www.digitalcitizens.net/analiza-privind-competentele-digitale-ale-tinerilor-romani/  
22 Κυπριακή Δημοκρατία, (2020). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 
Ψηφιακές δεξιότητες. Εθνικό σχέδιο δράσης 2021 - 2025.  
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Πηγή: Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, "Το μέλλον της εργασίας 2020". 

 

Αναλύοντας το παρακάτω σχήμα, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατατάσσονται σε υψηλά 

ποσοστά όσο αφορά στην απασχόληση και την ψηφιακή υιοθέτηση στην Ελλάδα. Ως 

εκ τούτου, είναι φυσικό ότι τα επαγγέλματα με υψηλό βαθμό συμμετοχής στην 

ψηφιακή υιοθέτηση είναι αυτά που απαντώνται συχνότερα σε μεγάλες επιχειρήσεις, 

όπως τα ακόλουθα23: 

● Αναλυτές δεδομένων 

● Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας δικτύων 

● Προγραμματιστές 

● Διαχειριστές βάσεων δεδομένων 

● Οικονομικοί αναλυτές 

● Ειδικοί στη ρομποτική τεχνητής νοημοσύνης 

 
23 Newsroom (2021, 13 Σεπτεμβρίου). Ανακτήθηκε από https://www.newmoney.gr/roh/ergasiaka/ta-
17-epangelmata-me-ti-megaliteri-zitisi-pies-thesis-ergasias-anigoun-vid/. 
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● Αναλυτές έρευνας αγοράς 

● Αναλογιστές - αναλυτές κινδύνων 

● Λογιστές 

 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Ιρλανδία κατέχει την 6η 

ισχυρή θέση στον ψηφιακό δείκτη DESI της ΕΕ, με ένα μικρό ποσοστό των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε ξένες επιχειρήσεις να είναι ιδιαίτερα 

ψηφιοποιημένες και τις παραδοσιακές, εγχώριες ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) 

να είναι πιο αργές στην υιοθέτηση, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη 

επιτάχυνσης και ενίσχυσης της ψηφιακής προσαρμογής σε όλες τις ιρλανδικές 

επιχειρήσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το χάσμα ανταγωνιστικότητας και 

παραγωγικότητας μεταξύ επιχειρήσεων με ψηφιακή ικανότητα και επιχειρήσεων με 

χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας. 

 

Ωστόσο, η ΕΤΕπ διαπίστωσε επίσης ότι η ιρλανδική οικονομία κυριαρχείται από 

ΜΜΕ, οι οποίες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της στρατηγικής ψηφιακού 

μετασχηματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους για την ιρλανδική 
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οικονομία, καθώς το 99,8% των ενεργών επιχειρήσεων και το 70% του εργατικού 

δυναμικού απασχολούνται σε μη ψηφιακούς τομείς, όπως οι υπηρεσίες, οι 

κατασκευές και η μεταποίηση. 

Η παροχή δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία, στο σχολικό σύστημα, στην 

περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση (FET), στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (HE) και 

στην δια βίου μάθηση και στον τομέα των τεχνικών πανεπιστημίων ενσωματώνει 

ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα για να εξασφαλιστεί μια ευέλικτη μελλοντική 

οικονομία και κοινωνία. 

 

Οι θέσεις εργασίας και τα επαγγέλματα με υψηλό βαθμό συμμετοχής στην 

ψηφιοποίηση περιλαμβάνουν: 

● Έρευνα & Καινοτομία 

● Τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες  

● Διευθυντικές και ηγετικές θέσεις 

● Ηγεσία δημόσιων υπηρεσιών - Ψηφιακές κυβερνητικές υπηρεσίες, 

ηλεκτρονική υγεία, σχολεία, διακυβέρνηση δεδομένων - ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση  

● Μάρκετινγκ & Προώθηση 

● Ανάπτυξη λογισμικού 

● Ανάπτυξη ιστοσελίδας  

● Ανάπτυξη επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών), 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

● Οικονομία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 

● Δράση για το κλίμα 

● Επέκταση και διαφοροποίηση της αγοράς 

● Μηχανική και σχεδιασμός 
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● Ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης σχετικά με όλες τις πτυχές των 

ψηφιακών δεξιοτήτων στους ακόλουθους τομείς: Τεχνητή Νοημοσύνη, 

Συνδεόμενοι Κόμβοι, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εθνικό ευρυζωνικό 

σχέδιο. 

 

Μέχρι το 2021, το 60,3% των ιταλικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα έχουν 

επιτύχει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, το οποίο είναι πάνω 

από τον μέσο όρο της ΕΕ (56%), αλλά απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό στόχο για το 

2030 (90%). Αυτό προκύπτει από την έκθεση ISTAT για τις ιταλικές επιχειρήσεις και 

τις ΤΠΕ, όσον αφορά τους δείκτες του δείκτη της κοινωνίας της ψηφιακής οικονομίας 

(Desi) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Μεταξύ των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους, το 41,9% έχει αγοράσει 

υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους μεσαίου-υψηλού επιπέδου και το 51,9% ενδιάμεσου 

και εξελιγμένου επιπέδου (35% του μέσου όρου της ΕΕ, 75% του ευρωπαϊκού στόχου 

για το 2030). 

Εξακολουθούν να είναι περιορισμένες οι επιχειρήσεις που πωλούν μέσω του 

διαδικτύου, παρόλο που έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που πωλούν 

μέσω του διαδικτύου (υπηρεσίες τροφίμων, παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων, 

λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων). Ο αριθμός των επιχειρήσεων 

που χρησιμοποιούν ανοδικά είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τουλάχιστον 

δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης (από 22% σε 27%). 

Ένα νέο τμήμα του ερωτηματολογίου ήταν αφιερωμένο στη χρήση τεχνολογιών 

τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Το 6,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί 

συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τουλάχιστον έναν από τους επτά 

προτεινόμενους σκοπούς (8% ο μέσος όρος της ΕΕ27), ποσοστό που φθάνει το 15,4% 

μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ και φτάνει 

σε υψηλότερα ποσοστά στις τηλεπικοινωνίες (18,1%), στην τεχνολογία πληροφοριών 
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(16,9%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών προϊόντων 

(15,7%). Υπάρχει 32,3% των επιχειρήσεων με 10 εργαζόμενους και άνω που 

χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία έξυπνη συσκευή (IoT), αύξηση 9% σε σχέση με το 

2020. 

 

Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει μια ανάλυση που αναφέρει ότι η ψηφιοποίηση και η 

ρομποτοποίηση θα φέρουν πάνω από ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στη 

Ρουμανία τα επόμενα 10 χρόνια, οι οποίες θα επικεντρωθούν στη δημιουργικότητα 

και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, η θέση εργασίας στην τράπεζα έχει γίνει 

αβέβαιη, μαζί με άλλα επαγγέλματα όπως ο χρηματιστής, ο δημοσιογράφος ή ο 

λογιστής. Το McKinsey Global Institute υποστηρίζει επίσης ότι παγκοσμίως 400 έως 

800 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν από την αυτοματοποίηση μέχρι το 

2030.24 

Επί του παρόντος, οι τομείς με τον μεγαλύτερο αριθμό ψηφιοποιημένων θέσεων 

εργασίας στην Ισπανία ακολουθούν παρόμοιες τάσεις με αυτές που επικρατούν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, ο χειριστής κυβερνοασφάλειας, ο 

προγραμματιστής ιστοσελίδων, ο χειριστής υπολογιστικού νέφους, ο ειδικός 

ψηφιακού μάρκετινγκ, ο ειδικός επιστήμονας δεδομένων/μεγάλων δεδομένων, ο 

προγραμματιστής UX, ο ειδικός SEO, ο ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου και ο ειδικός 

blockchain κατατάχθηκαν ως οι πιο απαιτητικές ψηφιοποιημένες θέσεις εργασίας 

στην Ισπανία το 2021 (Las 25 Profesiones Digitales Más Demandadas En España, n.d.). 

 

 
24https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-peste-un-milion-de-noi-locuri-de-munca-vor-
aparea-in-romania-in-urmatorii-10-ani-pe-fondul-digitalizarii-s9676/  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.  
 

Η Κύπρος κατατάσσεται στην 20η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στην 

έκδοση 2022 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI). Η χώρα έχει 

σημειώσει πρόοδο και έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της από την έκδοση του 2021- 

ωστόσο, οι βαθμολογίες της εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο 

της ΕΕ. Η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε στη συνδεσιμότητα, την ενσωμάτωση 

της ψηφιακής τεχνολογίας και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ενώ η Κύπρος 

κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά την ευρυζωνική χρήση 

κινητής τηλεφωνίας. Σημειώνει επίσης υψηλή βαθμολογία στους δείκτες 

ετοιμότητας 5G (67%) και σχετικής κάλυψης (75%).  

Όσο αφορά στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται 

κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ: ένας στους δύο Κύπριους δεν διαθέτει βασικές 

ψηφιακές δεξιότητες. Επίσης, το 66% των κυπριακών ΜΜΕ χρησιμοποιούν ψηφιακές 

τεχνολογίες και έχουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, το οποίο 

είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 55%.  

 

Πηγή: Κύπρος: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022 
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Σύμφωνα με τη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία εκδόθηκε από το 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2020, η Ελλάδα έχει σημειώσει τεράστια 

πρόοδο στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Παρά το γεγονός ότι επιταχύνθηκε 

από την πανδημία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας προχώρησε γρήγορα. Η 

Ελλάδα κατατάσσεται στην 47η θέση μεταξύ 132 εθνών στον Παγκόσμιο Δείκτη 

Καινοτομίας (GII), ο οποίος καταγράφει τα πιο εφευρετικά έθνη του κόσμου για το 

2021. Τα συμπεράσματα του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας (GII) αφορούν μια 

αξιολόγηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). 

 

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η επιτάχυνση της υιοθέτησης ψηφιακών 

δεξιοτήτων και τεχνολογιών λόγω του COVID-19 στην Ιρλανδία, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος. (Υπουργείο 

Παιδείας, 2022) (Τμήμα του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας, 2022)  
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Σχήμα 1: Κατάταξη του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) 2018 

(σελ. 8) (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 2019) 

 

Πίνακας 1: Επιχειρήσεις που υιοθετούν τεχνολογίες για το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν. (σελ. 7) (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 2019) 

 

Η Ιταλία κατατάσσεται στη 18η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στην 

έκδοση 2022 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).  Ως η τρίτη 

μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, η πρόοδος της Ιταλίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
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τα επόμενα χρόνια είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους 

στόχους της ψηφιακής δεκαετίας για το 2030.  

 

Η Ιταλία προοδεύει με αξιοσημείωτους ρυθμούς. Τα τελευταία χρόνια, τα ψηφιακά 

ζητήματα έχουν αποκτήσει πολιτική έλξη, ιδίως με τη δημιουργία ενός υπουργείου 

αρμόδιου για τις ψηφιακές υποθέσεις, την υιοθέτηση πολλών βασικών στρατηγικών 

και τη δρομολόγηση πολλών μέτρων πολιτικής. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη κενά στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό που πρέπει να ξεπεραστούν. 

 

 

Fonte: DESI 2022 

Μόνο το 46% των ανθρώπων έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.  Η 

χώρα έχει πολύ χαμηλό ποσοστό πτυχιούχων ΤΠΕ: μόνο το 1,4% των Ιταλών 

πτυχιούχων σπουδάζουν προγράμματα ΤΠΕ, το οποίο είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ. 

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό των ειδικών στις ΤΠΕ είναι 3,8% της συνολικής 

απασχόλησης, παραμένοντας κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (4,5%). Παράλληλα, μόνο 

το 15% των ιταλικών επιχειρήσεων παρέχουν εκπαίδευση στις ΤΠΕ στους 

υπαλλήλους τους. Οι επιδόσεις της Ιταλίας πλησιάζουν τον μέσο όρο της ΕΕ όσο 
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αφορά στην παρουσία των γυναικών στον ψηφιακό τομέα: οι γυναίκες ειδικοί ΤΠΕ 

αντιπροσωπεύουν το 16% των ειδικών ΤΠΕ.  

Με συνολική βαθμολογία συνδεσιμότητας 61,2, η Ιταλία κατατάσσεται στην 7η θέση 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ στον τομέα της συνδεσιμότητας. Η σημαντικότερη 

πρόοδος αφορά στην κάλυψη 5G, η οποία από το 8% των κατοικημένων περιοχών 

έφτασε στο 99,7%, ποσοστό που περιλαμβάνει το ποσοστό κάλυψης 5G που 

παρέχεται από την τεχνολογία κοινής χρήσης φάσματος. Η αύξηση μπορεί επίσης να 

αποδοθεί στις υποχρεώσεις κάλυψης και χρήσης του φάσματος που συνδέονται με 

τα δικαιώματα χρήσης των πρωτοπόρων ζωνών 5G που ανατέθηκαν το 2018, 

σύμφωνα με τον κανονισμό που θέσπισε η AGCOM (απόφαση αριθ. 231/18/CONS), 

η ιταλική εθνική ρυθμιστική αρχή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο 

πλαίσιο αυτό, όλες οι ιταλικές επαρχίες αρχίζουν πλέον να επωφελούνται από 

εμπορικές υπηρεσίες 5G. Το 2021, η Ιταλία συνέχισε την πορεία των μεταρρυθμίσεων 

για την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση των επενδύσεων, τόσο των 

ιδιωτικών όσο και των δημόσιων, για την ανάπτυξη σταθερών ευρυζωνικών 

υποδομών και την ανάπτυξη της κινητής συνδεσιμότητας. 

Οι περισσότερες ιταλικές ΜΜΕ έχουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής 

έντασης (60%). Ωστόσο, σχεδόν όλες οι ιταλικές επιχειρήσεις (95%) χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικά τιμολόγια. Η χώρα έχει επίσης καλές επιδόσεις στην υιοθέτηση των 

υπηρεσιών cloud, με το 52% των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν αυτή την 

τεχνολογία. Η χρήση των ΤΠΕ για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι επίσης 

σχετικά διαδεδομένη στις ιταλικές επιχειρήσεις, αν και κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. 

Η χρήση μεγάλων δεδομένων είναι χαμηλή (χρησιμοποιείται από το 9% των ιταλικών 

επιχειρήσεων), όπως και η χρήση τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνητή 

νοημοσύνη (6% των ιταλικών επιχειρήσεων). Η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου αυξήθηκε μεταξύ 2020 και 2021, φθάνοντας το 13%, αλλά παραμένει 

ακόμη κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στον 
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κύκλο εργασιών των ΜΜΕ και το μερίδιο των ΜΜΕ που πωλούν διασυνοριακά δεν 

κατέγραψαν σημαντική αύξηση. 

 

Η Eurostat δημοσίευσε νωρίτερα φέτος μια στατιστική που δείχνει πόσοι πολίτες 

είχαν βασικές ψηφιακές δεξιότητες το 2021. Δυστυχώς, η Ρουμανία καταλαμβάνει 

την τελευταία θέση μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, καθώς μόνο το 28% των 

ατόμων ηλικίας 16-74 ετών διαθέτει τουλάχιστον βασικές γενικές ψηφιακές 

δεξιότητες.25 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η BBVA, το ποσοστό του πληθυσμού που 

διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι χαμηλότερο στην Ισπανία 

από ό,τι στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

μειώθηκε μεταξύ 2015 και 2019 ("España | Competencias Digitales: ¿Qué Son Y Quién 

Las Tiene?", 2021). Αν και αργότερα άρχισε να αυξάνεται και πάλι και έφτασε το 60% 

το 2020, απέχει ακόμη πολύ από τον στόχο του 80%. 

 

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Παρόλο που υπήρξε οριακή βελτίωση τα τελευταία χρόνια, η χαμηλή απόδοση της 

Κύπρου έρχεται σε αντίθεση με την αυξανόμενη ζήτηση για ειδικούς ΤΠΕ στην 

τοπική αγορά. Ορισμένες πρόσφατες δράσεις που έλαβε η κυβέρνηση για την 

επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι οι εξής:  

o Η υπηρεσία ύδρευσης Λευκωσίας θα εξοικονομήσει 240.000 ευρώ 

ετησίως με την ψηφιοποίηση των λογαριασμών 

 
25 Eurostat, "How many citizens had basic digital skills in 2021?", 30.03.2022, 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-1  
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o Τα δημόσια νοσοκομεία υπογράφουν συμφωνία ύψους 46 εκατ. ευρώ 

για την είσοδό τους στην ψηφιακή εποχή 

o 20 εκατ. ευρώ διατίθενται για την ψηφιακή αναβάθμιση όλων των 

σχολείων 

o Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας γίνεται σε ψηφιακή μορφή, η 

γραφειοκρατία τελειώνει. 

 

Η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο 

των στόχων της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, εφαρμόζονται 

διάφορα προγράμματα κουπονιών για την προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού. 

Μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η 

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Δεξιοτήτων, μια πλατφόρμα, δωρεάν για όλους τους 

πολίτες, που στοχεύει στην ανάπτυξη και συγκέντρωση εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, σε ένα σημείο εισόδου, με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 

για όλα τα επίπεδα πολιτών. 

Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας στην 

οικοδόμηση της ανθεκτικότητας του ατόμου, της κοινότητας και των επιχειρήσεων, 

με μια σαφή κίνηση προς την ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα 

σε όλους τους τομείς της εργασίας και της κοινωνίας στην Ιρλανδία, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις εγκάρσιες δεξιότητες.  

Συνολικά, η πανδημία εκτιμάται ότι επιτάχυνε τις υπάρχουσες τάσεις στην εξ 

αποστάσεως εργασία παγκοσμίως, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αυτοματοποίηση, 

καθώς και την επιδείνωση της κινητικότητας της εργασίας. Οι τάσεις αυτές, ωστόσο, 

δεν επηρέασαν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο. Οι έρευνες 

υποδεικνύουν ότι η θετική εξέλιξη ήταν έντονα στρεβλωμένη προς την 

καλοπληρωμένη απασχόληση των λευκών κολάρων.  
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Οι αλλαγές έχουν εντοπίσει ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας 

μεταξύ των ψηφιακά ενεργοποιημένων ανθρώπων και επιχειρήσεων με εκείνες που 

έχουν χαμηλά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων και ωριμότητας, το οποίο πρέπει να 

αντιμετωπιστεί. 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες προσδιόρισε 

5 κοινά θέματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ιρλανδία. 

1. Η ανάγκη ευθυγράμμισης της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις 

απαιτήσεις της βιομηχανίας. 

2. Η ανάγκη για τυποποιημένη εργασιακή άσκηση, ευκαιρίες πρακτικής 

άσκησης/εκπαίδευσης/μαθητείας. 

3. Η ανάγκη να προσδιοριστούν σαφείς διαδρομές σταδιοδρομίας εντός των 

τομέων και να κοινοποιηθούν και να προωθηθούν με σαφήνεια οι 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας, μέσω της συνεργασίας με τους σχολικούς 

συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. 

4. Η ανάγκη παροχής προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD) για τους εργαζόμενους. 

5. Η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό διαθέτει ισχυρές 

εγκάρσιες δεξιότητες (επικοινωνιακές δεξιότητες, αλφαβητισμός, 

ψηφιακές δεξιότητες) είναι το κλειδί για να μπορέσουν οι άνθρωποι να 

αποκτήσουν και να διατηρήσουν απασχόληση για τις επιχειρήσεις. (Εθνικό 

Συμβούλιο Δεξιοτήτων, 2021) 

 

Στην Ιταλία, το Εθνικό Σχέδιο "Μετάβαση 4.0" είναι το κύριο εργαλείο για τη στήριξη 

της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις. Οι φορολογικές 

παροχές στο πλαίσιο του "Transition 4.0" χρηματοδοτούνται από το σχέδιο 

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και το συμπληρωματικό εθνικό ταμείο.  
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Επιπλέον, για να στηρίξει οικονομικά και να προωθήσει τις επενδύσεις 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η Ιταλία έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο εθνικό 

σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ιδίως στον τομέα της συνδεσιμότητας, με 

προγραμματισμένες επενδύσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη έως το 2026 των 

στόχων της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Δεκαετίας για το 2030. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 

τη συνδεσιμότητα, τα μέτρα που αποσκοπούν στη δημιουργία υπερταχέων 

ευρυζωνικών δικτύων, τόσο σταθερών όσο και κινητών, είναι τα εξής:  

1) Το σχέδιο "Italia a 1 Giga" (Ιταλία στο 1 Giga) με στόχο την παροχή 

ταχυτήτων μεταφόρτωσης σε περίπου 7 εκατομμύρια.  

2) Το σχέδιο "Scuole Connesse" (Συνδεδεμένα σχολεία), το οποίο έχει ως στόχο 

την παροχή δωρεάν υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο σε περίπου 10.000 

σχολεία. 

3) Το σχέδιο "Sanità Connessa" (Συνδεδεμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής 

περίθαλψης), το οποίο αποσκοπεί στην παροχή συμμετρικής συνδεσιμότητας 

σε περίπου 12.300 εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη τη 

χώρα. 

4) Το σχέδιο "Italia 5G" (Ιταλία 5G), το οποίο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G σε περιοχές με αποτυχία της 

αγοράς, για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών για κινητή συνδεσιμότητα.  

5) Το σχέδιο "Collegamento isole minori" (Συνδεδεμένα μικρότερα νησιά) έχει 

ως στόχο την παροχή σε 19 μικρότερα νησιά υποβρύχιας οπτικής ίνας 

μεταφοράς,  

Αυτά τα πέντε μέτρα που παρουσιάζονται το 2021 αποτελούν μέρος του ευρύτερου 

σχεδίου υπερευρυζωνικότητας για την Ιταλία, μαζί με το σχέδιο για την κάλυψη των 

λευκών περιοχών και τα σχέδια κουπονιών, που εφαρμόζονται από το 2015. 

Η πρωτοβουλία "Repubblica Digitale", με επικεφαλής τον Ιταλικό Συνασπισμό για τις 

ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας, συνέχισε να διαδραματίζει καθοριστικό 
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ρόλο, με περισσότερες από 260 πρωτοβουλίες που, το 2021, έφθασαν σε πάνω από 

2 εκατομμύρια μαθητές και 90.000 εκπαιδευτικούς, 240.000 εργαζόμενους και 1,6 

εκατομμύρια άλλους ανθρώπους.  

Ως βασική πρωτοβουλία για την προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού, το 2021, 

η κυβέρνηση δημοσίευσε την πιλοτική πρόσκληση για την Ψηφιακή Δημόσια 

Υπηρεσία για την επιλογή 1.000 νέων εθελοντών που θα παρέχουν υπηρεσίες 

ψηφιακής διευκόλυνσης. Το 2022, μια νέα πρόσκληση θα επιλέξει επιπλέον 2.000 

νέους εθελοντές, με στόχο να φθάσουν συνολικά τους 9.700 εθελοντές κατά την 

τριετή περίοδο.  

Στα τέλη του 2021, η Ιταλία ενέκρινε το πρόγραμμα "GOL" (Εθνικό πρόγραμμα για 

την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων) και ένα εθνικό σχέδιο για τις 

νέες δεξιότητες, τα οποία μεταρρυθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και 

προωθούν εξατομικευμένα σχέδια ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας. 

Η Ιταλία ξεκίνησε επίσης την εφαρμογή αρκετών μεταρρυθμίσεων με στόχο το 

σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 

Η κωδικοποίηση και η ψηφιακή διδασκαλία συμπεριλήφθηκαν στα προγράμματα 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών ως τομείς προτεραιότητας από το σχολικό έτος 

2022/2023 - από το 2025/2026, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί στα προγράμματα σπουδών των σχολείων όλων των βαθμίδων.  

 

Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει μια ανάλυση που αναφέρει ότι η ψηφιοποίηση και η 

ρομποτοποίηση θα φέρουν πάνω από ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στη 

Ρουμανία τα επόμενα 10 χρόνια, οι οποίες θα επικεντρωθούν στη δημιουργικότητα 

και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, η θέση εργασίας στην τράπεζα έχει γίνει 

αβέβαιη, μαζί με άλλα επαγγέλματα όπως ο χρηματιστής, ο δημοσιογράφος ή ο 

λογιστής. Το McKinsey Global Institute υποστηρίζει επίσης ότι παγκοσμίως 400 έως 
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800 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν από την αυτοματοποίηση μέχρι το 

2030.26 

 

Ωστόσο, η αυτοματοποίηση αφορά και άλλους τομείς. Από την άποψη αυτή, τομείς 

όπως οι πωλήσεις και οι διοικητικές εργασίες είναι επιρρεπείς στο να 

αυτοματοποιηθούν πλήρως, ενώ η διοίκηση, η μηχανική, η διδασκαλία και η 

υγειονομική περίθαλψη είναι λιγότερο ευέλικτοι (R. Doménech et al., 2018). Η 

αυτοματοποίηση μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει τα επίπεδα ανεργίας- ωστόσο, 

αυτό μπορεί να αποφευχθεί εάν το ζήτημα αντιμετωπιστεί αναλόγως και εγκαίρως. 

Για να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου στην 

απασχόληση, είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους φορείς των οικονομικών 

διαδικασιών (τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους) να διαχειριστούν τις 

προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να 

αναληφθεί δράση σε τρία μέτωπα: την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και τις 

αναδιανεμητικές πολιτικές. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΕ  
 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Οι πράσινες δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την προσαρμογή 

των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών στην κλιματική αλλαγή και στις 

σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και κανονισμούς. Το Cedefop1 ορίζει τις 

πράσινες δεξιότητες ως "τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις αξίες και τις στάσεις που 

 
26 https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-peste-un-milion-de-noi-locuri-de-munca-vor-
aparea-in-romania-in-urmatorii-10-ani-pe-fondul-digitalizarii-s9676/ 
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απαιτούνται για να ζει, να αναπτύσσει και να υποστηρίζει κανείς μια βιώσιμη και 

αποδοτική ως προς τους πόρους κοινωνία" (Cedefop, 2012).  

 

Πράσινες δεξιότητες και πράσινες θέσεις εργασίας  

Τα Ηνωμένα Έθνη ορίζουν τις πράσινες θέσεις εργασίας ως τομείς και θέσεις 

εργασίας στις οποίες ελαχιστοποιείται η δημιουργία αποβλήτων και η ρύπανση 

(UNEP et al., 2008). Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) περιλαμβάνει στον ορισμό 

της για τις πράσινες θέσεις εργασίας κάθε τομέα που έχει περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα χαμηλότερο του μέσου όρου (ΔΟΕ, 2012). Οι στατιστικές υπηρεσίες σε 

όλο τον κόσμο εστιάζουν συνήθως τον ορισμό των πράσινων θέσεων εργασίας στον 

ορισμό του τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Η διάκριση μεταξύ 

θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων είναι σημαντική, διότι η δυναμική της αγοράς 

εργασίας για το "πρασίνισμα" της οικονομίας είναι, και θα είναι, πολύπλοκη στο 

μέλλον. Η ανάλυση των δεξιοτήτων προσφέρει ένα αναλυτικό επίπεδο για την 

εξέταση και την αποκάλυψη αυτών των δυναμικών. 

 

Η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να μετατρέψουν την ΕΕ στην πρώτη 

κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050 μέσω της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας. 

Για να επιτευχθεί αυτό, δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 

55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η συμφωνία αποσκοπεί 

επίσης στην προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ και 

στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και 

επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον.  

 

Η Πράσινη Συμφωνία αποτελείται από τις ακόλουθες οκτώ βασικές πρωτοβουλίες 

πολιτικής: 
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 i. Αύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών της ΕΕ για το 2030 και το 2050, 

ii. Παροχή καθαρής, οικονομικά προσιτής και ασφαλούς ενέργειας, 

iii. Κινητοποίηση της βιομηχανίας για μια καθαρή και κυκλική οικονομία, 

iv. Δόμηση και ανακαίνιση με τρόπο αποδοτικό ως προς την ενέργεια και τους 

πόρους, 

v. Επιτάχυνση της στροφής προς τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, 

vi. Από το "αγρόκτημα στο πιρούνι": σχεδιασμός ενός δίκαιου, υγιεινού και 

φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων, 

vii. Διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, 

viii. Φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες. 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ / ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ 
 

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα 

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας.  Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα θα: 

o Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο 

Σύμφωνο για τις δεξιότητες, ώστε να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να 

αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να επανεξοπλιστούν με δεξιότητες. 

o Διαδώσει ορθές πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας που συγκεντρώθηκαν σε 

όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

o Βοηθήσει στην καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το 

οποίο θα επιτρέψει την κατάρτιση πέντε εκατομμυρίων ατόμων σε 

πράσινες θέσεις εργασίας και την πράσινη ανάκαμψη 
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o Συνδέσει με το Erasmus+ και άλλα προγράμματα που παρέχουν ευκαιρίες 

για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος και συνεργατικών έργων 

o Ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις τοπικές αρχές και τις 

κοινότητες να κάνουν χρήση του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης για την 

προώθηση της επανεκπαίδευσης και της ενεργού ένταξης των 

εργαζομένων και των ατόμων που αναζητούν εργασία, και να συμβάλουν 

στη δημιουργία νέων τοπικών θέσεων εργασίας στις στοχευμένες 

περιοχές. 

o Σηματοδοτήσει προγράμματα υποστήριξης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που επιδιώκουν να αναπτύξουν και να διδάξουν μαθήματα 

σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 
 

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι ένα κίνημα αποτελούμενο από 

ανθρώπους που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό: την οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης 

Ευρώπης για όλους. Έχει εκκινηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί μέρος 

της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός κοινού 

στόχου της ΕΕ, που είναι να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο 

μέχρι το 2050. Στην αρχική του μορφή, το Σύμφωνο επικεντρώνεται σε δράσεις που 

αφορούν συγκεκριμένους τομείς που θα προσφέρουν άμεσα οφέλη για το κλίμα, το 

περιβάλλον, την υγεία και την ευημερία των πολιτών και οι πράσινες δεξιότητες είναι 

ένας από αυτούς, μαζί με τις πράσινες περιοχές, την οικολογική κινητικότητα και τα 

βιώσιμα κτίρια.27 Το Σύμφωνο για το Κλίμα θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τους 

 
27 https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2021/06/Pactul-verde-european.pdf  
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οργανισμούς να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο για τις δεξιότητες, στόχος του οποίου 

είναι να βοηθήσει και να επανεξοπλίσει τους εργαζόμενους με διεξιότητες.28 

 

Η ESCO (Ευρωπαϊκές δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα) ταξινομεί 

τις δεξιότητες ως εξής:  

 

Πίνακας 2. Ταξινόμηση πράσινων δεξιοτήτων29 

 

Με βάση τη Διεθνή Ταξινόμηση των Εκπαιδευτικών Προτύπων, οι 

περισσότερες από τις πράσινες δεξιότητες ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες: 

● Μηχανική, κατασκευή, δόμηση: βιώσιμα προϊόντα εγκατάστασης, πρότυπα 

εκπομπών, τύποι ανεμογεννητριών 

● Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική: ωκεανογραφία, οικολογικές 

αρχές, μετατροπή βιομάζας 

Στην ιεραρχία των εγκάρσιων ικανοτήτων, οι πέντε πράσινες ανήκουν στην ίδια 

ομάδα: δεξιότητες ζωής και ικανότητες, όπως η υιοθέτηση τρόπων για την 

προώθηση της βιοποικιλότητας και της ευημερίας των ζώων, η υιοθέτηση τρόπων 

 
28 https://europa.eu/climate-pact/about/priority-topics/green-skills_en  
29 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, "Πράσινες δεξιότητες και έννοιες γνώσεων: ESCO. Τεχνική έκθεση", 
Ιανουάριος 2022, http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/en_Green-Skills-and-
Knowledge-Labelling-ESCO.pdf.  
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για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κατανάλωσης, καθώς και η αξιολόγηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προσωπικής συμπεριφοράς.  

 

Σύμφωνα με την ESCO, μερικές από τις δεξιότητες που χαρακτηρίζονται ως πράσινες 

είναι: 

● Πληροφοριακές δεξιότητες 

● Επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα 

● Βοήθεια  

● Διαχειριστικές δεξιότητες 

● Χειρισμός και μετακίνηση  

● Κατασκευές30 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Η πράσινη οικονομία διαθέτει πολλές θέσεις εργασίας με υψηλό βαθμό συμμετοχής, 

με στόχο την προσαρμογή στη νέα πράσινη πραγματικότητα. Λόγω της απαλλαγής 

της οικονομίας από τις εκπομπές άνθρακα και της μετάβασης σε μια πράσινη 

οικονομία, υπάρχουν αναπτυσσόμενοι τομείς με πράσινες θέσεις εργασίας, όπως ο 

ενεργειακός τομέας, η γεωργία, ο σχεδιασμός, ο τουρισμός και οι μεταφορές. Οι 

αναδυόμενες πράσινες θέσεις εργασίας είναι οι εξής: τεχνικός εγκατάστασης 

ηλιακών πάνελ, μηχανικός τηλεκατευθυνόμενου, χειριστής σε μονάδα ανανεώσιμων 

 
30http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/Rezumat-4-CONCEPTE-DE-
ABILITpercentC4percent82percentC8percent9AI-percentC8percent98I-
CUNOpercentC8percent98TINpercentC8percent9AE-ECOLOGICE-CLASIFICARE-ESCO.pdf  
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πηγών ενέργειας, επόπτης βιωσιμότητας, διαχειριστής έξυπνων δικτύων, 

περιβαλλοντικός επιστήμονας, τεχνικός μονάδας ανακύκλωσης.31 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ  
 

Σύμφωνα με τη Eurostat, η πράσινη οικονομία αυξήθηκε από 3,2 εκατομμύρια 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης το 2000 σε 4,5 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης το 2019. Παράλληλα, η περιβαλλοντική οικονομία είχε 799 δισ. ευρώ 

παραγωγή και 326 δισ. ευρώ ακαθάριστη προστιθέμενη αξία το 2019. Μεταξύ του 

2000 και του 2019, η απασχόληση και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αυξήθηκαν 

ταχύτερα στην περιβαλλοντική οικονομία από ό,τι στη συνολική οικονομία. 

 

Πηγή: Eurostat 

 
31 https://www.iberdrola.com/sustainability/what-are-green-jobs  
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Η απασχόληση στην περιβαλλοντική οικονομία μπορεί να κατανεμηθεί σε 

δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των πόρων.  

Η απασχόληση που σχετίζεται με τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων αυξήθηκε 

κατά 3 φορές από το 2000. Η απασχόληση στη διαχείριση αποβλήτων αυξήθηκε 

επίσης. Η απασχόληση στη διαχείριση λυμάτων μειώθηκε.32 

 

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ 
 
Η δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

και την ενεργειακή απόδοση προέρχεται από την παραγωγή της ίδιας της 

ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και από την κατασκευή εξοπλισμού ανανεώσιμης 

ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και την παροχή σχετικών 

υπηρεσιών εγκατάστασης, μηχανικής και έρευνας. Η απασχόληση αυξήθηκε, καθώς 

μεταξύ του 2000 και του 2019 δημιουργήθηκαν στην ΕΕ περισσότερες από ένα 

εκατομμύριο θέσεις εργασίας ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης μέσω των μέτρων 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Η διαχείριση 

αποβλήτων ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη συμβολή στην περιβαλλοντική απασχόληση, 

με συνολική αύξηση 41% από το 2000 έως το 2019. Η απασχόληση που σχετίζεται 

με τη διαχείριση λυμάτων μειώθηκε την ίδια περίοδο33 .  

 

 
32 Eurostat, Environment economy - statistics on employment and growth, Data extracted: Μάρτιος 
2022: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80%93_statistics_on_employment_and_gro
wth&oldid=557237#Development_of_key_indicators_for_the_environmental_economy [Ημερομηνία 
πρόσβασης: 5 Οκτωβρίου 2022] 
33 Eurostat, Environment economy - statistics on employment and growth, Data extracted: Μάρτιος 
2022: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80%93_statistics_on_employment_and_gro
wth&oldid=557237#Development_of_key_indicators_for_the_environmental_economy [Ημερομηνία 
πρόσβασης: 5 Οκτωβρίου 2022]  
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ 
 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την ιδιαιτερότητα της εργασίας ενός λειτουργού 

κοινοτικής ανάπτυξης, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργήσουμε μία σαφή εικόνα 

για το τι είναι η κοινοτική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης "Νέες τάσεις στην κοινοτική ανάπτυξη", η 

κοινοτική ανάπτυξη είναι "ένα φάσμα πρακτικών που αποσκοπούν στην αύξηση της 

δύναμης και της αποτελεσματικότητας της κοινοτικής ζωής, στη βελτίωση των 

συνθηκών, ιδίως για τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, και στη 

δυνατότητα των ατόμων να συμμετέχουν στη λήψη δημόσιων αποφάσεων και να 

αποκτήσουν μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο έλεγχο των περιστάσεων τους" (Νέες τάσεις 

στην κοινοτική ανάπτυξη, 2006). Επιπλέον, η κοινοτική ανάπτυξη βασίζεται σε 

ορισμένες αρχές που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής (Πολιτική 

Συνοχής 2021-2027, n.d.). Πρώτα απ' όλα, η κοινοτική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση πρέπει να βασίζεται στην αποκεντρωμένη κατανομή εξουσίας για να 

εκδηλωθεί η προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω". Μόνο οι άνθρωποι που ανήκουν 

στην ίδια κοινότητα μπορούν να αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το παρόν και το 

μέλλον τους, έχοντας έτσι τον τελικό λόγο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μια 

άλλη αρχή, η αρχή της αλληλεγγύης, υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής 

ένταξης και της εκπροσώπησης των αναγκών των περιθωριοποιημένων ή 

αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων. Τέλος, η κοινοτική ανάπτυξη πρέπει να 

ακολουθεί την προσέγγιση που βασίζεται στα αποτελέσματα κατά τον σχεδιασμό και 

τη διαχείριση των έργων με τελικό στόχο την αποτελεσματική απόδοση. 

Ως εκ τούτου, ο λειτουργός κοινοτικής ανάπτυξης (ΛΚΑ) είναι ένας αξιωματούχος 

που συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας περιοχής παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα 

καθηκόντων και υπηρεσιών στις τοπικές κοινότητες με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους και τη δημιουργία ευκαιριών ενδυνάμωσης σε διάφορους 
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τομείς (οικονομία, κοινωνική σφαίρα ή πολιτική συμμετοχή). Ένας ΛΚΑ διορίζεται 

συνήθως από τον επικεφαλής ενός οργανισμού αποστολής, για παράδειγμα, μιας 

ΜΚΟ, ενός κυβερνητικού φορέα, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή ενός 

εθνικού κράτους. 

Ο στόχος των δράσεων ενός ΛΚΑ είναι είτε η υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου 

σε μια χώρα είτε η διεξαγωγή ενός συνόλου δράσεων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 

πολιτικής ή ενός προγράμματος. Ένας ΛΚΑ μπορεί να είναι τόσο υπήκοος της χώρας 

στην οποία πραγματοποιείται το πρόγραμμα όσο και ξένος πολίτης που εκτελεί 

μόνιμα τα καθήκοντά του στη χώρα υποδοχής. 

Ανάλογα με τον οργανισμό αποστολής, το εύρος των αρμοδιοτήτων ενός ΛΚΑ μπορεί 

να διαφέρει σημαντικά. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της υπό 

εποπτεία περιοχής και τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας επικράτειας. Ωστόσο, ορισμένα 

από τα γενικά καθήκοντα ενός ΛΚΑ περιλαμβάνουν: 

• Εντοπισμό τοπικών αναγκών και δυνατών σημείων που μπορούν 

ενδεχομένως να μετατραπούν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας 

περιοχής, 

• Εντοπισμό των δυνητικών δικαιούχων ενός υλοποιούμενου έργου και 

διασφάλιση ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους μέσω τακτικών 

διαβουλεύσεων και συλλογής ανατροφοδότησης, 

• Εντοπισμό και συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερομένων με σκοπό την 

αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου, την προώθηση και τη διατήρηση 

των εταιρικών σχέσεων, 

• Πρόσληψη τοπικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, 

• Συντονισμός των εργασιών των τμημάτων και των εθελοντών, 

• Διασφάλιση της τήρησης των πρωτοκόλλων και της τοπικής νομοθεσίας, 
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• Υποβολή εκθέσεων και συνεργασία με συμβούλια και συμβουλευτικές 

επιτροπές. 

 

Είναι υψίστης σημασίας να τονιστεί το γεγονός ότι το όραμα μιας συγκεκριμένης 

κοινότητας σχετικά με την ανάπτυξη της πατρίδας της δεν μπορεί να υποκατασταθεί 

από τις επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ακόμη και των εθνικών αρχών. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι δραστηριότητες των ΛΚΑ πρέπει να 

συνάδουν με την πολιτική του εκάστοτε εθνικού κράτους, καθώς και με την 

ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής. 

 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί και ταξινομήσεις των ψηφιακών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων (DSC). Μια αναδυόμενη ταξινόμηση στην ΕΕ προσδιορίζει τρεις κύριες 

κατηγορίες DSC για τους μαθητές/πολίτες: 

● Ψηφιακή επάρκεια: είναι μία από τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου 

Μάθηση, όπως καθορίστηκε το 2006 και μετά την επικαιροποίηση της 

σύστασης του Συμβουλίου το 2018, και περιλαμβάνει την με 

αυτοπεποίθηση, κριτική και υπευθυνότητα χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών και την εμπλοκή με αυτές για σκοπούς μάθησης, εργασίας 

και συμμετοχής στην κοινωνία. Περιλαμβάνει τον αλφαβητισμό σε 

πληροφορίες και δεδομένα, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τον 

αλφαβητισμό στα μέσα ενημέρωσης, τη δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού), την 

ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ευημερίας και των 
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ικανοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο), 

ζητήματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, την επίλυση 

προβλημάτων και την κριτική σκέψη (Σύσταση του Συμβουλίου για τις 

Βασικές Ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση, 22 Μαΐου 2018).  

● Ειδικές ψηφιακές δεξιότητες για την εργασία: ένα σύνολο ειδικών 

ψηφιακών δεξιοτήτων για όσους ασχολούνται με εργασίες που 

περιλαμβάνουν τη χρήση και συντήρηση ψηφιακών εργαλείων, όπως 

τρισδιάστατοι εκτυπωτές, λογισμικό CAD και ρομπότ.  

Ψηφιακές δεξιότητες: ορίζεται ευρέως ως ένα φάσμα ικανοτήτων για τη 

χρήση ψηφιακών συσκευών, εφαρμογών επικοινωνίας και δικτύων για την 

πρόσβαση και τη διαχείριση πληροφοριών. 

Οι ψηφιακές δεξιότητες επιτρέπουν στους ανθρώπους να δημιουργούν και να 

μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται και να 

επιλύουν προβλήματα για την αποτελεσματική και δημιουργική αυτοπραγμάτωση 

στη ζωή, τη μάθηση, την εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες γενικότερα.  

● Οι ψηφιακές δεξιότητες εισαγωγικού επιπέδου είναι βασικές 

δεξιότητες που απαιτούνται για τη βασική χρήση ψηφιακών συσκευών 

και διαδικτυακών εφαρμογών, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμο συστατικό 

ενός νέου συνόλου δεξιοτήτων αλφαβητισμού στην ψηφιακή εποχή, με 

τις παραδοσιακές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής. 

● Το προχωρημένο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων επιτρέπει στους 

χρήστες να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με 

ενδυναμωτικούς και μετασχηματιστικούς τρόπους, όπως τα 

επαγγέλματα στις ΤΠΕ (τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), μηχανική μάθηση, 

ανάλυση μεγάλων δεδομένων).  
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● Για να ευδοκιμήσουν στη διασυνδεδεμένη οικονομία και κοινωνία, οι 

ψηφιακές δεξιότητες πρέπει επίσης να λειτουργούν σε συνδυασμό με 

άλλες ικανότητες, όπως ισχυρές δεξιότητες γραμματισμού και 

αριθμητικής, κριτική και καινοτόμο σκέψη, επίλυση σύνθετων 

προβλημάτων, ικανότητα συνεργασίας και κοινωνικο-συναισθηματικές 

δεξιότητες.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο αναφοράς:  το DigiComp, μια 

κοινή συμφωνία του τι είναι ψηφιακή επάρκεια και ένα εργαλείο για τη βελτίωση της 

ψηφιακής ικανότητας των πολιτών. Πρόκειται για ένα συμφωνημένο όραμα για το τι 

απαιτείται από πλευράς ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

προκύπτουν από την ψηφιοποίηση σε όλες σχεδόν τις πτυχές της σύγχρονης ζωής. 

Είναι μια κοινή αντίληψη που χρησιμοποιεί ένα συμφωνημένο λεξιλόγιο, το οποίο 

μπορεί στη συνέχεια να εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα καθήκοντα, από τη 

διαμόρφωση πολιτικής και τον καθορισμό στόχων έως τον προγραμματισμό 

διδασκαλίας, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 

 

Τον Μάρτιο του 2022, αναπτύχθηκε μια νέα έκδοση: το DigiComp.2.2. με 

επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΕ 
 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα που 

προωθούν τις ψηφιακές δεξιότητες σε επίπεδο ΕΕ. Η πλατφόρμα ψηφιακών 

δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας είναι το κέντρο των πληροφοριών για τις ψηφιακές 

δεξιότητες από όλη την Ευρώπη, όπου μπορεί κανείς εύκολα να βρεί πληροφορίες 
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σχετικά με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τα προγράμματα σε ψηφιακές 

δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Αξίζει να αναφερθεί: 

- "Ψηφιακή Πυξίδα 2030: ο ευρωπαϊκός δρόμος για τον ψηφιακό κώδικα": 

πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για τον "ψηφιακό 

μετασχηματισμό" της Ευρώπης έως το 2030. Στόχος είναι να περιγράψει 

μια πορεία προς την ψηφιακή κυριαρχία στην ΕΕ και να αντιμετωπίσει τα 

υφιστάμενα τρωτά σημεία, καθώς και να επιταχύνει τις επενδύσεις.  

Συγκεκριμένα, η "ψηφιακή πυξίδα" προτείνει μια σειρά "πολιτικών και μη 

δεσμευτικών" στόχων για τα κράτη μέλη, με επίκεντρο: έναν ψηφιακά 

εγγράμματο πληθυσμό και "ψηφιακούς επαγγελματίες" υψηλής 

εξειδίκευσης, μια βιώσιμη, ασφαλή και υψηλής απόδοσης ψηφιακή 

υποδομή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την 

ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. 

- Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση δρομολογήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 και αποτελεί ένα στρατηγικό όραμα σε 

επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και 

προσβάσιμης ψηφιακής εκπαίδευσης κατά την περίοδο 2021-202, την 

ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλής 

ποιότητας και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των ψηφιακών 

ικανοτήτων για όλους.  

Το πρόγραμμα "Ψηφιακή Ευρώπη": είναι ένα νέο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της ψηφιακής 

τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις. 

Η ψηφιακή τεχνολογία και οι υποδομές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 

στην ιδιωτική μας ζωή και στο επιχειρηματικό μας περιβάλλον. Το 

πρόγραμμα "Ψηφιακή Ευρώπη" θα παρέχει στρατηγική χρηματοδότηση 

για την υποστήριξη έργων σε πέντε βασικούς τομείς ικανοτήτων: στην 
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υπερυπολογιστική, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, τις 

προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και τη διασφάλιση ευρείας χρήσης των 

ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη την οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ 

άλλων μέσω των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 
 

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες για να διασφαλιστεί 

ότι η Ευρώπη θα αξιοποιήσει την ευκαιρία και θα δώσει στους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις της τον έλεγχο επί του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

 

Πυλώνας 1: Τεχνολογία που λειτουργεί για τους ανθρώπους 

Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα: 

● επενδύσει σε ψηφιακές δεξιότητες για όλους τους Ευρωπαίους 

● προστατέψει τους ανθρώπους από απειλές στον κυβερνοχώρο 

(ηλεκτρονική πειρατεία, κακόβουλο λογισμικό, κλοπή ταυτότητας) 

● διασφαλίσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύσσεται με τρόπους που 

σέβονται τα δικαιώματα των ανθρώπων και κερδίζουν την 

εμπιστοσύνη τους 

● επιταχύνει την ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων για τα 

σπίτια, τα σχολεία και τα νοσοκομεία σε όλη την ΕΕ 

● επεκτείνει την ικανότητα υπερυπολογιστών της Ευρώπης με σκοπό την 

ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την ιατρική, τις μεταφορές και το 

περιβάλλον 

 

Πυλώνας 2: Δίκαιη και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία 

Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα: 
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● δώσει τη δυνατότητα σε μια ζωντανή κοινότητα καινοτόμων και ταχέως 

αναπτυσσόμενων νεοφυών και μικρών επιχειρήσεων να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να επεκταθούν 

● ενισχύσει την ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών προτείνοντας 

έναν νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες 

● αποσαφηνίσει τους κανόνες για τις διαδικτυακές υπηρεσίες, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι οι κανόνες της ΕΕ είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή 

οικονομία 

● διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό όλων των εταιρειών στην Ευρώπη 

● αυξήσει την πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής ποιότητας 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των προσωπικών και 

ευαίσθητων δεδομένων 

 

Πυλώνας 3: Μια ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία 

Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα: 

● χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να βοηθήσει την Ευρώπη να γίνει 

κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 

● μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του ψηφιακού τομέα 

● δώσει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο και προστασία των δεδομένων 

τους 

● δημιουργήσει έναν "ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας" για την 

προώθηση της στοχευμένης έρευνας, διάγνωσης και θεραπείας 

● καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και προωθήσει 

ποικίλο και αξιόπιστο περιεχόμενο ενημέρωσης 

 

Στις 9 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το όραμα και τις 

προοπτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Η 
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Επιτροπή πρότεινε μια ψηφιακή πυξίδα για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ, η 

οποία εξελίσσεται γύρω από τέσσερα βασικά σημεία, που περιλαμβάνουν (i) 

Δεξιότητες, (ii) Υποδομές, (iii) Διοίκηση και (iv) Επιχειρήσεις. 

 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 εγκρίθηκε η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση 

του προγράμματος πολιτικής 2030 "Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία" με 

σκοπό να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να σημειώσουν συλλογική 

πρόοδο στη διαμόρφωση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού. Καθορίζει 

τους κοινούς ψηφιακούς στόχους που αναμένεται να επιτύχει η ΕΕ έως το 

2030. Στους στόχους περιλαμβάνονται: 

 

(i) Δεξιότητες 

● Ειδικοί ΤΠΕ: 20 εκατομμύρια + σύγκλιση των φύλων 

● Βασικές ψηφιακές δεξιότητες: τουλάχιστον 80% του πληθυσμού 

   

(ii) Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές 

● Συνδεσιμότητα: Gigabit για όλους, 5G παντού 

● Καινοτόμοι ημιαγωγοί: διπλασιασμός του μεριδίου της ΕΕ στην 

παγκόσμια παραγωγή 

● Δεδομένα - Παρυφή & Νέφος: 10.000 κλιματικά ουδέτεροι κόμβοι 

παρυφής υψηλής ασφάλειας 

● Υπολογιστική: ο πρώτος υπολογιστής με κβαντική επιτάχυνση 

      

(iii) Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων 

● Τεχνολογική ανάπτυξη: 75% των εταιρειών της ΕΕ να χρησιμοποιούν 

Νέφος/ΤΝ/Μεγάλα Δεδομένα 
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● Καινοτόμοι: ανάπτυξη των επιχειρήσεων κλίμακας και χρηματοδότηση 

για τον διπλασιασμό εντός της ΕΕ των ιδιωτικών εταιρειών με αξία άνω 

του 1 δις 

● Όψιμοι υιοθετητές: πάνω από το 90% των ΜΜΕ επιτυγχάνουν 

τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης. 

  

(iv) Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών 

● Βασικές δημόσιες υπηρεσίες: 100% διαδικτυακές υπηρεσίες 

● Ηλεκτρονική υγεία: 100% των πολιτών να έχουν πρόσβαση στα 

ιατρικά αρχεία 

● Ψηφιακή ταυτότητα: 80% των πολιτών να χρησιμοποιούν ψηφιακή 

ταυτότητα 

 

Μια Διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις αρχές, η οποία 

προτάθηκε από την Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2022, συμπληρώνει 

τους στόχους ("τι") με ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς ("γιατί και πώς") που 

αποσκοπεί στο να καθοδηγήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και 

τους ιδιωτικούς φορείς στη διαμόρφωση της ψηφιακής δεκαετίας 

σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

που κατοχυρώνονται στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι ψηφιακές δεξιότητες χαρακτηρίζονται ευρέως ως η ικανότητα "πρόσβασης και 

χειρισμού πληροφοριών μέσω ψηφιακών συσκευών, εφαρμογών επικοινωνίας και 

δικτύων", εκτεινόμενες από την απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και την ηλεκτρονική 
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αλληλογραφία έως τον εξειδικευμένο προγραμματισμό και την ανάπτυξη. Κατά 

βάση, οι ικανότητες αυτές υποστηρίζουν την επίλυση προβλημάτων σε ένα 

περιβάλλον εργασίας-από-παντού, τη συνεργατική ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και 

την επικοινωνία.  Όπως φαίνεται από την εκτεταμένη χρήση αλληλεπιδράσεων με 

ψηφιακό προσανατολισμό, όπως η εξ αποστάσεως εργασία, το ηλεκτρονικό εμπόριο 

και η εικονική συνεργασία, οι ψηφιακές δεξιότητες δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικές, 

ιδίως μετά την πανδημία, στις επιχειρήσεις και το εργατικό δυναμικό34 .   

 

Έτσι, πολλές θέσεις εργασίας/επαγγέλματα έχουν αναβαθμιστεί όσο αφορά στην 

ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες και στους τέσσερις τομείς (πρωτοβάθμιος, 

δευτεροβάθμιος, τριτοβάθμιος και τεταρτοβάθμιος). Ορισμένα από τα επαγγέλματα 

με την υψηλότερη ζήτηση για απαιτήσεις ψηφιακών δεξιοτήτων παρατίθενται 

παρακάτω. 

Όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το35 : 

� Επιστήμη δεδομένων και ανάλυση δεδομένων 

� Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

� Ψηφιακός σχεδιασμός και οπτικοποίηση δεδομένων 

� Ψηφιακό μάρκετινγκ 

� Διαχείριση ψηφιακών προϊόντων. 

� Προγραμματισμός, ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών 

� Επιχειρηματική ανάλυση 

 

 
34 Ανακτήθηκε από https://www.salesforce.com/news/stories/what-are-digital-
skills/#:~:text=sharingpercent20relatedpercent20research.-
,Whatpercent20arepercent20digitalpercent20skillspercent3F,topercent20specialistpercent20progra
mmingpercent20andpercent20development. 
35 Ανακτήθηκε από https://digitalskillsglobal.com/blog/the-top-10-digital-skills-tech-companies-are-
looking-for-today 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ  
 

Ο δείκτης ψηφιοποίησης της ΕΤΕπ είναι ένας σύνθετος δείκτης που συνοψίζει 

δείκτες σχετικά με την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, 

καθώς και την αξιολόγηση των επιχειρήσεων σχετικά με την ψηφιακή υποδομή και 

τις επενδύσεις.  Βασίζεται σε δεδομένα σε επίπεδο επιχείρησης που συλλέχθηκαν 

από την έρευνα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων το 2019. Ο 

δείκτης ψηφιοποίησης της ΕΤΕπ αποτελείται από πέντε συνιστώσες: ψηφιακή 

ένταση, ψηφιακή υποδομή, επενδύσεις σε λογισμικό και δεδομένα, επενδύσεις σε 

βελτιώσεις της οργάνωσης και των επιχειρηματικών διαδικασιών και σύστημα 

στρατηγικής παρακολούθησης. 

 

 

Οι χώρες της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις, σε επιλεγμένους τομείς ψηφιοποίησης, 

είναι:  

● Κάτω Χώρες - ψηφιακή ένταση, καθώς και ψηφιακή υποδομή, 
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● Τσεχική Δημοκρατία - επενδύσεις σε λογισμικό και δεδομένα, καθώς και σε 

βελτιώσεις της οργάνωσης και των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

● Φινλανδία - επίσημο σύστημα παρακολούθησης των στρατηγικών επιχειρήσεων. 

Επίσης, παρακάτω παρουσιάζεται μια πιο προσεκτική ματιά στην υιοθέτηση των 

ψηφιακών τεχνολογιών ανά τομέα για την ΕΕ και τις ΗΠΑ: 

 

 

Πηγή: Επενδυτική έρευνα της ΕΤΕπ - Επισκόπηση της ΕΕ για το 2020 

Σημείωση: Οι επιχειρήσεις σταθμίζονται με βάση την προστιθέμενη αξία. Οι επιχειρήσεις 

απάντησαν σε ερώτηση σχετικά με τέσσερις διαφορετικές τεχνολογίες και αν είχαν ακούσει 

ποτέ γι' αυτές, αν δεν είχαν ακούσει γι' αυτές, αν τις εφάρμοσαν μερικώς ή αν ολόκληρη η 

επιχείρησή τους είναι οργανωμένη με αυτές τις τεχνολογίες.36 

 

 
36 Ανακτήθηκε από το https://www.eib.org/en/essays/european-digitalisation-study 
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Όπως απεικονίζεται παραπάνω, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι λιγότερο συχνά 

πλήρως ψηφιακές, γεγονός που ισχύει ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό κλάδο. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στην ΕΕ και στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις 

ψηφιακές υποδομές με παρόμοιο τρόπο.37 

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

1. Συμβούλιο Υδάτων Λευκωσίας  

Επίπεδο: Περιφερειακό 

Περίοδος εφαρμογής: Δεκεμβρίου 2022 και εξής 

Περιγραφή: Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, με στόχο τη 

διευκόλυνση των καταναλωτών στη διεκπεραίωση των οφειλών ή άλλων 

αιτημάτων τους, προχωρεί στην ψηφιοποίηση των λογαριασμών υδροληψίας. 

Από τις 31 Δεκεμβρίου θα σταματήσει η ταχυδρομική αποστολή όλων των 

λογαριασμών νερού. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για τις οφειλές τους 

μόνο ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

γραπτών μηνυμάτων (SMS). 

https://www.wbn.org.cy/  

 

2. Σχέδιο επιχορήγησης για την αγορά ποδηλάτου - Podilato.gov.cy  

Επίπεδο: Εθνικό 

Περίοδος εφαρμογής: 2021 - 2023 

 
37 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2019) Ανακτήθηκε από https://www.eib.org/en/publications-
research/economics/surveys-data/eibis-digitalisation-
report.htm#:~:text=EUpercent20countriespercent20fallpercent20intopercent20four,higherpercent2
0thanpercent20thepercent20Unitedpercent20States. 
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Περιγραφή: Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της αγοράς 

ποδηλάτων για Κύπριους, Ευρωπαίους και υπηκόους τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Η 

πρωτοβουλία περιλαμβάνει επίσης άλλες δράσεις, όπως η επέκταση των 

υποδομών ποδηλασίας, η δημιουργία ποδηλατοδρόμων, κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις για την ποδηλασία, η δωρεάν μεταφορά ποδηλάτων από τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς, ένα σχέδιο "μετακίνησης στη δουλειά με ποδήλατο" για 

τις εταιρείες και άλλα.  

http://www.podilato.gov.cy/mtcw/cycling.nsf/mtcw03a_el/mtcw03a_el?OpenD

ocument  

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 

Σύνδεσμος: https://www.helpe.gr/en/ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που ιδρύθηκε το 1998, είναι ένας δυναμικός 

Όμιλος με στέρεες βάσεις που ξεκίνησε από την αρχή, κατέχοντας ηγετική 

θέση στον ελληνικό ενεργειακό τομέα, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Το φάσμα δραστηριοτήτων του Ομίλου περιλαμβάνει: 

● Προμήθεια, διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό 

● Μάρκετινγκ καυσίμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 

● Παραγωγή και εμπορία πετροχημικών 

● Έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου 

● Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας & φυσικό αέριο 
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● Παροχή συμβουλευτικής και υπηρεσιών μηχανικής σε έργα που 

σχετίζονται με υδρογονάνθρακες 

Μια σημαντική πτυχή του Ομίλου είναι ότι υιοθετεί και εφαρμόζει τις αρχές 

της κυκλικής οικονομίας στις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης της 

επενδυτικής του στρατηγικής σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων του, 

όπως:  

● επαναχρησιμοποίηση του νερού με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης 

γλυκού νερού και της παραγωγής υγρών αποβλήτων. 

● μείωση των στερεών αποβλήτων για υγειονομική ταφή μέσω επενδύσεων 

σε σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και μέσω 

συνεργειών για περαιτέρω χρήση από τρίτους, όπως η ενεργειακή χρήση 

ελαιωδών αποβλήτων διυλιστηρίων από τρίτους ή άλλων αποβλήτων ως 

πρόσθετα στα προϊόντα τους. 

● ανάπτυξη συνεργειών για τη χρήση των αποβλήτων με την ανάκτηση 

ενέργειας ή/και πρώτων υλών από τις πολυάριθμες δραστηριότητες του 

Ομίλου, όπως η ανακύκλωση ελαιωδών αποβλήτων που παράγονται στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας εμπορίας καυσίμων. 

 

Εφαρμόζοντας τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές στην παραγωγική διαδικασία 

και λειτουργώντας καινοτόμες διαδικασίες επεξεργασίας και ανάκτησης 

αποβλήτων, ο Όμιλος συνεχίζει να ανακτά σημαντικές ποσότητες ελαιωδών 

αποβλήτων για χρήση ως πρώτη ύλη στα διυλιστήρια, ενώ μειώνει σταθερά 

το ποσοστό των υλικών που θεωρούνται απόβλητα και συνεπώς δεν έχουν 

περαιτέρω χρήση. 
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Διϋλιστήριο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη 

 
Πνευματικά δικαιώματα: Yerolymbos 

 

2. MYTILINEOS HOLDINGS 

Σύνδεσμος: https://www.mytilineos.gr/ 

Η MYTILINEOS είναι μια κορυφαία παγκόσμια βιομηχανική και ενεργειακή 

εταιρεία με ισχυρή παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία διαθέτει 

τέσσερις Επιχειρηματικές Μονάδες, την Μονάδα Ηλεκτρικής Ενέργειας & 

Φυσικού Αερίου, την Μονάδα Μεταλλουργίας, την Μονάδα Ανάπτυξης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης και την Μονάδα Βιώσιμων 

Μηχανικών Λύσεων. Λόγω της προαναφερθείσας σημαντικής διεθνούς 

παρουσίας, η εταιρεία χαρακτηρίζεται με ασφάλεια ως παγκόσμιος ηγέτης, 

θεωρούμενη υπεύθυνη για ένα σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών, 

ωφελώντας σημαντικά την εθνική οικονομία και μεταφέροντας ένα ισχυρό 

μήνυμα για τη δέσμευσή της στη συνεχή ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη 

αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την εταιρεία, δίνοντας έμφαση στα 

θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, της ενέργειας και των εκπομπών αερίων ρύπων, της διαχείρισης 
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των υδάτων, της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης των αποβλήτων, 

των οικολογικών επιπτώσεων και της πρόληψης της ρύπανσης. 

Η MYTILINEOS δημιούργησε με επιτυχία μια νέα Επιχειρηματική Μονάδα 

Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης, υπεύθυνη 

για διάφορα έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, 

παρέχοντας φωτοβολταϊκές κατασκευές, λύσεις αποθήκευσης ενέργειας με 

μπαταρίες μεγάλης κλίμακας και συμβόλαια για όλο το φάσμα των 

εφαρμογών ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα 

κοινής ωφέλειας. Η MYTILINEOS έχει αναπτύξει έναν Χάρτη Δράσεων 

Βιωσιμότητας, με δράσεις σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στα έργα 

της, οι οποίες ενσωματώνονται στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού 

συστήματος, του συστήματος υγείας, της μηχανικής κ.λπ. 

 

 

 

 
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
 

1. Slí Eile, Burton Park, Churchtown, Mallow, Co. Cork. 

Το Slí Eile μεταφράζεται στην ιρλανδική γλώσσα ως "άλλος δρόμος" και 

ιδρύθηκε το 2004 από την Joan Hamilton, για να παρέχει μια εναλλακτική 
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επιλογή αποκατάστασης σε άτομα με δυσκολίες ψυχικής υγείας που 

διαφορετικά θα έπρεπε να περάσουν χρόνο σε ψυχιατρική κλινική. Βρίσκεται 

στο Burton House, Churchtown, εντός της περιοχής Ballyhoura Development, 

και είναι ο μοναδικός οργανισμός του είδους του στην Ιρλανδία που παρέχει 

αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση 

που συνυφαίνει τη συναισθηματική, κοινωνική, σωματική, πνευματική και 

ψυχολογική υποστήριξη μέσω της βιωμένης εμπειρίας και της σύνδεσης με τα 

τρόφιμα και το φυσικό περιβάλλον.  

 

Οι ένοικοι περνούν μια περίοδο 6 έως 18 μηνών σε μια κοινότητα διαμονής 

στην οποία παρέχεται υποστήριξη τόσο από το επαγγελματικό προσωπικό 

όσο και από τους συνενοίκους τους. Μέσω της καθημερινής υποστήριξης, της 

χειρωνακτικής εργασίας επί της γης για την καλλιέργεια υγιεινών, βιολογικών 

προϊόντων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, καθώς και των ευκαιριών για 

εργασία στο αρτοποιείο, παρέχεται η δυνατότητα για ένα νέο ξεκίνημα σε ένα 

ασφαλές, γαλήνιο περιβάλλον. Τα τρόφιμα που παράγονται 

χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ενοίκων και του προσωπικού, ενώ το 

πλεόνασμα πωλείται στην εβδομαδιαία αγορά. Οι ένοικοι και το προσωπικό 

δεσμεύονται για τη βιώσιμη παραγωγή, τα οφέλη της καλλιέργειας της γης, 

την ομαδική εργασία και τα οφέλη της παραγωγής και κατανάλωσης υγιεινών, 

βιολογικών και βιώσιμων τροφίμων προς την κατεύθυνση της ολιστικής, 

θεραπευτικής προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας. 

 

Ο οργανισμός δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 

να ανακάμψουν και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους χρησιμοποιώντας τρεις 

βασικές στρατηγικές: 
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1. Υποστηριζόμενη κοινοτική διαβίωση 

Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια μοναδική κοινότητα Slí Eile, υπηρεσία 

φροντίδας και οικογενειακής υποστήριξης για την αποκατάσταση των 

ενοίκων από την ψυχική ασθένεια, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στη 

ζωή τους με ελπίδα, αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία. 

 

2. Κοινωνικές επιχειρήσεις του πραγματικού κόσμου 

Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν οι πραγματικές εμπορικές επιχειρήσεις 

του Slí Eile για να υποστηρίξουν το ταξίδι ανάκαμψης των ενοικιαστών με 

έμφαση στη μάθηση, την ευημερία και τη βιοποικιλότητα, ώστε να 

δημιουργηθούν θετικές κοινωνικές, οικονομικές και κοινοτικές επιπτώσεις. 

 

3. Σχεδιασμός προσωπικής προόδου 

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να σκεφτούν για το είδος της ζωής που 

ελπίζουν στο τέλος του ταξιδιού τους με το Slí Eile και υποστηρίζονται 

μέσω του πλαισίου προσωπικής εξέλιξης "C-Me", της ατομικής 

καθοδήγησης, της καθοδήγησης από τους εργαζόμενους-κλειδιά και της 

μάθησης από ομοτίμους για να θέσουν στόχους και δράσεις. Η προσωπική 

πρόοδος αποτελεί βασικό ακρογωνιαίο λίθο της πορείας ανάρρωσης και η 

συμμετοχή είναι θεμελιώδης για τα ανυπολόγιστα οφέλη που απορρέουν 

από την ενισχυμένη αυτοεκτίμηση και την κοινωνική αναγνώριση. 
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Χρηματοδοτούμενο από δραστηριότητες κοινωνικής επιχείρησης (βιολογικά 

αγροτικά προϊόντα και αρτοποιείο) και τη σαββατιάτικη αγορά, ανοιχτή στην 

ευρύτερη κοινότητα, το Slí Eile Housing Association CLG (COMPANY LIMITED 

BY GUARANTEE) χρηματοδοτείται επίσης από τα μισθώματα των ενοικιαστών, 

τις δραστηριότητες συγκέντρωσης πόρων, τις δημόσιες δωρεές και την 

Εκτελεστική Υπηρεσία Υγείας. Ο οργανισμός επωφελείται περιστασιακά από 

την υποστήριξη εταιρικών χορηγών και από επιχορηγήσεις και 

χρηματοδοτήσεις για εθελοντικές οργανώσεις και φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

 RDS Rural Social Impact Winner 2022 - Sli Eile Farm, Co. Cork. 

Slí Eile Farm, Burton Park, Churchtown, Mallow, Co. Cork 

https://www.slieile.ie/programme/supported-community-living/ 

 

2. Community power  

Friars Court, Nenagh, Co. Tipperary 

Η Community power είναι ο πρώτος προμηθευτής ανανεώσιμης ενέργειας της 

Ιρλανδίας που ανήκει στην κοινότητα και αναπτύχθηκε από το πρώτο 



    
 
  
 
 

99 
 

κοινοτικό αιολικό πάρκο της Ιρλανδίας στο Templederry, στην κομητεία 

Tipperary. Στόχος της εταιρείας είναι να συνεργαστεί με περισσότερες 

κοινότητες για την ανάπτυξη περισσότερων προμηθειών ανανεώσιμης 

ενέργειας που ανήκουν σε κοινότητες.  

 

Ο πρώτος στρόβιλος ως μέρος αυτού του έργου λειτουργεί από το 2012 στους 

πρόποδες του Slieve Feilim και σήμερα διαθέτει δύο ανεμογεννήτριες που 

παράγουν 15 GWh ενέργειας ετησίως.  

 

Η εταιρεία λειτουργεί με τρεις συνιστώσες: 

1. Ως καταλύτης, μερικώς χρηματοδοτούμενος και διαχειριστής έργων που 

ανήκουν στην κοινότητα, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως 

ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική και βιομάζα. 

2. Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στις κοινότητες και στην ευρύτερη αγορά. 

3. Παροχή μιας ουσιαστικής δομής ιδιοκτησίας για τις κοινότητες και τους 

ιδιώτες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - για να διασφαλιστεί 

ότι τα πλεονάζοντα έσοδα που παράγονται παραμένουν στις κοινότητες, 

ενισχύοντας έτσι την τοπική κυκλική οικονομία." (Η ιστορία μας - Community 

Power, 2022) 

 

Η εταιρεία προσφέρει στις κοινότητες ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας 

ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, με υπεύθυνο έλεγχο της παραγωγής 

ενέργειας, της παραγωγής εν γένει, της διανομής, της κατανάλωσης και της 

ιδιοκτησίας των έργων.  

Τα συμβόλαια που προσφέρει η Community Power στους πελάτες της δεν 

έχουν ρήτρα πρόωρης καταγγελίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες 

μπορούν να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν χωρίς ποινή.  Η κοινοτική 
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ενέργεια παρέχει στις κοινότητες προαιρετικές συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας (PPA), ώστε να μπορούν να πωλούν την πλεονάζουσα ηλεκτρική 

ενέργεια, βελτιώνοντας έτσι τη ροή των εσόδων τους από τους σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Το κράτος έχει εγγυηθεί ότι τα επιτυχημένα έργα του προγράμματος στήριξης 

της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (RESS) θα έχουν 

προπωλημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή για πάνω από 

δεκαπέντε χρόνια. Αυτό απαξιώνει τον κίνδυνο για τις κοινότητες και καθιστά 

το εγχείρημα πιο πιθανό να λάβει χρηματοδοτική υποστήριξη από 

τραπεζικούς παρόχους πριν από την κατασκευή.  

 

Η εταιρεία περιγράφει ένα έγγραφο-κώδικα πρακτικής για τους ευάλωτους 

πελάτες. Αυτό παρέχει πρόσθετη υποστήριξη στους πελάτες που ενδέχεται να 

είναι ευάλωτοι σε αποσύνδεση κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω μη 

πληρωμής των λογαριασμών. Εάν εγγραφεί στο μητρώο ειδικών υπηρεσιών, η 

Community Power θα ενημερώσει το δίκτυο ESB για την εγγραφή της στο 

μητρώο του κλάδου και θα έχει περιγράψει ότι ένας πελάτης δεν θα 

αποσυνδεθεί κατά τους χειμερινούς μήνες για μη πληρωμή λογαριασμών.  

 

Η Community Power υποστηρίζει τις κοινότητες για την παραγωγή τοπικών 

και ανανεώσιμων ενεργειακών λύσεων. Στη συνέχεια αγοράζουν ανανεώσιμη 

ενέργεια που ανήκει σε κοινότητες, συνεταιρισμούς ή πολίτες και πωλούν την 

ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες. Η Ιρλανδία είναι μοναδική, καθώς 

επιτρέπει στην παραγωγή μεσαίου μεγέθους να εμπορεύεται στην 

ολοκληρωμένη ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Community Power, 2022). 
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Στοιχεία επικοινωνίας:  

Διεύθυνση: Nenagh, Co. Tipperary, E45KN59 

Τηλέφωνο: 067 56005 

 Email:info@communitypower.ie 

Δικτυακός τόπος: https://communitypower.ie/ 

 

3. ConnectedHubs 

Η Enterprise Ireland το 2021 δημοσίευσε έναν οδηγό με τίτλο "Σχεδιάζοντας 

ένα χώρο εργασίας για το μέλλον". Στόχος της έκδοσης αυτής ήταν να 

προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση στους εργοδότες για να 

διερευνήσουν τις ευκαιρίες των μελλοντικών εργασιακών περιβαλλόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών και απομακρυσμένων μοντέλων 

εργασίας. Προχωρώντας προς αυτό το νέο εργασιακό περιβάλλον, η ανάπτυξη 

του Εθνικού Δικτύου Κόμβων είναι αναπόσπαστο στοιχείο, καθώς επιτρέπει 

στους εργαζόμενους να εκτελούν εργασίες κοντά στα σπίτια τους με 

εξαιρετικές ανέσεις. Εθνικό δίκτυο κόμβων: 2022: Φέρνοντας τους ιρλανδικούς 

χώρους εργασίας σε μια νέα εποχή. 

 

Το ConnectedHubs.ie εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2021 και έχει ως στόχο να 

απλοποιήσει και να τυποποιήσει τη διαδικασία εξεύρεσης κατάλληλου χώρου 

για εργασία. Αυτό μπορεί να ποικίλλει από την ενοικίαση χώρων, γραφείων, 

γραφείων και εκδηλώσεων σε κόμβους για μια ημέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, 

ένα χρόνο ή και περισσότερο.  

  

Το ConnectedHubs προσφέρει επί του παρόντος 278 κόμβους συνεργασίας, 

4824 γραφεία και 374 αίθουσες συνεδριάσεων (ConnectedHubs, 2022). 
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Το ConnectedHubs.ie λειτουργείται από το The National Hub Network, αυτή η 

πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Ιρλανδίας είναι μια βάση δεδομένων που 

επιτρέπει στους κόμβους να συγκεντρώνονται κάτω από έναν ρυθμιστικό 

φορέα των κόμβων απομακρυσμένης εργασίας. Το ConnectedHubs.ie 

επισημαίνει τα βασικά χαρακτηριστικά και παρέχει οφέλη στους ιδιοκτήτες 

των κόμβων, στους πελάτες, στις τοπικές κοινότητες και στην ευρύτερη 

οικονομία. Κάθε κόμβος είναι υπεύθυνος για τις κρατήσεις και τις ρυθμίσεις 

διαθεσιμότητας χώρου, δημιουργώντας ευκαιρίες για τοπική απασχόληση.  

  

Πριν από την πανδημία COVID-19 του 2020, το Υπουργείο Επιχειρήσεων, 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την εξ 

αποστάσεως εργασία στην Ιρλανδία Future Jobs 2019. Η έρευνα υπογράμμισε 

την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών, την έλλειψη ιδιοκτησίας και πολιτικής 

του υπουργείου και ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και 

τους εργοδότες. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι η εξ αποστάσεως εργασία 

παρουσιάζει ευκαιρίες για το μελλοντικό εργατικό δυναμικό: "Οι ευέλικτες 

λύσεις εργασίας, όπως η εξ αποστάσεως εργασία, καθίστανται προτεραιότητα 

από μια σειρά προοπτικών, από τη βιωσιμότητα και τις θετικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέχρι την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, 

των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην 

τρέχουσα κυβερνητική προσέγγιση, όπως αποδεικνύεται στο Future Jobs 

Ireland και στο σχέδιο δράσης για το κλίμα. Λόγω της αυξημένης 

ψηφιοποίησης και της αυξανόμενης προσβασιμότητας της καινοτόμου 

τεχνολογίας, οι ευέλικτες επιλογές εργασίας, όπως η εργασία εξ αποστάσεως, 

αποτελούν ορατό χαρακτηριστικό του ιρλανδικού εργατικού δυναμικού και, 

όλο και περισσότερο, προσδοκία των εργαζομένων". (Remote Work in Ireland 

Future Jobs 2019, σελ. 12, 2019).  
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Τον Νοέμβριο του 2021 η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι το 

65% του εργατικού δυναμικού εργάζεται εξ αποστάσεως όλο ή μέρος του 

χρόνου. (Εργασία εξ αποστάσεως - CSO - Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, 2021) 

 

 

Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, 2021 

  

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης εξέδωσε έκτοτε τον 

Ιανουάριο του 2021 ένα έγγραφο «Εθνική στρατηγική για την εξ αποστάσεως 

εργασία». Η αναπτυσσόμενη στρατηγική έχει οικοδομηθεί για να επικεντρωθεί 

σε τρεις πυλώνες, το εργασιακό περιβάλλον, την υποδομή της εξ αποστάσεως 

εργασίας και το πλαίσιο πολιτικής και καθοδήγησης.  Η μελέτη διαπίστωσε όχι 

μόνο κενά, αλλά και την ανάγκη για ορισμένες υποστηρίξεις, αλλά 

επιβεβαίωσε και την κρατική υποστήριξη: «Το κράτος δεσμεύεται να αυξήσει 
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την υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας στην Ιρλανδία μέσω της άρσης 

των εμποδίων, της ανάπτυξης υποδομών, της παροχής καθοδήγησης, της 

ευαισθητοποίησης και του παραδείγματος στον τομέα αυτό». (Making Remote 

Work National Remote Work Strategy, σελ. 11, 2021).  Αυτό έχει οδηγήσει σε 

υποστήριξη με πολλές μορφές, όπως: χρηματοδότηση για τους κόμβους για 

την ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλόντων- Connected Hubs Fund, διερεύνηση 

της ευημερίας σε σχέση με την εργασία από απόσταση, για παράδειγμα το 

δικαίωμα αποσύνδεσης, και προσδιορίστηκαν σαφή βήματα που πρέπει να 

γίνουν για την ανάπτυξη του τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 

του Εθνικού Δικτύου Κόμβων, το οποίο δημιούργησε ένα δίκτυο, πρότυπο και 

σύστημα υποστήριξης για όλους τους κόμβους απομακρυσμένης εργασίας σε 

ολόκληρη την Ιρλανδία.  

 

Το ConnectedHubs έχει κυκλοφορήσει πολλά έγγραφα καθοδήγησης σχετικά 

με το πώς οι κοινότητες ή οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εξελιχθούν σε 

κόμβο απομακρυσμένης εργασίας. Το έγγραφο θέτει σημαντικά ερωτήματα 

για κάθε δυνητικό κόμβο, τονίζοντας τη σημασία της ύπαρξης 

επιχειρηματικού σχεδίου και της αξιολόγησης της βιωσιμότητας των 

καθημερινών λειτουργικών δαπανών, αλλά παρέχει επίσης πληροφορίες 

σχετικά με τους πόρους που παρέχουν τα ConnectedHubs, όπως η υπηρεσία 

κρατήσεων και το μοντέλο διαχείρισης ("Guidance for the Development of 

Hubs and Remote Working Facilities", 2021). 

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ITAΛΙΑ 
 

1. Στο Νότιο Τιρόλο Alpe Pragas 

(https://www.alpepragas.com/en/about-us), μια εταιρεία παραγωγής 

μαρμελάδων, χυμών και κονσέρβας, αναπτύσσει εδώ και χρόνια 
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πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα: για την παρασκευή των 

προϊόντων της, η εταιρεία χρησιμοποιεί εποχιακά φρούτα που προέρχονται 

σχεδόν αποκλειστικά από δικές της τοπικές καλλιέργειες ή από μικρούς 

τοπικούς παραγωγούς- η συσκευασία είναι 100% χωρίς πλαστικό. Σήμερα το 

εργοστάσιο παραγωγής τροφοδοτείται κυρίως με υδροηλεκτρική ενέργεια, 

αλλά η εταιρεία αναζητά ενεργά νέες λύσεις από άλλες ανανεώσιμες πηγές. 

Στόχος είναι να γίνει μια εταιρεία μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2027. Η Alpe 

Pragas ενημερώνει συνεχώς τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους 

επιχειρηματικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους για τις βιώσιμες 

δράσεις της. 

 

2. "Officina del Colore Naturale" 

Είναι μια βιοτεχνική εταιρεία που κατατάσσεται ως στεγνοκαθαριστήριο, αλλά 

είναι ένα μείγμα τυπικής δημιουργικότητας made in Italy, πολλής μελέτης και 

έρευνας χρωμάτων. Στόχος της εταιρείας είναι να αποκτήσει ένα ποιοτικό 

υφασμάτινο προϊόν, φυσικά βαμμένο και ενδεχομένως να εντοπίζεται από την 

προέλευση, χρησιμοποιώντας χρώματα που εξάγονται από φυτά ή 

αγοράζονται από αγροκτήματα (https://www.officinadelcolorenaturale.it/our-

story). 

 

3. "Antichi Sapori" 

(http://www.antichisaporibrienza.it/): πρόκειται για ένα βιολογικό αγρόκτημα, 

που ιδρύθηκε από δύο νεαρά αγόρια, με την τολμηρή ιδέα να δημιουργήσουν 

ένα προϊόν με την ίδια φροντίδα και αφοσίωση που υπαγορεύει η παράδοση, 

αλλά με καινοτόμες τεχνικές. Από τις ιδέες τους είναι που γεννιούνται 

ποιοτικά προϊόντα που σχετίζονται με τις τοπικές παραδόσεις σε κάποια 

καινοτομία στη γαστρονομία. Η παραγωγή ελαιολάδου με νέες τεχνικές 
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καλλιέργειας, η παραγωγή ιδιαίτερων μελιών είναι τα χαρακτηριστικά που 

κάνουν την εταιρεία αυτή μοναδική. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να 

υιοθετήσετε μια κυψέλη και εκτός από την απόλαυση του μελιού, μπορείτε να 

γίνετε μέρος της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των μελισσών που είναι 

ζωτικής σημασίας για το οικοσύστημά μας. 

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

1. ECO Bihor 

Το ECO Bihor θεωρείται μια σπουδαία πρακτική στην πράσινη οικονομία που 

αποσκοπεί στην πρόληψη της σπατάλης πόρων. Η εταιρεία ECO Bihor εδρεύει 

στην Οραντέα, στη βορειοδυτική περιοχή της Ρουμανίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε 

από την KEVIEP Kft Hungary στις αρχές του 2004, μέσω σύμβασης που 

συνήφθη μεταξύ του τοπικού συμβουλίου της Oradea και της KEVIEP. Μέσω 

αυτής της εταιρικής σχέσης, όλα τα απόβλητα που παράγονται σε επίπεδο 

νομού τόσο από τον πληθυσμό όσο και από δημόσιους φορείς, μεταφέρονται 

στην ECO Bihor, όπου υφίστανται επεξεργασία, ανακυκλώνονται ή 

αποθηκεύονται με οικολογικά ελεγχόμενο τρόπο. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται 

και διαχειρίζεται για μια περίοδο 20 ετών την οικολογική αποθήκη αποβλήτων 

του νομού, τον σταθμό διαλογής και τον σταθμό μηχανικο-βιολογικής 

επεξεργασίας. Τα απόβλητα περνούν από μια σύγχρονη τεχνολογική 

διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με προσεκτική μηχανική και 

χειρωνακτική διαλογή, προκειμένου να μετατραπούν σε δευτερογενή πρώτη 

ύλη. Μετά τη διαλογή και την αποκομιδή, τα απόβλητα παραδίδονται σε 

εξειδικευμένα εργοστάσια τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, όπου 

ανακυκλώνονται διαφορετικοί τύποι υλικών. 38 

 
38 https://rocesp.ro/bune-practici/  
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Στοιχεία επικοινωνίας: https://ecobihor.ro/prezentare/, center@ecobihor.ro.  

 

2. ECOTIC 

Η ECOTIC είναι η πρώτη οργάνωση παραγωγών και εισαγωγέων ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) στη Ρουμανία. Ιδρύθηκε το 2006 και 

στόχος της είναι να επιφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 

εκπλήρωση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων του εξοπλισμού. Η ECOTIC 

διαχειρίζεται τα απόβλητα ΗΗΕ για λογαριασμό 700 συνδεδεμένων 

κατασκευαστών και εισαγωγέων, διασφαλίζει τη διαδικασία συλλογής, 

μεταφοράς και ανακύκλωσης των ΗΗΕ με στόχο ο ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός να μην αποτελεί πλέον κίνδυνο. Για πρώτη φορά 

στη Ρουμανία, η ECOTIC εισήγαγε το σύμβολο Green Stamp®, το οποίο 

αποτελεί εγγύηση για τη διαχείριση του ΗΗΕ.  

Στοιχεία επικοινωνίας: https://www.ecotic.ro/despre-noi/ , office@ecotic.ro 

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ IΣΠΑΝΙΑ 
 

1. Ηλιακό εργοστάσιο της Τοτάνα 

Το ηλιακό εργοστάσιο της Τοτάνα είναι μια τεράστια ηλιακή συστοιχία που 

λειτουργεί από την Enel Green Power και βρίσκεται στην Τοτάνα της Νότιας 

Ισπανίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019, όταν συνδέθηκε τελικά με το 

δίκτυο μετά από 2 χρόνια μαζικών κατασκευών με στόχο να συμβάλει στην 

παραγωγή καθαρής ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής.  

 

Το ηλιακό εργοστάσιο της Τοτάνα αποδείχθηκε ότι είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος παραγωγής ενέργειας, καθώς συνεισφέρει 85 
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μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή σχεδόν 2.800 ώρες ετησίως γύρω από 

την Τοτάνα (Ισπανία: Η βιώσιμη ενέργεια στο επόμενο επίπεδο, 2020). Επιπλέον, 

αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου έργου που διαχειρίζεται η ENEL και το οποίο 

περιλαμβάνει άλλες 9 ηλιακές εγκαταστάσεις σε όλη την ισπανική επικράτεια. 

 

Για την Ισπανία, η κλιματική αλλαγή είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. Η 

χώρα δέχεται ήδη είκοσι πέντε τοις εκατό λιγότερες βροχές από ό,τι πριν από 

πενήντα χρόνια και η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 8 βαθμούς Κελσίου 

(ό.π.). Αν δεν μπορέσει να επιβραδυνθεί ή να αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή, 

οι προβλέψεις λένε ότι στα επόμενα πενήντα χρόνια η θερμοκρασία της 

Ισπανίας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά άλλους 2,5 βαθμούς Κελσίου, 

φέρνοντας μια πιο ζεστή, ξηρή και μακρύτερη καλοκαιρινή περίοδο στις 

αχανείς κεντρικές πεδιάδες της. Ως εκ τούτου, η δέσμευση της κυβέρνησης να 

εγκαταστήσει 3.000 μεγαβάτ αιολικής και ηλιακής ισχύος κάθε χρόνο για δέκα 

χρόνια είναι μια κρίσιμη, αν όχι ζωτικής σημασίας, λύση. 

 

Το ισπανικό περιβάλλον είναι ευνοϊκό για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας σε 

αντίθεση, για παράδειγμα, με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου το φως 

της ημέρας είναι μικρότερο. Ωστόσο, η περίπτωση του ηλιακού εργοστασίου 

της Τοτάνα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα εναλλακτικού τρόπου 

παραγωγής ενέργειας με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας. 

Από αυτή την άποψη, χώρες όπως η Νορβηγία ή η Σουηδία μπορούν να 

καταφύγουν στη χρήση αιολικών σταθμών σε μεγαλύτερη κλίμακα ως έναν 

τρόπο επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας που επισημαίνεται στην 

ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία (A European Green Deal). Επιπλέον, η 

συμμετοχή και η υποστήριξη της τοπικής κοινότητας αποτέλεσε κεντρικό 

πυλώνα του σχεδίου της ENEL για την Τοτάνα. Δόθηκε προτεραιότητα σε 
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τοπικούς εργαζόμενους και εργολάβους, προβλέφθηκαν προγράμματα 

κατάρτισης σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον άνεργο 

πληθυσμό της περιοχής και προγράμματα περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης εισήχθησαν στα σχολεία. 

 

2. COVAP 

Η COVAP (The Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches) είναι ένας 

ισπανικός συνεταιρισμός που ειδικεύεται στη βιομηχανία γαλακτοκομικών 

προϊόντων, κρέατος και ζωοτροφών. Ιδρύθηκε το 1959 στο Pozoblanco 

(Córdoba) χάρη σε μια ομάδα κτηνοτρόφων που αποφάσισαν να αγοράσουν 

πρώτες ύλες για τη διατροφή και την εκτροφή των ζώων τους. Σήμερα 

αποτελείται από 4.500 γεωργούς εταίρους που ορκίστηκαν να συμβάλλουν 

και να φροντίζουν το περιβάλλον. 

 

Το 2021, η COVAP «στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιωσιμότητα και ως 

μέρος του στρατηγικού της μοντέλου» ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου, 

πιο βιώσιμου χαρτοκιβωτίου του ενός λίτρου, το οποίο αντικαθιστά τα 

στρώματα πλαστικού στο καπάκι και το μπρικ με ένα επαναστατικό φυτικό 

πολυμερές με βάση το ζαχαροκάλαμο ("Covap Apuesta Por La Sostenibilidad Con 

Un Nuevo Envase De Origen Vegetal", 2021). «Αυτή η καινοτομία αντιπροσωπεύει 

μια νέα ιδέα συσκευασίας από 89% ανανεώσιμα υλικά φυτικής προέλευσης, 

μειώνοντας έτσι το αποτύπωμα άνθρακα έως και 33% σε σύγκριση με την 

προηγούμενη μορφή», δήλωσε η εταιρεία Cordovan. 

 

Η πρωτοβουλία αυτή της COVAP αγκαλιάστηκε από τους καταναλωτές, καθώς, 

σύμφωνα με τις μελέτες που διεξήγαγε η διεθνής εταιρεία συμβούλων Kantar, 

οι καταναλωτές προτιμούν πιο βιώσιμες συσκευασίες, καθώς όταν η ποιότητα, 
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η τιμή και η ασφάλεια του προϊόντος φαίνονται παρόμοια, η απόφαση αγοράς 

κλίνει προς τις περιβαλλοντικές αξίες της μάρκας και τα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της συσκευασίας (ό.π.). Αυτό αποδεικνύεται από την έρευνα 

που διεξήγαγε η "Dataestudios" στην Ανδαλουσία, έδρα της COVAP, η οποία 

αποκάλυψε ότι το 73% των Ανδαλουσιανών θα πλήρωναν περισσότερα για 

περιβαλλοντικά υπεύθυνες μάρκες (ό.π.). Επιπλέον, η πρωτοβουλία 

συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

όπως η μετάβαση της Ευρώπης προς μια ουδέτερη από άνθρακα και κυκλική 

οικονομία ("Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία", 2020). 

 

Αυτό το βήμα που πραγματοποίησε η COVAP συμβάλλει στη συνολική 

στρατηγική της εταιρείας, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλυσίδας τροφίμων. Επιπλέον, η εταιρεία 

περιλαμβάνει περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους και, ως εκ τούτου, 

προωθεί τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Επιπλέον, τα μέλη του 

συνεταιρισμού είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες, προμηθευτές ζώων και πελάτες 

εισροών, γεγονός που με τη σειρά του εγγυάται λογικές τιμές και υπεύθυνη 

χρήση των φυσικών πόρων. 

 

Αυτή η εμπειρία της COVAP μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα μιας 

εύκολα αναπαράξιμης καλής πρακτικής, καθώς το σημαντικότερο στοιχείο της 

είναι η επιχειρηματική βούληση και όχι η αναλογία κόστους-οφέλους ή τα 

πολιτικά ζητήματα. Σύμφωνα με την έρευνα των Spence κ.ά., το σκεπτικό πίσω 

από τους επιχειρηματίες που δεσμεύονται για την αειφορία σε σύγκριση με 

τις λιγότερο δεσμευμένες επιχειρήσεις δείχνει ότι οι ατομικές αξίες των 

επιχειρηματιών είναι καθοριστικές (Spence et. al, 2011). Δεδομένου ότι οι 

κλιματικές συνθήκες συνεχίζουν να επιδεινώνονται, η ενσωμάτωση 
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καθαρότερων τεχνολογιών στον παραγωγικό κύκλο της επιχείρησης δεν θα 

πρέπει να θεωρείται ως ένα επιπλέον άρθρο δαπάνης στον προϋπολογισμό 

της επιχείρησης, αλλά ως ένα βήμα προς ένα νέο, αναπόφευκτο μοντέλο 

παραγωγής. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: ΚΥΠΡΟΣ 
1. Δημογραφικά στοιχεία  

Η ηλικία των ερωτηθέντων κυμαινόταν μεταξύ 33 - 54 ετών, γεγονός που 

καθιστά τους ερωτηθέντες αντιπροσωπευτικούς της εργατικής τάξης για 

την Κύπρο. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες γεννήθηκαν στην 

Κύπρο, ενώ δύο από αυτούς γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Όσο αφορά στο 

επάγγελμα, οι ερωτηθέντες εργάζονται σε δημόσια υπηρεσία 

(κυβερνητικοί υπάλληλοι), στον ιδιωτικό τομέα και σε ΜΚΟ.  

Οι ερωτηθέντες που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, εργάζονται είτε σε 

Δήμους είτε σε υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι ερωτηθέντες που εργάζονται 

στον ιδιωτικό τομέα, εργάζονται κυρίως ως αγρότες ή ιδιοκτήτες 

θερμοκηπίων και ΜΜΕ. Οι ερωτηθέντες που εργάζονται σε ΜΚΟ, 

ασχολούνται τόσο με εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και με 

περιβαλλοντικές δράσεις.  

 

2. Γνώση αντικειμένου 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ήταν εξοικειωμένοι με τον όρο 

"πράσινες θέσεις εργασίας". Λίγοι από τους ερωτηθέντες, αν και δεν ήταν 

σίγουροι για την ακριβή σημασία του, ανέφεραν ότι σχετίζεται με το 

περιβάλλον και την αειφορία. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης ότι οι 

πράσινες θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν τη διατήρηση του νερού, την 

ανακύκλωση, την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κ.λπ.  

 

Όσο αφορά στις "πράσινες δεξιότητες", οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες ανέφεραν ότι σχετίζονται με τον τρόπο προώθησης της 
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αειφορίας, κάτι που είναι πολύ κοντά στην πραγματική έννοια του όρου. 

Λίγοι ερωτηθέντες δεν ήταν σίγουροι για το τι σημαίνει, αλλά όταν τους 

εξηγήσαμε την έννοια, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είναι εξοικειωμένοι με 

την πρακτική αυτή, παρόλο που δεν γνώριζαν τον ακριβή όρο γι' αυτήν. 

 

Όλοι οι ερωτηθέντες ήταν εξοικειωμένοι με τον όρο "ψηφιακές δεξιότητες", 

αν και δεν υπήρχε κοινός ορισμός από κανέναν από αυτούς. Οι πιο κοινές 

απαντήσεις περιλάμβαναν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ο τρόπος 

χρήσης της τεχνολογίας και κυρίως των υπολογιστών και άλλων 

τεχνολογικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 

εργαλείων, στις καθημερινές μας εργασίες.  

 

Όσο αφορά στην "πράσινη οικονομία", λιγότεροι από τους μισούς 

συμμετέχοντες ήταν εξοικειωμένοι με τον όρο, ενώ οι υπόλοιποι 

ερωτηθέντες ανέφεραν ότι τον έχουν ακούσει στο παρελθόν αλλά δεν ήταν 

σίγουροι για το τι ακριβώς είναι.  

 

Όσο αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι πράσινες/ψηφιακές δεξιότητες 

επηρεάζουν τις θέσεις εργασίας ή το εργασιακό περιβάλλον, μερικοί 

ερωτηθέντες ανέφεραν ότι πρόκειται για νέες δεξιότητες που απαιτούνται 

τόσο για νέους τύπους θέσεων εργασίας όσο και για θέσεις εργασίας της 

παλιάς σχολής, όπως η οικοδόμηση και η ανάπτυξη, η διαχείριση των 

υδάτων, η γεωργία κ.λπ. Δύο από τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι οι 

δεξιότητες αυτές μπορούν επίσης να δημιουργήσουν νέες θέσεις 

εργασίας. Τρεις ερωτηθέντες ανέφεραν ότι αυτές οι δεξιότητες είναι 

σημαντικές για κάθε είδους εργασία στις μέρες μας και ότι είναι ζωτικής 

σημασίας για την ανάπτυξη κάθε εργασίας. 
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Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δεν γνώριζαν συγκεκριμένες 

πρακτικές πράσινες δράσεις για τους εργαζόμενους- ωστόσο, μερικοί από 

τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η εργασία τους απαιτεί να ασκούν 

ανακύκλωση, να είναι συνειδητοποιημένοι στην εκτύπωση, για 

παράδειγμα να εκτυπώνουν μόνο όταν είναι απαραίτητο και μόνο διπλής 

όψης, να χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον καλαμάκια κ.λπ.  

 

Όσο αφορά στις ήπιες δεξιότητες, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

δεν ήταν σίγουροι για τον όρο. Ένας ερωτώμενος ανέφερε ότι οι 

κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση για το 

περιβάλλον. 

 

3. Ειδική εργασία 

Οι αρμοδιότητες όσο αφορά στην ψηφιακή επικοινωνία και στις πράσινες 

δράσεις στο πλαίσιο του ρόλου ενός λειτουργού κοινοτικής ανάπτυξης, 

μερικοί από τους ερωτηθέντες δεν ήταν σίγουροι για το ποιες είναι αυτές. 

Μερικοί από τους ερωτηθέντες δεν ήταν επίσης σίγουροι για τον όρο 

"λειτουργός κοινοτικής ανάπτυξης", καθώς ανέφεραν ότι υπάρχει 

παρόμοιος όρος στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.  

Όσο αφορά στην επιρροή των εργαζομένων στην πράσινη και ψηφιακή 

πρακτική στην εργασία, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι οι εργαζόμενοι 

μπορούν να χρησιμοποιούν την ανακύκλωση, να σβήνουν τα φώτα όπου 

αυτό είναι περιττό, να χρησιμοποιούν λιγότερο χαρτί και μελάνι κατά την 

εκτύπωση και γενικά να μεταβαίνουν σε ψηφιακά μέσα εργασίας. Όσο 

αφορά στις τοπικές αρχές, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα 
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σε συγκεκριμένες υπηρεσίες για να αυξήσουν τη δέσμευση προς τις 

πράσινες δεξιότητες. 

Όλοι οι ερωτηθέντες γνώριζαν τουλάχιστον δύο ψηφιακά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή επικοινωνία και τις πράσινες 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των Zoom, Skype, Miro, Google 

Forms και Google Drive.  

Όσο αφορά στις μεθόδους εργασίας που είναι πιο αποτελεσματικές για τη 

μέγιστη παραγωγικότητα, οι ερωτηθέντες ανέφεραν την πρακτική άσκηση, 

τις εκπαιδεύσεις στην εργασία και τα σεμινάρια.  

 

4. Ειδική προσέγγιση ανά χώρα  

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ήταν εξοικειωμένοι με την 

ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επίσης, οι περισσότεροι γνώριζαν τις 

πράσινες δράσεις που αναλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές της Κύπρου 

(όπως η ψηφιοποίηση των λογαριασμών ύδρευσης και οι πρωτοβουλίες 

για την ανακύκλωση).  

Στον κυβερνητικό τομέα που ασχολείται με την πράσινη οικονομία, σχεδόν 

οι μισοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι αυτό το χειρίζεται το Τμήμα 

Περιβάλλοντος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες δεν ήταν 

σίγουροι, ενώ λίγοι από αυτούς σημείωσαν ότι καλύπτονται από τους 

δήμους.  

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες γνώριζαν μερικούς οργανισμούς 

που ασχολούνται με την πράσινη οικονομία, ανέφεραν μερικούς 

οργανισμούς όπως οι AKTI, Let's Make Cyprus Green, Friends of the Earth 

Cyprus κ.λπ. Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες σημείωσαν επίσης ότι 
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γνωρίζουν ότι ορισμένες ΜΜΕ στην Κύπρο έχουν λάβει μέτρα για τη 

μετάβαση των δραστηριοτήτων τους προς την αειφορία. 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι γνωρίζουν ότι η κυπριακή κυβέρνηση 

συνεργάζεται με ορισμένους φορείς κατάρτισης ή/και διοργανώνει 

κατάρτιση για την πράσινη οικονομία/πράσινες δεξιότητες. 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν γνώριζαν άλλα έργα που 

ασχολούνται με τις πράσινες δεξιότητες στην Κύπρο. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ 
 

1. Δημογραφικά στοιχεία.  

Όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν συλλέχθηκαν από την Ελλάδα και οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, εκτός από έναν 

συμμετέχοντα που είχε γεννηθεί στη Γερμανία. 

Οι ερωτώμενοι ήταν άνω των 36 ετών, γεγονός που καθιστά το έργο αυτό 

πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε να κάνουμε με μια έμπειρη ομάδα-στόχο. 

Οι υπόλοιπες απαντήσεις προήλθαν από άτομα μεταξύ 18 - 35 ετών, τα 

οποία έχουν συνήθως υψηλότερο ψηφιακό αλφαβητισμό, οπότε ήταν σε 

θέση να απαντήσουν με ακρίβεια στις περισσότερες ερωτήσεις. 

 

Τα επαγγέλματα των συμμετεχόντων, μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο 

κατηγορίες: εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες (που σχετίζονται με τις 

αγροτικές μας περιοχές) και άτομα που είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή 

γης σε αγροτικές περιοχές. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στις δημόσιες υπηρεσίες, οι ερωτηθέντες εργάζονταν 

στις υπηρεσίες αγροτικής οικονομίας και αγροτικής ανάπτυξης διαφόρων 
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δήμων της Θεσσαλίας. Οι αρμοδιότητές τους κυμαίνονται από την παροχή 

γεωργικών συμβουλών στους αγρότες, τη διεκπεραίωση τεχνικών και 

κανονιστικών θεμάτων που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία, την 

υποβολή φακέλων και τη διαβίβαση των προβλημάτων των αγροτών στην 

αρμόδια υπηρεσία, μέχρι τη συμβουλευτική για τα προγράμματα 

κουπονιών και την εφαρμογή τους.  

Και μεταξύ των ερωτηθέντων που εργάζονταν σε αγροτικές περιοχές, 

ορισμένοι από αυτούς ήταν ιδιοκτήτες γης με ζώα ή χωράφια ή 

θερμοκήπια και άλλοι ήταν ιδιοκτήτες μονάδων συσκευασίας λαχανικών 

και ΜΜΕ με γεωργικές προμήθειες. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντά τους 

κυμαίνονταν μεταξύ γεωργίας, διαχείρισης μηχανημάτων/ανθρώπινων 

πόρων, λογιστικής και φροντίδας των συνολικών αναγκών ενός χωραφιού 

ή ενός ζωικού κεφαλαίου. 

 

2. Γνώση αντικειμένου 

Όταν ρωτήθηκαν αν ήταν εξοικειωμένοι με τον όρο "πράσινες θέσεις 

εργασίας", παρόλο που η πλειοψηφία απάντησε θετικά και οι απαντήσεις 

συμφωνούσαν ότι πρόκειται για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το 

περιβάλλον, υπήρχαν ορισμένα πρόσθετα σχόλια που διέφεραν. 

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για θέσεις εργασίας που σχετίζονται 

με τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, ενώ άλλοι αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στις ανανεώσιμες 

πηγές, τη βιωσιμότητα και την προώθησή τους.  

Στην ερώτηση σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες, οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες απάντησαν αμέσως θετικά στον όρο και έδωσαν έγκυρες 

εξηγήσεις, αλλά εξακολουθούσε να υπάρχει μια μικρή ομάδα ατόμων που 

δεν γνώριζε την έννοιά του. Αναλυτικότερα, οι πιο συνηθισμένες 
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απαντήσεις που δόθηκαν ήταν είτε ότι πρόκειται για δεξιότητες που 

προωθούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (τόσο στο γενικό πλαίσιο όσο 

και στον χώρο εργασίας) είτε για δεξιότητες που συμβάλλουν στη μείωση 

της ρύπανσης. 

Για τις ψηφιακές δεξιότητες, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν την 

ακριβή τους έννοια, ενώ όσοι δεν ήταν απόλυτα σίγουροι απάντησαν 

συνήθως «όταν ξέρεις να χειρίζεσαι έναν υπολογιστή». 

Ένα άλλο μέρος των συνεντεύξεων αναφερόταν στην πράσινη οικονομία, 

στο σημείο αυτό οι ερωτώμενοι, ακόμη και όταν δεν ήταν σίγουροι για τον 

ακριβή ορισμό, ήταν σε θέση να την ορίσουν με αρκετή ακρίβεια. Μεταξύ 

των θεμάτων που αναφέρθηκαν ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και 

η κοινωνική δικαιοσύνη, πάντα στο πλαίσιο της παραγωγής και της 

κατανάλωσης. 

Οι ερωτηθέντες ήταν μπερδεμένοι όταν ρωτήθηκαν για το πώς οι 

ψηφιακές/πράσινες δεξιότητες επηρεάζουν την απασχολησιμότητα ή το 

εργασιακό περιβάλλον. Ορισμένοι απάντησαν ότι μπορούν να 

δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, άλλοι ότι είναι κρίσιμες δεξιότητες 

για το μέλλον και για την επίτευξη των στόχων κάθε επιχείρησης, ενώ άλλοι 

αναφέρθηκαν μόνο στις ψηφιακές δεξιότητες και όχι στις πράσινες 

δεξιότητες. Από τα παραπάνω, ακόμη και αν υπάρχει κάποια γνώση της 

έννοιας των πράσινων δεξιοτήτων, όταν πρόκειται για την εφαρμογή τους, 

μπορεί να εντοπιστεί ένα κενό. 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, υπάρχουν ορισμένα σεμινάρια που 

προωθούν πράσινες δράσεις για τους εργαζόμενους, καθώς και διάφορες 

πολιτικές που εφαρμόζονται από τους εργοδότες και τις ενθαρρύνουν.  
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Οι ήπιες δεξιότητες αποτέλεσαν επίσης μια δυσκολία, καθώς ο όρος δεν 

ήταν γνωστός σε όλους. Παρ' όλα αυτά, η επικοινωνία, η επίλυση 

προβλημάτων και η προσαρμοστικότητα συγκέντρωσαν τις περισσότερες 

απαντήσεις. 

  

3. Ειδική εργασία 

Παραδόξως, σε αυτό το μέρος των συνεντεύξεων οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες που απάντησαν ήταν αυτοί που εργάζονται σε δήμους και 

όχι αυτοί που εργάζονται στην ύπαιθρο.  

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ένας λειτουργός κοινοτικής ανάπτυξης θα 

πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τη νέα νομοθεσία και τα 

προγράμματα που προωθούν τις πράσινες δράσεις, καθώς και να 

δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και των μελών της 

κοινότητας, ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί καλύτερα τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία της κοινότητας και στη συνέχεια να ενεργεί αναλόγως. 

 

Από την πλευρά των εργαζομένων, οι μαρτυρίες έδειξαν ότι οι πράσινες 

και ψηφιακές δράσεις μπορούν να επηρεαστούν από το επίπεδο αποδοχής 

ή δεκτικότητας των εργαζομένων και από το αν υποστηρίζουν ή όχι τέτοιες 

τακτικές. Όσο αφορά στη δέσμευση των τοπικών αρχών προς τις πράσινες 

δεξιότητες, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν επίσημο αίτημα 

παρουσιάζοντας τις ανάγκες και τις προτάσεις τους στην αρμόδια 

υπηρεσία. Σε θετικό επίπεδο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέφερε 

τουλάχιστον ένα ψηφιακό εργαλείο που βοηθά τους υπαλλήλους να 

πραγματοποιούν ψηφιακή/πράσινη επικοινωνία και δραστηριότητες. Και 

τέλος, με βάση τα ευρήματα, μεταξύ των πιο αποτελεσματικών μεθόδων 

που ενισχύουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων είναι: η πρακτική 



    
 
  
 
 

121 
 

άσκηση, τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, τα μπόνους και οι σαφείς 

επιχειρηματικοί στόχοι. 

4. Ειδική προσέγγιση ανά χώρα  

Σε γενικό επίπεδο, η Ελλάδα έχει αρχίσει να συμμετέχει και να εφαρμόζει 

διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της 

χρήσης πράσινης ενέργειας. Τα προγράμματα αυτά, που αναφέρθηκαν από 

τους ερωτηθέντες, αφορούν τη χρηματοδότηση της αιολικής ενέργειας και 

δεν υπάρχουν στο παρόν έγγραφο πηγές που να είναι πιο φιλικές προς το 

περιβάλλον. Ωστόσο, ένα πράγμα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι 

ερωτηθέντες επεσήμαναν σταθερά ότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες 

για το θέμα αυτό. Το γεγονός αυτό μπορεί επίσης να καταδειχθεί από το 

δεδομένο ότι οι απαντήσεις σχετικά με τον τομέα στην κυβέρνηση που είναι 

αρμόδιος για τέτοια θέματα δεν ήταν σχεδόν ποτέ οι ίδιες. Όσο αφορά στις 

ιδιωτικές οργανώσεις, υπάρχουν αρκετές και μεταξύ αυτών ενδεικτικά 

αναφέρονται οι WWF Ελλάς, Greenpeace, Ellet κ.λπ. Εν κατακλείδι, οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με 

εξωτερικούς οργανισμούς ή κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για τη διεξαγωγή σεμιναρίων για την προώθηση των πράσινων και 

ψηφιακών δεξιοτήτων. Τέτοια προγράμματα είναι το Greece 2.0 και το 

European Green Deal. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
 

1. Δημογραφικά στοιχεία.  

23 άτομα, από διάφορους τομείς εργασίας που σχετίζονται με την 

κοινοτική ανάπτυξη, πήραν συνέντευξη για την έρευνα μάθησης με βάση 

την εργασία. Η χώρα γέννησης είναι κυρίως η Ιρλανδία με 18 άτομα, 1 στη 



    
 
  
 
 

122 
 

Βόρεια Ιρλανδία, 1 στην Αγγλία, 1 στη Σλοβακία, 1 στη Γερμανία και τα 

υπόλοιπα άτομα επέλεξαν να μην αποκαλύψουν την χώρα γέννησής τους.  

Σχήμα 1: Χώρα γέννησης 

Το ηλικιακό εύρος των ερωτηθέντων κυμαίνεται μεταξύ 34 και 78 ετών με 

μέση ηλικία τα 49 έτη.  

  

Σχήμα 2: Εύρος ηλικιών 
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Η προϋπηρεσία των ερωτηθέντων στον τρέχοντα ρόλο τους ποικίλλει και 

κυμαίνεται από 6 μήνες έως 20 έτη με μέσο όρο τα 7,9 έτη. Πολλά 

καθήκοντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και 

προσωπικού, την εποπτεία, τον οικονομικό προγραμματισμό και τη 

διακυβέρνηση, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την δικτύωση, τις αιτήσεις 

χρηματοδότησης, καθώς και την ευρεία ανάπτυξη και υποστήριξη της 

κοινότητας.  

Τα είδη των οργανισμών που εκπροσωπούνται περιλαμβάνουν την 

περαιτέρω και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 

την έρευνα και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς με ισχυρούς δεσμούς με την κοινοτική ανάπτυξη. 

2. Γνώση αντικειμένου 

Όταν τους ζητήθηκε να ορίσουν τον όρο πράσινες θέσεις εργασίας, οι 

ερωτηθέντες απάντησαν με άλλους συναφείς όρους. Η ενέργεια 

αναφέρθηκε από το 43% των ερωτηθέντων, η βιωσιμότητα αναφέρθηκε 

από το 35% των ερωτηθέντων, η βιοποικιλότητα και η περιβαλλοντική 

διαχείριση αναφέρθηκαν από το 30% των ερωτηθέντων, ενώ η 

αντιμετώπιση των εκπομπών, η διαχείριση των ευκαιριών αξιοποίησης 

των πόρων και η δίκαιη μετάβαση αναφέρθηκαν από το 26% των 

ερωτηθέντων. Οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι πρόκειται επίσης για την 

ενσωμάτωση πράσινων πτυχών στους σημερινούς και μελλοντικούς 

ρόλους.  

Ορισμένοι ερωτηθέντες τόνισαν ότι σε ένα χώρο ανάπτυξης αγροτικών 

κοινοτήτων, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η ευαισθητοποίηση και η παροχή 

πληροφοριών θα πρέπει να αποτελούν στοιχείο των «πράσινων θέσεων 

εργασίας», ιδίως σε μειονεκτούντα άτομα και κοινότητες με χαμηλό 
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εισόδημα. Αυτό μπορεί επίσης να προσφέρει ευκαιρίες, ιδίως σε άτομα 

που αναζητούν μια διαφορετική επαγγελματική πορεία ή σε μακροχρόνια 

ανέργους να ασχοληθούν με έναν νέο και αναπτυσσόμενο τομέα και να 

συμβάλουν στην ανάπτυξή του. Πολλές από αυτές τις ευκαιρίες πρόκειται 

να προκύψουν από την εισαγωγή από την κυβέρνηση διαφόρων 

στρατηγικών, όπως η στρατηγική για την κυκλική οικονομία και το σχέδιο 

δράσης για το κλίμα 2021. 

Η γνώση των ευκαιριών απασχόλησης που παρέχει ο πράσινος τομέας 

οδηγεί σε αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλλαγή που 

απαιτείται όσο αφορά στη διαχείριση των υποδομών και των πόρων, 

ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, και στην εξέταση των υφιστάμενων 

πρακτικών και του τρόπου με τον οποίο αυτές μπορούν να υλοποιηθούν 

πιο βιώσιμα και αποτελεσματικά. Μέρος αυτής της αλλαγής θα απαιτήσει 

την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων στις κοινότητες και την ανταλλαγή 

γνώσεων εντός του χώρου της πράσινης ανάπτυξης.  

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τεχνικές δεξιότητες με παραδείγματα όπως η 

εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, η κατασκευή κατοικίας ενεργειακής 

κατηγορίας Α, ο βιώσιμος σχεδιασμός και η διαχείριση υδάτινων 

αποβλήτων. Οι τεχνικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για τη 

συμμετοχή των κοινοτήτων που αναλαμβάνουν έργα στο πλαίσιο της 

πράσινης οικονομίας. Τονίστηκαν επίσης οι καθημερινές και 

συμπεριφορικές γνώσεις για τη συμμετοχή των κοινοτήτων. Δεξιότητες 

όπως η ενεργειακή απόδοση στο σπίτι, η εκμάθηση του τρόπου 

διαχείρισης των χώρων πρασίνου σε τοπικό επίπεδο, η εκπαίδευση 

σχετικά με τους κύκλους ζωής των τροφίμων και η ανάπτυξη της 

ικανότητας των κοινοτήτων να εξετάζουν τους δικούς τους χώρους και τις 
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ευκαιρίες που παρουσιάζουν. Η παροχή τόσο τεχνικών δεξιοτήτων όσο και 

καθημερινών συμπεριφορών χρειάζεται στρατηγικό σχεδιασμό όταν 

παρέχεται στις κοινότητες και πρέπει να βασίζεται σε κάτι, είτε πρόκειται 

για κάτι τόσο απλό όσο ένα τοπικό βραβείο κηπουρικής βιοποικιλότητας, 

είτε για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην κοινότητα για την αντιμετώπιση 

μεγαλύτερων λύσεων ή πρωτοβουλιών υποδομής. 

Για τους λειτουργούς κοινοτικής ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας να 

αναπτύσσεται και να ενθαρρύνεται η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων 

τόσο εντός των κοινοτικών οργανώσεων όσο και εντός των κοινοτήτων. 

Συσχετίζοντας μεγαλύτερες στρατηγικές και γνώσεις και υποστηρίζοντας 

τις κοινότητες στο πλαίσιο αυτών των ρόλων, ιδίως σε μειονεκτούσες 

ομάδες-στόχους και κοινότητες με χαμηλό εισόδημα, προωθώντας «γνώση 

γύρω από το τι σημαίνει να είναι πράσινο το έργο που κάνετε». Ο ρόλος 

θα πρέπει επίσης να αντιπροσωπεύει μια προοπτική ηγέτη όταν πρόκειται 

για την ανάληψη πράσινων δράσεων στον χώρο εργασίας και γύρω από τις 

κοινότητες στις οποίες εργάζεται ο υπάλληλος. Τα ερωτήματα που τέθηκαν 

από τους ερωτηθέντες περιλάμβαναν «Πώς μπορώ να επιτύχω τους 

στόχους μου με πιο βιώσιμο τρόπο; Μπορώ να εργάζομαι από το σπίτι για 

να μειώσω το αποτύπωμα άνθρακα; Πρέπει να αποτυπώσω αυτές τις 

πληροφορίες;». 

Η ανάγκη ενσωμάτωσης περισσότερων ψηφιοποιημένων δεξιοτήτων και 

πρακτικών τόσο από την πλευρά της εργασίας, όσο και γενικότερα στην 

κοινωνία , υποστηρίχθηκε από τους ερωτηθέντες, με έναν συμμετέχοντα 

να συμβουλεύει: «Οι ψηφιακές δεξιότητες βρίσκονται σε ένα φάσμα, σε 

πολύ βασικό επίπεδο απαιτούνται για την επικοινωνία σε καθημερινή 

βάση, μπορούν να συγκριθούν με τον γενικό γραμματισμό και η ψηφιακή 

ευχέρεια απαιτείται στους περισσότερους τομείς της ζωής στο σημερινό 
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κλίμα». Χωρίς κάποιο βασικό ψηφιακό αλφαβητισμό ή δεξιότητες, το 

άτομο κινδυνεύει να μείνει πίσω ή να υποστεί κάποιας μορφής κοινωνική 

απομόνωση. Ο ψηφιακός τομέας μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια 

κοινότητα που μεταβαίνει σε κάθε ηλικιακή ομάδα μόλις αποκτήσει τις 

δεξιότητες χρήσης του, όχι μόνο στην άμεση επικοινωνία αλλά και σε 

τομείς όπως η διαφήμιση και η ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η εξάρτηση από 

τις υποδομές για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης αποτελεί απειλή, 

ιδίως στις αγροτικές περιοχές όπου οι ψηφιακές υποδομές είναι φτωχές ή 

ανύπαρκτες. Αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων να 

συμμετάσχουν στα πολλά οφέλη που προσφέρουν οι ψηφιακοί πόροι και 

συχνά μπορεί να επηρεάσει τη μετανάστευση προς την αστική ζωή. 

Η ανάγκη ανάπτυξης και αλλαγής των υποδομών είναι επίσης ζωτικής 

σημασίας για την εγκαθίδρυση της πράσινης οικονομίας στις αγροτικές 

περιοχές. Η κυβέρνηση επιβάλλει περιορισμούς στις εκπομπές σε 

ορισμένους τομείς, όπως η γεωργία και η παραγωγή ενέργειας, 

προκειμένου να γίνουν πιο αποδοτικοί ως προς τους πόρους ή να 

αλλάξουν τις πρακτικές τους, ώστε να γίνουν πιο βιώσιμοι. Ενώ αυτό έχει 

οδηγήσει στην απώλεια ορισμένων θέσεων εργασίας, όπως η κοπή και η 

συγκομιδή χλοοτάπητα, έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στους τομείς, 

ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ανάπτυξη νέων υποδομών, 

στη γεωργία, στον οικοτουρισμό κλπ. Ο στόχος είναι να αναλυθεί η 

τρέχουσα οικονομία με προοπτική μετάβασης προς μια πιο πράσινη 

εξέλιξη, διατηρώντας και βελτιώνοντας παράλληλα την απασχόληση και τα 

μέσα διαβίωσης.  

Για να είναι βιώσιμη μια πράσινη οικονομία, οι άνθρωποι πρέπει να 

μάθουν για τους πόρους τους, για το από πού προέρχονται τα προϊόντα 

και για το πώς οι νέες καινοτομίες και τα συστήματα, όπως η βιοοικονομία 
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και η κυκλική οικονομία, θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

γίνονται τα πράγματα στο μέλλον. Αυτό πρέπει επίσης να επιτευχθεί μέσω 

όλων των κοινωνικοοικονομικών επιπέδων, με την παροχή στήριξης στους 

πιο ευάλωτους, τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και τη βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου. Η οικοδόμηση των στόχων της ανάπτυξης και η 

δημιουργία θετικών ευκαιριών και η ανάπτυξη πλαισίων που επιτρέπουν 

μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. 

Οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι σε ένα εργασιακό περιβάλλον θα 

απαιτούνταν γνώση  πράσινων και ψηφιακών δεξιότητων. Αυτό κυμαίνεται 

από μια μεταβαλλόμενη οικονομία, με μια πιο πράσινη εστίαση, οι 

πράσινες δεξιότητες έχουν γίνει ένα αγαθό που πρέπει να έχουν στο 

εργατικό δυναμικό τους, είτε πρόκειται για την αξιολόγηση του 

αποτυπώματος άνθρακα των εταιρειών είτε για πιο τεχνικές απαιτήσεις, 

όπως η παραγωγή εκθέσεων περιορισμών, η ολοκλήρωση της ανάλυσης 

του κύκλου ζωής των υλικών ή η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των 

μεταφορών. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη 

διάδοση της γνώσης. Εάν έχετε γνώσεις ή δεξιότητες σε πράσινα θέματα, 

όπως η μείωση της χρήσης ενέργειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 

ψηφιακές δεξιότητες για να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό και να 

διαδώσετε τη γνώση. 

Οι αποφάσεις που έλαβαν ορισμένες εταιρείες σχετικά με την ανάπτυξη 

πολιτικών ή πρωτοβουλιών για εργασία από το σπίτι, είναι μια άλλη 

στήριξη που επηρεάστηκε από το πράσινο και το ψηφιακό περιβάλλον, 

καθώς μείωσε δραματικά το αποτύπωμα άνθρακα των μετακινούμενων, 

αλλά και επέτρεψε την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτό 

επηρέασε ιδιαίτερα τις αγροτικές κοινότητες, καθώς επέτρεψε στο 
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εργατικό δυναμικό να παραμείνει τοπικά και το ενθάρρυνε να ψωνίζει από 

τοπικά καταστήματα και να χρησιμοποιεί τοπικές υπηρεσίες. 

Στο χώρο εργασίας, λοιπόν, πρόκειται για την εξέταση της συμπεριφοράς 

της καθημερινής πρακτικής. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη διερεύνηση 

ενοτήτων βασισμένων στην εργασία σχετικά με τη βιωσιμότητα, την 

εξέταση των ψηφιακών εργαλείων που είναι διαθέσιμα στους 

εργαζόμενους και αν είναι φιλικά προς το χρήστη για να ενθαρρύνουν την 

αποδοτικότητα και τη δημιουργία διαλόγου μεταξύ των εργαζομένων για 

το πώς μια επιχείρηση μπορεί να γίνει πιο βιώσιμη.  

Στο έργο της κοινοτικής ανάπτυξης απαιτείται μεγάλη εστίαση στην 

ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες ροές χρηματοδότησης και τα 

έγγραφα πολιτικής. Εξετάζοντας τον τρόπο διάσπασής τους, εντοπίζοντας 

τα κενά στις κοινότητες- αν χρειάζονται ομιλία, εκπαίδευση ή τοποθέτηση 

οδηγών στο διαδίκτυο. 

Η εμπλοκή σε κοινωνικές δεξιότητες προσδιορίστηκε από τις συνεντεύξεις 

ως βασική προϋπόθεση για την εμπλοκή με τις κοινότητες σε θέματα όπως 

η δίκαιη μετάβαση και οι ψηφιακές δεξιότητες. Η ενσυναίσθηση και οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες προσδιορίστηκαν από έναν συμμετέχοντα ως 

εργαλείο για να μπορεί κανείς να «σχετίζεται με την προοπτική των 

κοινοτήτων με τις οποίες εργάζεται». Οι αγροτικές κοινότητες 

αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως η αγροτική απομόνωση, η 

γήρανση του πληθυσμού και η έλλειψη υποδομών. Άλλες δεξιότητες, όπως 

οι δεξιότητες του διαμεσολαβητή για την υποστήριξη των κοινοτήτων 

στην ανάπτυξη των δικών τους ικανοτήτων σε μια προσέγγιση βάσης και 

τη χρήση δεξιοτήτων δικτύωσης και επίλυσης συγκρούσεων για την 

υποστήριξη των τοπικών ομάδων, ώστε να συμμετάσχουν σε ευκαιρίες 

που υποστηρίζουν και αναπτύσσουν τις δικές τους κοινότητες. Ένας 
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συμμετέχων επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να υποκαταστήσει 

την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή στην αντιμετώπιση της μελλοντικής 

ανάπτυξης και ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης τόσο εντός των 

κοινοτήτων όσο και με τους λειτουργούς κοινοτικής ανάπτυξης πρέπει να 

είναι ένα μείγμα προσωπικής αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης ικανότητας 

ψηφιοποίησης.  

3. Ειδική εργασία 

Προσδιορίστηκαν ορισμένες βασικές αρμοδιότητες εργασίας, σε ένα ευρύ 

φάσμα δυνητικών τομέων απασχόλησης, για το ρόλο του λειτουργού 

κοινοτικής ανάπτυξης, που συνδυάζουν ειδικές και μεταβιβάσιμες 

δεξιότητες και περιλαμβάνουν τα εξής: Επικοινωνία, διαπροσωπική, 

ενδοπροσωπική, ομαδική εργασία, καινοτομία, διευκόλυνση, προσέγγιση, 

επίλυση προβλημάτων, συνηγορία, εμψύχωση, προηγμένες ψηφιακές 

δεξιότητες, ψηφιακό μάρκετινγκ και προώθηση, γνώση και κατανόηση 

βασικών εννοιών, διάδοση, διάκριση, δημιουργικότητα.  

Η καλή γνώση των ψηφιακών μηχανισμών των οργανισμών, σε συνδυασμό 

με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν στον εργαζόμενο να 

εκτελεί καθημερινές αναφορές, καταγραφές, διαδόσεις, εμψυχώσεις και 

επικοινωνίες, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, περιγράφονται 

παρακάτω. 

Ικανότητα αποτελεσματικής αξιοποίησης των ψηφιακών πλατφορμών 

μάρκετινγκ και προώθησης για την εμψύχωση, τη συμμετοχή και την 

επικοινωνία με ένα ποικιλόμορφο κοινό, με περιεκτικό και προσβάσιμο 

τρόπο. Τα σαφή μηνύματα, με τη χρήση απλής γλώσσας και προσβάσιμων 

πλατφορμών, αποτελούν τον πυρήνα της δέσμευσης και της αποδοχής 

από τις τοπικές κοινότητες και τα άτομα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 
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ικανοί να διαφοροποιούν τους μηχανισμούς επικοινωνίας και παροχής 

υπηρεσιών για να παρέχουν τοπική πρόσβαση σε πληροφορίες, 

εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, αναγνωρίζοντας παράλληλα 

την ανάγκη για μικτή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή ψηφιακή και δια ζώσης, 

όπως διαπιστώθηκε σαφώς από τις απαντήσεις στις συνεντεύξεις.  

Ενώ έχει επιταχυνθεί η κίνηση προς την ψηφιακή τεχνολογία, ως 

αποτέλεσμα της πανδημίας COVID 19, πρέπει να αξιοποιηθεί μια ευρεία 

βάση εργαλείων επικοινωνίας για να προσεγγιστούν και να εμπλακούν 

άτομα και κοινότητες που ζουν σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες περιοχές, 

όπου η πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις, ψηφιακές συσκευές και 

ψηφιακές δεξιότητες μπορεί να αποδειχθεί τεράστιο εμπόδιο για την 

εμπλοκή.  «Η ισχυρή δέσμευση και η διευκόλυνση θα εξασφαλίσει την αποδοχή 

της κοινότητας και η χρήση ποικίλων μεθοδολογιών δέσμευσης θα συμβάλει 

στην οικοδόμηση της γνώσης και της κατανόησης των πράσινων αρχών». Η 

επιτόπια, από πόρτα σε πόρτα, τοπική εμπλοκή αποτελεί βασικό 

παράγοντα της κοινοτικής ανάπτυξης για την οικοδόμηση δέσμευσης, 

σχέσεων και εμπιστοσύνης. Η ικανότητα να αναλύονται και να 

μεταφράζονται τα "υψηλών απαιτήσεων" έγγραφα πολιτικής και 

πρωτοβουλίες σε απλή και προσιτή γλώσσα είναι το κλειδί για την ένταξη, 

την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη δίκαιη μετάβαση.  

Είναι σημαντικό να ξεκινάτε από μικρά έργα με εφικτά σχέδια, «οι μικρές 

νίκες πρέπει να αξιοποιούνται και να γιορτάζονται για να δημιουργηθεί η 

αποδοχή και η εμπιστοσύνη», δημιουργώντας έτσι χώρο και προθυμία για 

συμμετοχή σε μεγαλύτερα έργα. Η προβολή θετικών πρωτοβουλιών, η 

δικτύωση με άλλες κοινότητες και η οικοδόμηση των ικανοτήτων των 

ατόμων και των κοινοτήτων, έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί παράγοντες 
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για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρωτοβουλίες όπως το το "Καλλιεργήστε το δικό 

σας φαγητό", η Κοινοτική Κομποστοποίηση, η Επιστήμη των Πολιτών είναι 

πρακτικές, περιεκτικές πρωτοβουλίες που οικοδομούν την κατανόηση, τη 

συνδεσιμότητα και τη γνώση γύρω από τον Πράσινο Χώρο σε τοπικό 

επίπεδο. Πρωτοβουλίες όπως αυτές μπορούν να οδηγήσουν στον 

προσδιορισμό περαιτέρω κατάρτισης, επιμόρφωσης, γνώσης και 

ευαισθητοποίησης που μπορούν να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο. Κάθε 

πρωτοβουλία μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί για να καλύψει τις 

ανάγκες που εντοπίζουν τα άτομα και οι κοινότητες. Εξαιρετικά σημαντικό 

για την ανάπτυξη υπό την καθοδήγηση της κοινότητας είναι να ακούμε και 

να ρωτάμε ποιες είναι οι ανάγκες του ατόμου ή/και της κοινότητας. 

«Αξιοποιήστε την αξία και τη σοφία που υπάρχει ήδη στην κοινότητα, ιδιαίτερα 

από τα μεγαλύτερα μέλη της κοινότητας».  

Η προώθηση του «πράσινου» αποτελεί βασικό στοιχείο των στρατηγικών 

μάρκετινγκ και προώθησης των περισσότερων οργανισμών. Οι βιώσιμες 

και πράσινες πρωτοβουλίες πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον 

οργανισμό και σε όλους τους τομείς εργασίας, υιοθετώντας μια «πράσινη» 

κουλτούρα, ώστε να γίνουν βιώσιμες αλλαγές και να αποτελέσουν θετικά 

παραδείγματα για τα άτομα και τις κοινότητες. Μια συνεργατική 

προσέγγιση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο των 

προσωπικών επιλογών όσο αφορά στις μετακινήσεις, την κατανάλωση 

ενέργειας και την κατανομή των πόρων θα έχει αντίκτυπο στις προσωπικές 

και κοινοτικές επιλογές. Απλά πράγματα, όπως το σβήσιμο των φώτων και 

των υπολογιστών, η κοινή χρήση των μέσων μεταφοράς, όπου αυτό είναι 

εφικτό, και η χρήση εφαρμογών για τη χρήση της ενέργειας που δείχνουν 

την εξοικονόμηση, μπορούν να εξασφαλίσουν την αποδοχή και να 

αποτελέσουν το έναυσμα για την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών. 
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Η συνεχής και ταχεία πρόοδος των ψηφιακών μηχανισμών και των 

πράσινων πρωτοβουλιών απαιτεί από τους εργαζόμενους να συμμετέχουν 

σε συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση, να λειτουργούν ως μέσο για τη 

μεταφορά πληροφοριών και δεξιοτήτων, να ενισχύουν τις ικανότητες 

ατόμων και ομάδων. Η δικτύωση με βασικούς φορείς, στο χώρο της 

κοινοτικής ανάπτυξης, είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της παροχής και 

της παράδοσης προσιτών και κατανοητών πληροφοριών, ώστε να 

συμπεριληφθούν όλα τα μέλη της κοινωνίας. 

Τα ακόλουθα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας, τα οποία εντοπίστηκαν 

συνήθως από τους ερωτηθέντες, παρουσιάζονται παρακάτω. Ένα βασικό 

σημείο που πρέπει να σημειωθεί είναι η παροχή συσκευών και κατάρτισης 

για την πρόσβαση στα εργαλεία που αναφέρονται παρακάτω - χρήση 

προγραμμάτων δανεισμού συσκευών για κατάρτιση, προσδιορισμός 

κονδυλίων για την υποστήριξη της παροχής ψηφιακών συσκευών και της 

πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες - για την άμβλυνση των 

μειονεκτημάτων που συνδέονται με την έλλειψη πρόσβασης και 

δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

 

 



    
 
  
 
 

133 
 

Σχήμα 1: Εργαλεία για την ψηφιακή επικοινωνία 

 

 

4. Ειδική προσέγγιση ανά χώρα  

Όταν οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν σχετικά με την προσέγγιση της Ιρλανδίας 

στην πράσινη οικονομία, ένας συμμετέχων απάντησε: «Η πράσινη ατζέντα 

είναι ενσωματωμένη σε όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή γύρω από τη 

στήριξη της μετάβασης στην πράσινη οικονομία».  

Οι ερωτώμενοι είχαν ευρεία γνώση των διαφόρων οδηγιών, πολιτικών, 

νόμων, σχεδίων δράσης, προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων που 

σχετίζονται με την πράσινη οικονομία. Ακολουθούν ορισμένες από τις 

απαντήσεις που έδωσαν: 
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Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανεπάρκεια της 

Ιρλανδίας στο παρελθόν, με την εφαρμογή δασμών σε προηγούμενους 

στόχους εκπομπών που η Ιρλανδία δεν κατάφερε να επιτύχει. Ωστόσο, μια 

πρόσφατη αίσθηση ενθουσιασμού με την Πράξη για το Κλίμα, που 

υπογράφει σε νόμο τη δέσμευση της Ιρλανδίας να καταστεί ουδέτερη ως 

προς τον άνθρακα έως το 2050 και την εισαγωγή στρατηγικών σχεδίων, 

όπως το Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας και το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα, 

καθορίζουν τα βασικά βήματα που μπορεί να κάνει κάθε τομέας προς τη 

μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.  

Οι ερωτηθέντες επισήμαναν επίσης πτυχές βελτίωσης, ιδίως όσο αφορά 

στην εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες και στην ανάγκη για πρόσθετες 

ενισχύσεις στις αγροτικές περιοχές για την πρόληψη της μετανάστευσης 

από την ύπαιθρο. Ένας συμμετέχων σχολίασε: «Η Ιρλανδία είναι 

παγιδευμένη μεταξύ της ανάγκης για μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και της 

ανάγκης για μετάβαση στην πράσινη οικονομία». 
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Αναγνωρίστηκε ότι πολλά από τα βήματα που κάνει σήμερα η Ιρλανδία 

είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και η κυβέρνηση υιοθετεί και 

προσαρμόζει τα σχέδια για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. 

Ορισμένοι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ 

των μεταβάσεων του τομέα μεγάλης κλίμακας και του τρόπου με τον οποίο 

αυτό μπορεί να παρουσιάσει ευκαιρίες για τις κοινότητες και τον γενικό 

πληθυσμό. Η προσβασιμότητα στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση 

των διαφόρων αλλαγών και των νέων δεξιοτήτων στις κοινότητες θα 

πρέπει να αποτελέσει βασικό σημείο εστίασης της μετάβασης για να 

προχωρήσει η μετάβαση προς τα εμπρός.   

Η διατμηματική συνεργασία επισημάνθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ως 

ασύνδετη, αλλά παρείχε επίσης ορισμένες ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

προσεγγίσεων προγραμμάτων ή οργανισμών. Ένας συμμετέχων ανέφερε 

το παράδειγμα των τοπικών αναπτυξιακών εταιρειών, τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου συχνά αποτελούνται από εκπροσώπους 

διαφορετικών οργανισμών και τομέων που έχουν επενδύσει ενδιαφέρον 

στην περιοχή, όπως η Coillte, η οποία μπορεί να έχει δασοκομική 

βιομηχανία ή η Ιρλανδική Ένωση Αγροτών (IFA), αυτό επιτρέπει στο 

διοικητικό συμβούλιο να έχει ένα ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων και 

γνώσεων που θα ενημερώνει την εταιρεία. Ο ερωτώμενος σχολίασε ότι 

υπάρχει πραγματική ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί αυτό 

το μοντέλο σε εθνικό επίπεδο. Εντοπίστηκαν επίσης άλλες συνεργασίες, 

όπως μεταξύ τοπικών αρχών και κοινοτήτων, ή διατμηματική συνεργασία 

με τη βιομηχανία για την εφαρμογή προγραμμάτων όπως το σχέδιο 

δράσης για τη μαθητεία 2021-2025 ή το πρόγραμμα για την υπαίθρια 

αναψυχή και υποδομές 2022.   
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Η ευθύνη της μετάβασης που βαρύνει διαφορετικές υπηρεσίες και 

οργανισμούς έχει προκαλέσει αποδέσμευση και μια ασύνδετη προσέγγιση 

της υποστήριξης και της πληροφόρησης, καθώς κανένας οργανισμός δεν 

έχει πρόσβαση σε όλους τους διαθέσιμους πόρους ή τις διαθέσιμες 

ενισχύσεις. Όταν ρωτήθηκαν ποιος τομέας της κυβέρνησης ασχολείται με 

την πράσινη οικονομία, την απασχόληση και τις δεξιότητες, οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οκτώ διαφορετικά τμήματα είναι υπεύθυνα 

και εννέα ημικρατικές δομές. Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με άλλους φορείς, 

οι συμμετέχοντες απάντησαν με είκοσι οκτώ οργανισμούς που εργάζονται 

στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας. 

Όσο αφορά στις ενισχύσεις, οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν την 

επιχορήγηση ως την κυρίαρχη στήριξη που παρέχεται για την προώθηση 

των πράσινων δεξιοτήτων. Ωστόσο, η επιχορήγηση αφορούσε κατά κύριο 

λόγο μόνο οικιακή χρήση και χρήση από μικρές επιχειρήσεις, ιδίως σε 

τεχνικές εγκαταστάσεις, όπως η μετασκευή κατοικιών ή η μετατροπή σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναφέρθηκαν ορισμένες άλλες πηγές 

επιχορήγησης από τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, την Enterprise Ireland 

και την Αρχή Αειφόρου Ενέργειας της Ιρλανδίας. Ωστόσο, εντοπίστηκε 

επίσης ένα κενό εκπαιδευτικής υποστήριξης και ενίσχυσης σχετικά με τον 

τρόπο εξορθολογισμού της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις 

κοινότητες που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα. Επισημάνθηκε η 

οργανωτική υποστήριξη από εταιρείες όπως η Αρχή Αειφόρου Ενέργειας 

της Ιρλανδίας, το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα τοπικά 

γραφεία επιχειρήσεων, η Enterprise Ireland, η IDA και τα ιδρύματα τρίτου 

επιπέδου, αλλά απαιτείται υποστήριξη για ένα στρατηγικό σχέδιο 

ανάπτυξης για τη συνεργασία με τις κοινότητες και τη δημιουργία 

ικανοτήτων σε κάθε κοινότητα. 
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Όταν ρωτήθηκαν για τις γνώσεις τους σχετικά με άλλα έργα της ΕΕ, οι 

συμμετέχοντες έδειξαν ευρεία γνώση της πρωτοβουλίας Erasmus, καθώς 

συμμετείχαν σε έργα σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες. Interreg Europe, 

Interreg Northwest Europe και Horizon 2020 με ιδιαίτερη έμφαση στη 

δράση για το κλίμα, την ενέργεια και την ποιότητα των υδάτων. 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
 
Οι ερωτώμενοι τόνισαν στην τελευταία ερώτηση την ανάγκη για δέσμευση, για να 

ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι σχετικά με την κλιματική κρίση και να 

προβληματιστούν εσωτερικά σχετικά με τις αντιλήψεις για τους πόρους και τους 

τρόπους με τους οποίους οι πόροι έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά εξέτασαν επίσης την 

ευθύνη που φέρνει ο ρόλος του λειτουργού κοινοτικής ανάπτυξης κατά την 

επικοινωνία με τις κοινότητες. Όταν πρόκειται για σοβαρά θέματα, όπως η έλλειψη 

καυσίμων, η κλιματική κρίση, η εξαφάνιση ορισμένων βιομηχανιών, η παραγωγή 

ορυκτών καυσίμων, οι ευρύτερες κοινότητες μπορούν συχνά να αποτραβηχτούν από 

τη συζήτηση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, από την έλλειψη 

γνώσεων για συμμετοχή, από φόβο, θυμό, άγχος για τις επικείμενες αλλαγές που 

πρέπει να συμβούν.  

Οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι το κλειδί είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση 

γνώσεων στις κοινότητες και να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες. «Οι άνθρωποι 

θέλουν διαβεβαιώσεις, υποστήριξη και πρέπει να εμπιστεύονται ότι έχετε γνώση του 

τι τους υποστηρίζετε». Μπορεί να απαιτηθεί η προσαρμογή της υποστήριξης στις 

ανάγκες των ανθρώπων. Ορισμένες ομάδες και άτομα μπορεί να χρειάζονται μια πιο 

στρωτή υποστήριξη λόγω παραγόντων αγροτικής απομόνωσης, έλλειψης 

υποστηρικτικών υποδομών ή επειδή ανήκουν σε μειονεκτούσα κοινότητα. Είναι 

σημαντικό το έργο της κοινοτικής ανάπτυξης να στοχεύει στο να φέρει τους πιο 
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μειονεκτούντες και να παρέχει ουσιαστική υποστήριξη για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και της κατανόησής τους.  

Είναι ζωτικής σημασίας οι λειτουργοί κοινοτικής ανάπτυξης να αναπτύξουν την 

ικανότητα να εξετάσουν μια δίκαιη μετάβαση και να υποστηρίξουν τόσο τις 

κοινότητες όσο και τα άτομα για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και να τους 

στηρίξουν στις προκλήσεις. Η κυβέρνηση μπορεί να παράσχει καθοδήγηση και 

υποστήριξη, αλλά απαιτείται επίσης η συμμετοχή των κοινοτήτων σε αυτές τις 

υποστηρικτικές διαδικασίες, τόνισε ένας συμμετέχων. Αυτή η δέσμευση μπορεί να 

ξεκινήσει με κάτι τόσο μικρό, όσο η οργάνωση μιας κοινοτικής ομάδας που θα 

αναλάβει την ευθύνη για τους χώρους πρασίνου, η ενασχόληση με τη διαδικασία 

παραγωγής τροφίμων, η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός κοινοτικού 

ψηφιακού κόμβου κ.λπ. Αυτή η δέσμευση μπορεί να ωφελήσει τις κοινότητες σε 

πολλές διαφορετικές πτυχές, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αυξημένη 

δέσμευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, η διατροφική εκπαίδευση, η ευρύτερη 

δέσμευση της κοινότητας, η ενεργειακή απόδοση και πολλά άλλα. 

Σε εθνικό επίπεδο, απαιτούνται βελτιώσεις στις υποδομές για την υποστήριξη της 

δέσμευσης, ιδίως με τη μετάβαση προς μια κοινωνία με ψηφιακή ευχέρεια. «Αν 

θέλετε να κρατήσετε τους ανθρώπους σε μικρές αγροτικές κοινότητες, θα πρέπει να 

περιμένετε το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών που παρέχονται σε λογικά πλαίσια με τις 

ψηφιακές υπηρεσίες που θα περίμενε κανείς σε μια πόλη». Οι ψηφιακές δεξιότητες 

αναγνωρίστηκαν ως βασική δεξιότητα, καθώς μετά την πανδημία COVID 19 υπήρξε 

ραγδαία αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτή η ψηφιοποίηση παρείχε ένα 

σπουδαίο εργαλείο σε μια πολύπλευρη προσέγγιση για την επίτευξη ευρύτερης 

δέσμευσης της κοινότητας, παράλληλα και στο πλαίσιο προσωπικής επαφής. Παρόλο 

που έχουν γίνει αποδεκτά πολλά οφέλη της ψηφιοποίησης, ένας συμμετέχων 

σημείωσε: «Είναι ζωτικής σημασίας να μην υποκαταστήσει την ανθρώπινη επαφή, 
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καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει την απομόνωση και να επηρεάσει αρνητικά τη 

συνδεσιμότητα». 

Κατά την οικοδόμηση σχέσεων με τις κοινότητες και την υποστήριξή τους για την 

επίτευξη των στόχων τους προς την ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας και τη 

μετάβαση προς μια πιο ψηφιοποιημένη κοινωνία, ο ρόλος των κοινωνικών 

δεξιοτήτων τονίστηκε ως βασικό εργαλείο για κάθε λειτουργό κοινοτικής ανάπτυξης. 

Ένας ερωτώμενος τόνισε: «Μπορεί να έχεις όλες τις τεχνικές γνώσεις σε όλους 

αυτούς τους τομείς, αλλά τελικά το θέμα είναι να φέρεις μαζί σου τις κοινότητες, τις 

επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που υποστηρίζουμε».  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: ΙΤΑΛΙΑ 
 

1. Δημογραφικά στοιχεία  

Πήραμε συνέντευξη από 20 άτομα από Ομάδες Τοπικής Δράσης και άλλους 

εργοδότες "Λειτουργών Κοινοτικής Ανάπτυξης". Οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και παρουσία. 

Όλοι οι ερωτηθέντες είναι από την Ιταλία: οι περισσότεροι ερωτηθέντες 

είναι γυναίκες (13) και άνδρες (7). Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 40 

έτη και κυμαίνεται από 27 έως 60 έτη. Τα κυριότερα επαγγέλματα είναι 

περίπου τα εξής: Οι ερωτηθέντες είναι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης 

και Τεχνολογίας της Πληροφορικής: 

- Συμβουλευτική σε ταμεία και προγράμματα της ΕΕ 

- Διαχείριση 

- Τοπικός εμψυχωτής 

- Διοικητικός 

Η εργασιακή εμπειρία κυμαίνεται από 1 έτος έως περισσότερα από 15 έτη. 
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2. Γνώση αντικειμένου 

Σχετικά με τις γνώσεις για τις πράσινες και οικολογικές θέσεις εργασίας, 

όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν καταφατικά, δίνοντας τον δικό τους 

ορισμό για τις πράσινες θέσεις εργασίας: 

- θέσεις εργασίας ή επαγγέλματα που αποσκοπούν στην οικονομική 

ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιοχής, δίνοντας προσοχή στην 

ευημερία του περιβάλλοντος, προσπαθώντας να το διαφυλάξουν 

όσο το δυνατόν περισσότερο για την κοινή ευημερία- θέσεις 

εργασίας με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή/και με στόχο τη 

μείωση των ενεργειακών επιπτώσεων- θέσεις εργασίας που 

συμβάλλουν στη διατήρηση και προστασία της ποιότητας του 

περιβάλλοντος- θέσεις εργασίας που συνδέονται στενά με το 

περιβάλλον και την κυκλική οικονομία- θέσεις εργασίας που 

συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση, προστασία ή/και 

αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος.  

 

Οι συμμετέχοντες απάντησαν θετικά για τις γνώσεις τους σχετικά με τις 

πράσινες δεξιότητες, προσδιορίζοντάς τες σύμφωνα με την εμπειρία τους: 

για τους περισσότερους από αυτούς σχετίζονται με τη στάση απέναντι 

στην εξοικονόμηση ενέργειας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εργασίας με στόχο τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων- γενικά τους ανθρώπινους πόρους που 

πρέπει να έχει ή να αποκτήσει μια επιχείρηση προκειμένου να καταστήσει 

τις δραστηριότητές της πιο φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιμες- 

χαρακτηριστικά που καθιστούν τις διαδικασίες πιο αποτελεσματικές (π.χ. 

με τη μείωση των αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση υλικών). 
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Όσο αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι 

ψηφιακές δεξιότητες σχετίζονται με την έξυπνη και προσεκτική χρήση των 

ψηφιακών εργαλείων και περιλαμβάνουν στοιχεία υπολογιστικής και 

ψηφιακής παιδείας, επικοινωνίας και συνεργασίας, παιδείας στα μέσα 

ενημέρωσης, δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλειας, 

πνευματικής ιδιοκτησίας, επίλυσης προβλημάτων. 

Οι ψηφιακές δεξιότητες αναφέρονται επίσης στην ικανότητα πλοήγησης, 

έρευνας, αξιολόγησης, δημιουργίας, επεξεργασίας περιεχομένου και 

διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών μέσω των σημερινών ψηφιακών 

συσκευών. Πρόκειται για εξελισσόμενες δεξιότητες, οι οποίες 

μεταβάλλονται καθώς εξελίσσονται οι τεχνολογίες. 

Για κάποιον, όλα αυτά είναι δεξιότητες που οι εργαζόμενοι, και γενικότερα 

το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης έχουν ή πρέπει να αποκτήσουν, 

προκειμένου να κάνουν τις δραστηριότητές τους πιο καινοτόμες και 

ψηφιακά προηγμένες. Τριπλάσια από τη χρήση ενός Η/Υ μέχρι την 

ανάπτυξη λογισμικού.  

 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η πράσινη οικονομία είναι ένα 

οικονομικό μοντέλο που επιτρέπει τη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, η μείωση της κατανάλωσης, η ανακύκλωση των 

αποβλήτων. Η πράσινη οικονομία στην παραγωγή αξιολογεί διάφορες 

οικονομικές επιλογές προκειμένου να έχει μικρότερο αντίκτυπο στο 

περιβάλλον. Βασίζεται επίσης στη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας 

και της ικανότητας παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των 

περιβαλλοντικών κινδύνων, με στόχο την επίτευξη ευημερίας και 

κοινωνικής ισότητας. 
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Οι πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις 

θέσεις εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον: η οικολογική μετάβαση έχει 

αλλάξει τις προτεραιότητες και τους στόχους του οικονομικού-

παραγωγικού συστήματος και η αγορά εργασίας πρέπει να προσαρμοστεί.  

Η συνεργασία με συναδέλφους που έχουν αποκτήσει πράσινες γνώσεις και 

δεξιότητες με την πάροδο του χρόνου επηρεάζει θετικά την εργασία, την 

διευκολύνει, την επιταχύνει.  Επιπλέον, όλοι έχουν αποκτήσει την 

ικανότητα να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία.  

Σίγουρα βοηθούν στην ανάπτυξη της συνείδησης για το τι μπορεί 

πραγματικά να κάνει ο καθένας μας για την προστασία του περιβάλλοντος 

και δίνουν ένα ηθικό αποτύπωμα στην ίδια την εργασία. Πρόκειται για τη 

ριζική αλλαγή της προσέγγισης της εργασίας- αποφυγή εκτύπωσης και 

χρήση έξυπνων τεχνολογιών - η ίδια η έξυπνη εργασία ήταν ένας ψηφιακός 

και ταυτόχρονα πράσινος τρόπος σύλληψης της εργασίας. 

 

Σχετικά με τις πρακτικές πράσινες δράσεις που πρέπει να εφαρμόσουν οι 

εργαζόμενοι προκειμένου να αναπτύξουν βιώσιμες μεθόδους εργασίας, 

σύμφωνα με τις γνώσεις τους συνδέονται με τη χρήση της έξυπνης 

εργασίας ως τρόπο μείωσης της ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας, 

τον περιορισμό της χρήσης χαρτιού, την απενεργοποίηση των 

ηλεκτρονικών συσκευών μετά τη χρήση, τη μείωση της θερμοκρασίας 

θέρμανσης και τη μείωση της χρήσης κλιματιστικών. Είναι επίσης 

ενδεικτικό ότι κάποιος απάντησε λέγοντας ότι είναι απαραίτητη η 

ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τις 

πράσινες δράσεις (περιβαλλοντική εκπαίδευση). 
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Οι κύριες κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη 

βιώσιμων στόχων είναι:  

- Αυτόνομη οργάνωση 

- Επικοινωνία, 

- Ομαδική εργασία,  

- Δημιουργικότητα 

- Επίλυση προβλημάτων 

- Διαχείριση χρόνου 

- Ανθεκτικότητα 

- Κίνητρα  

- Διαπραγμάτευση  

- Διαπροσωπικές δεξιότητες 

- Ευελιξία 

- Σχεδιασμός (πλάνων) 

 

Ενώ οι ερωτηθέντες εξέφρασαν θετική γνώμη για τη χρήση της ψηφιακής 

επικοινωνίας, τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντική, διότι επιτρέπει σε 

οποιονδήποτε να μεταφέρει, να επικοινωνήσει την επιχείρησή του σε ένα 

συγκεκριμένο κοινό-στόχο, αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής 

διαχείρισης της εργασίας και των επιχειρήσεων, ειδικά το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, πολύ επωφελές για τις νέες και τις μη νέες επιχειρήσεις, καθώς 

έχει επιταχύνει τη δημοσιότητα και την αναγνωρισιμότητά τους στη χώρα 

και πέρα από αυτήν, έχει καταστήσει δυνατή την ταχύτερη εμπορική 

ανταλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ακόμη και μακριά η μία από την άλλη. Για 

τους άλλους, η ψηφιακή επικοινωνία αναμφίβολα διευκολύνει τη διάδοση 

των δράσεων και μειώνει σημαντικά το χρόνο, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, 

αλλά, η ανθρώπινη σχέση έχει μια προστιθέμενη αξία που είναι 
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απαράμιλλη και, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να μειώσει την 

ικανότητα για σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. 

 

3. Ειδική εργασία 

Σχετικά με τις ευθύνες όσο αφορά στην ψηφιακή επικοινωνία και τις 

πράσινες δράσεις, οι άνθρωποι πρέπει να εφαρμόζουν σχέδια και 

στρατηγικές για την επίτευξη ακριβών στόχων μάρκετινγκ, να 

παρακολουθούν τις τεχνολογικές καινοτομίες, να κάνουν επιλογές 

μάρκετινγκ ή διαφήμισης μέσω ψηφιακών καναλιών, να σχεδιάζουν 

ψηφιακές εκστρατείες σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους, να 

επιβλέπουν τη δημιουργία περιεχομένου που μπορεί να διαμοιραστεί, να 

προσδιορίζουν τις καταλληλότερες πλατφόρμες όσο αφορά στο 

περιεχόμενο (ιστότοπος, κοινωνικό δίκτυο, ηλεκτρονικός τύπος, 

ιστολόγιο...), να δίνουν προσοχή στην ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής και της 

διατήρησης δεδομένων. 

 

Οι πρακτικές μέθοδοι που πρέπει να εφαρμόσουν οι εργαζόμενοι για να 

αυξήσουν τη δέσμευση των τοπικών κοινοτήτων προς τις πράσινες 

δεξιότητες είναι: 

- ένα βιώσιμο μοντέλο μέσω νέων τεχνολογιών. Πράγματι, οι 

τεχνολογίες είναι σε θέση να αναπτύξουν μια πράσινη οικονομία, 

μια οικονομία πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο υγιή,  

- ενημέρωση και διάδοση των γνώσεων σχετικά με την εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

- την πρακτική του «καλού πατέρα στην οικογένεια», την κοινή λογική 

και τη γνώση ότι με ελάχιστη προσοχή μπορούν να επιτευχθούν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα 
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- εκστρατείες ευαισθητοποίησης και μεταφορά ορθών πρακτικών 

 

Οι περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν τα ψηφιακά εργαλεία όπως Trello, 

ZOOM, TEAMS, Canva, Miro, Skype και τα χρησιμοποιούν καθημερινά. 

Ειδικότερα, η χρήση αυτών των πλατφορμών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια 

της έξυπνης εργασίας και συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως και τώρα.  

 

Τέλος, οι κύριες μέθοδοι που βασίζονται στην εργασία και θεωρούνται πιο 

αποτελεσματικές είναι το στάδιο της μαθητείας και παρακολούθησης της 

εργασίας: Βέβαια, η δημιουργία ενός υγιούς και αρμονικού εργασιακού 

περιβάλλοντος, αποφεύγοντας την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, 

αλλά τη συνυπευθυνότητα προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.  

 

4. Ειδική προσέγγιση ανά χώρα  

Για την εφαρμογή του θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το 

2017 η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε εθνική στρατηγική για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και πρόσφατα δημιούργησε ένα ειδικό υπουργείο για την 

πράσινη μετάβαση, το οποίο ασχολείται και εφαρμόζει πολιτικές για την 

οικολογική μετάβαση μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη (NRP). 

Στην Ιταλία υπάρχουν πολλά ιδιωτικά ΝΠΔΔ που ασχολούνται με πράσινες 

πολιτικές και δραστηριότητες: ASVIS, Legambiente, Friends of Earth, WWF, 

Ενώσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες.  

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο μηχανισμός συνεργασίας για την 

προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων βρίσκεται σε εμβρυακή φάση και 

πρέπει να τονωθεί περαιτέρω. 
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Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η ιταλική κυβέρνηση προσπαθεί να 

παράσχει στήριξη μέσω του NPR που αποσκοπεί στην προώθηση μιας 

ισχυρής ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας υπό τη σημαία της 

οικολογικής μετάβασης, της ψηφιοποίησης, της ανταγωνιστικότητας, της 

κατάρτισης και της κοινωνικής, εδαφικής και έμφυλης ενσωμάτωσης. 

Καθώς οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται με τοπικές ομάδες δράσης 

(LAGs), έχουν γνώσεις σχετικά με άλλα προγράμματα που προωθούν τις 

πράσινες δεξιότητες: Green Deal, PAC, Farm to Fork, Στρατηγική 

Βιοποικιλότητας 2030, Horizon Europe, Life. 

Σχετικά με τις τελευταίες ερωτήσεις, έδωσαν απλώς κάποιες προτάσεις: η 

πράσινη οικονομία είναι ο τομέας που πρέπει να επικεντρωθεί στη 

βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη. Είναι σημαντικό και απαραίτητο να 

επενδύσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους νέους εργαζόμενους ώστε να 

συμπεριφέρονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και να 

προστατεύουν τον πλανήτη. Επιπλέον, είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε 

έργα που προάγουν την κουλτούρα της πράσινης διαπραγμάτευσης, ώστε 

να ανοίξουν ορίζοντες και για τις μελλοντικές γενιές. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων συνίσταντο σε 

ημιδομημένες συνεντεύξεις με διευθυντές και εμπειρογνώμονες των Ομάδων 

Τοπικής Δράσης ή άλλους δυνητικούς εργοδότες των "Λειτουργών Κοινοτικής 

Ανάπτυξης". Οι συνεντεύξεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά, με τους 

συμμετέχοντες να υπογράφουν εκ των προτέρων δήλωση συναίνεσης. 

 

1. Δημογραφικά στοιχεία  
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Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με 20 άτομα, τα οποία γεννήθηκαν και ζουν 

στη Ρουμανία. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 38 έτη, αλλά κυμαίνεται από 

22 έως 60 ετών. Ανάμεσα στα επαγγέλματα των ερωτηθέντων διαπιστώσαμε 

ότι το 20% είναι αξιολογητές έργων, το 15% εργάζεται σε τομέα αγροτικής 

ανάπτυξης, το 10% είναι κοινωνικοί βοηθοί, το 10% είναι διαχειριστές έργων, 

το 10% είναι εμψυχωτές, το 10% είναι εκπαιδευτές, το 10% είναι διαχειριστές 

τοπικών ομάδων δράσης και το υπόλοιπο 15% εργάζεται ως σύμβουλος 

μητρώου, διασώστης βουνού και εμπειρογνώμονας ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Η εργασιακή τους εμπειρία κυμαίνεται από 2 μήνες έως 16 χρόνια.  

 

Πίνακας 3. Επαγγέλματα των ερωτηθέντων και μέση εμπειρία τους 

Μεταξύ των πιο δημοφιλών καθηκόντων που έχουν οι ερωτώμενοι στο χώρο 

εργασίας τους, βρήκαμε πολλές κοινές αρμοδιότητες, όπως η ενημέρωση των 

δυνητικών δικαιούχων, η υλοποίηση του έργου, η παρακολούθηση του έργου, η 

αξιολόγηση του έργου. 

Καθήκον Συχνότητα 

Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων 8 
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Υλοποίηση του έργου 7 

Παρακολούθηση έργων, δικαιούχων και δραστηριοτήτων 7 

Αξιολόγηση του έργου 6 

Συγγραφή και υποβολή σχεδίων 5 

Προετοιμασία εκθέσεων 4 

Συντονισμός και δραστηριότητες της ομάδας 4 

Πραγματοποίηση πληρωμών 2 

Σχεδιασμός σχεδίων 2 

Επικοινωνία με τρίτους και διαχειριστικές αρχές 2 

Προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων 2 

Παρακολούθηση της ομάδας στόχου 2 

Πίνακας 4. Συνήθη καθήκοντα των ερωτηθέντων στο χώρο εργασίας τους 

 

Ωστόσο, ορισμένοι από τους ερωτηθέντες ανέφεραν διάφορα διακριτά καθήκοντα 

στο χώρο εργασίας τους, ως εξής: 

● Επίσκεψη ηλικιωμένων στο σπίτι και παροχή υποστήριξης για την 

εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, καθώς και συναισθηματική 

στήριξη 

● Προετοιμασία κοινωνικών ερευνών 

● Λήψη των απαραίτητων εγγράφων για την αποσαφήνιση της 

νομικής κατάστασης των μειονεκτούντων ατόμων 

● Αναφορά περιπτώσεων κακοποίησης που καταγγέλλονται από 

μειονεκτούντα άτομα 

● Αρχειοθέτηση εγγράφων 

● Συμπλήρωση του μητρώου 

● Παρουσία 24/24 για 15 ημέρες το μήνα σε μία από τις βάσεις 

διάσωσης στην εξυπηρετούμενη περιοχή για την πρόληψη ορεινών 



    
 
  
 
 

149 
 

ατυχημάτων με τη διατήρηση των τουριστικών διαδρομών και 

μονοπατιών. 

● Παροχή υποστήριξης στους τουρίστες 

● Παρέμβαση σε περίπτωση ατυχήματος από τουρίστες ή ντόπιους 

● Εκτέλεση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 

● Συγγραφή υλικού μαθημάτων και εκπαίδευση των μαθητών 

● Συντονισμός των δραστηριοτήτων μελέτης και παρατήρησης των 

ρυπογόνων παραγόντων 

● Δραστηριότητες για τη μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 

2. Γνώση αντικειμένου 

Η πρώτη ερώτηση αυτού του μέρους αφορούσε στις γνώσεις του ερωτώμενου 

σχετικά με τις πράσινες/οικολογικές θέσεις εργασίας. Καθένας από τους 20 

συμμετέχοντες απάντησε καταφατικά σε αυτή την ερώτηση, ακολουθούμενος 

από τον δικό του ορισμό των πράσινων/οικολογικών θέσεων εργασίας. Ήταν 

αναμενόμενο ότι οι 20 συμμετέχοντες θα γνώριζαν τους όρους, λαμβάνοντας 

υπόψη τα επαγγέλματά τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, ο συνηθέστερος 

ορισμός αναφερόταν στους πράσινους χώρους εργασίας ως έννοια που 

προωθεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην προστασία του 

περιβάλλοντος, ακολουθούμενη από συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο αυτό, 

ως εξής:  

Ορισμός των συμμετεχόντων για τις 

πράσινες/οικολογικές θέσεις εργασίας 

Συχνότητα 

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 6 

Χρήση σύγχρονης και καινοτόμου τεχνολογίας 4 

Επιλεκτική ανακύκλωση 4 



    
 
  
 
 

150 
 

Χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 4 

Υπεύθυνη χρήση των πόρων 3 

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς ρύπανσης της 

ΕΕ 

3 

 Πίνακας 5. Δράσεις στο πλαίσιο ενός πράσινου/οικολογικού χώρου εργασίας σύμφωνα με 

τους συμμετέχοντες 

 

Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στις γνώσεις των συμμετεχόντων για τις πράσινες 

δεξιότητες και τη σημασία τους. 19 ερωτηθέντες όρισαν τον όρο ως τη διεξαγωγή 

συγκεκριμένων ενεργειών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και έχουν θετικό 

αντίκτυπο στο περιβάλλον, όπως η επιλεκτική ανακύκλωση, η αγορά εξοπλισμού 

φιλικού προς το περιβάλλον, η ενθάρρυνση πράσινων δραστηριοτήτων και ο 

εθελοντισμός στον τομέα του πρασίνου. 1 ερωτώμενος αναφέρθηκε στις πράσινες 

ικανότητες ως ικανότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία.  

 

Πίνακας 6. Γνώση των συμμετεχόντων για τις πράσινες ικανότητες 

Οι 19 ερωτηθέντες όρισαν τις πράσινες ικανότητες ως τη διενέργεια 

συγκεκριμένων ενεργειών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 
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περιβάλλον και την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων για την προστασία του. 

Συνολικά, οι απαντήσεις είναι περιεκτικές και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θετική επίδραση στο περιβάλλον, ως 

εξής  

● Συμμετοχή σε δράσεις φύτευσης, αναδάσωσης 

● Επιλεκτική ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού  

● Προώθηση πολιτικών, μέτρων και δράσεων για την πρόληψη και τη 

μείωση της ρύπανσης και της ανεύθυνης κατανάλωσης 

● Αγορά φωτοβολταϊκών πάνελ 

● Υποστήριξη της παραγωγής πράσινης ενέργειας 

● Αγορά εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 

● Αγορά εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον με χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας που δεν ρυπαίνει 

● Ενθάρρυνση και συμμετοχή σε πράσινες δραστηριότητες και 

εθελοντικές δράσεις στον τομέα του πρασίνου 

● Ενθάρρυνση και συμμετοχή σε δράσεις αναδάσωσης 

● Ευθύνη των εργαζομένων για τη χρήση μη ανανεώσιμων πόρων 

● Πράσινη διαχείριση  

● Διοργάνωση πράσινων εκδηλώσεων 

Επιπλέον, ρωτήσαμε τους ερωτηθέντες αν γνωρίζουν σε τι αναφέρονται οι 

ψηφιακές δεξιότητες. Δεδομένου ότι ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, δεν 

αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες όχι μόνο γνωρίζουν 

αλλά και χρησιμοποιούν τις ψηφιακές δεξιότητες στην καθημερινή τους ζωή. 

Οι ερωτηθέντες έχουν:  

Ορισμός ψηφιακών δεξιοτήτων Συχνότητα 

Ικανότητα εργασίας με τον υπολογιστή  20 
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Γνώση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας (π.χ. Zoom, 

Microsoft Teams κ.λπ.) 

11 

Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων 

(π.χ. Microsoft Office, Adobe, Google Drive κ.λπ.) 

9 

Χρήση του διαδικτύου 4 

Προγραμματισμός υπολογιστών  3 

Χρήση gadgets 3 

Πίνακας 7. Γνώσεις των συμμετεχόντων για τις ψηφιακές δεξιότητες 

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν επίσης τα ακόλουθα όταν μιλούσαν για ψηφιακές 

δεξιότητες: 

● Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

● Χρήση ψηφιακής υπογραφής  

● Σχεδιασμός ιστοσελίδων 

● Ανάπτυξη λογισμικού 

● Επίλυση προβλημάτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο  

 

Η επόμενη ερώτηση αφορά στις γνώσεις των ερωτώμενων για την πράσινη 

οικονομία. Οι 20 από τους 20 συμμετέχοντες γνώριζαν τον όρο και μάλιστα 

υλοποιούσαν δράσεις για το θέμα αυτό. Ως επί το πλείστον όρισαν την 

πράσινη οικονομία ως φιλική προς το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις 

κλιματικές αλλαγές, συμβάλλοντας οικονομικά στην πρόληψη και τη διακοπή 

της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ποιες 

δραστηριότητες περιλαμβάνονται από την άποψη της πράσινης οικονομίας, 

ως εξής: 

● Αγορά εξοπλισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ή που παράγει 

πράσινη ενέργεια χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές 
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● Χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 

● Επιλεκτική συλλογή αποβλήτων 

● Υπεύθυνη χρήση των πόρων  

● Πράσινα ταξίδια 

● Αργός τουρισμός 

● Αναδάσωση  

● Υιοθέτηση πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος  

● Μείωση και κατάργηση των επιδοτήσεων που χορηγούνται για 

δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος 

και αναπροσανατολισμός τους προς την πράσινη οικονομία. 

Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι πράσινες/ψηφιακές 

δεξιότητες επηρεάζουν γενικά τις θέσεις εργασίας ή το εργασιακό περιβάλλον. Οι 

συμμετέχοντες έχουν πολλαπλές και παρόμοιες απαντήσεις και για τις δύο 

δεξιότητες, γεγονός που δείχνει ότι αυτές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον 

εργασιακό τομέα.  
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Πίνακας 8. Επίδραση τόσο των πράσινων όσο και των ψηφιακών δεξιοτήτων στις θέσεις 

εργασίας/στο εργασιακό περιβάλλον 

Επιπλέον, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες αν υπάρχουν πρακτικές πράσινες 

δράσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια 

της απασχόλησής τους, σύμφωνα με τις γνώσεις τους. Όχι μόνο γνωρίζουν, 

αλλά και οι περισσότεροι από αυτούς συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Η πιο 

δημοφιλής απάντηση είναι η επιλεκτική συλλογή απορριμμάτων με 

συχνότητα (16), ενώ ακολουθούν: η χρήση εξοπλισμού με χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας (13), δραστηριότητες αναδάσωσης (6), η χρήση 

τεχνολογίας υπέρ της χρήσης χαρτιού και διαφόρων προϊόντων γραφικής 

ύλης (4), η χρήση βιοδιασπώμενων υλικών (3), η μείωση της κατανάλωσης μη 

ανανεώσιμων πόρων (2), η κατανάλωση από τοπικούς παραγωγούς (1), η 

διοργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων για την ενημέρωση και 

  

 Επιρροή των πράσινων δεξιοτήτων στις θέσεις 
εργασίας/στο εργασιακό περιβάλλον 

        

περιβαλλοντικά αποδοτικότερο χώρο εργασίας 
μείωση της ανεύθυνης κατανάλωσης πόρων 
αναγκάζει τους άλλους εργαζόμενους να έχουν προληπτική στάση απέναντι στο 
περιβάλλον 

 Επίδραση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις θέσεις 
εργασίας/στο εργασιακό περιβάλλον 

        

αύξηση της αποδοτικότητας της διαδικασίας εργασίας και της παραγωγικότητας 
μείωση της χρήσης πόρων (π.χ. χαρτί) 
συμβάλλει στην αύξηση του επιπέδου ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών 
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ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε συνεργασία με τοπικούς δημόσιους 

φορείς (1), ο καθαρισμός χώρων πρασίνου (1).  

 

Στη συνέχεια, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες αν γνωρίζουν ποιες είναι οι 

κοινωνικές/ήπιες δεξιότητες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να 

εργαστούν για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, καθώς και για την 

ψηφιακή επικοινωνία. Οι ερωτηθέντες είχαν παρόμοιες απαντήσεις παρά τους 

τίτλους εργασίας τους.  

 

Πίνακας 9. Κοινωνικές/ήπιες δεξιότητες για στόχους βιωσιμότητας/ψηφιακή επικοινωνία 

 

3. Ειδική εργασία 

Σε αυτό το μέρος της συνέντευξης, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες σχετικά με 

τις ευθύνες όσον αφορά την ψηφιακή επικοινωνία και τις πράσινες δράσεις 

στο πλαίσιο του ρόλου ενός λετουργού κοινοτικής ανάπτυξης. Μια απάντηση 

που αποδείχθηκε πολύ δημοφιλής ήταν η υλοποίηση εκστρατειών στην 

κοινότητα σχετικά με την ευαισθητοποίηση για την προστασία του 

περιβάλλοντος, με συχνότητα (16). Οι πολίτες επεσήμαναν επίσης ότι είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να έχει κανείς προληπτική στάση (σ. 7) και να ενθαρρύνει 

τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (σ. 6).  

   

 επικοινωνία 
 

 ευελιξία 
 

 θετική στάση 
 

 
προσαρμοστικότητα 

 

 φιλική στάση απέναντι στο περιβάλλον 
 

 δεξιότητες κριτικής σκέψης 
 

 συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη 
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Αρμοδιότητες Συχνότητα 

Εφαρμογή εκστρατειών στην κοινότητα σχετικά με την 

ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος 

16 

Προληπτική στάση 7 

Ενθάρρυνση της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων 6 

Επίγνωση των προβλημάτων 4 

Προσδιορισμός λύσεων 3 

Αναδάσωση 2 

Επιλεκτική συλλογή 1 

Υπεύθυνη χρήση των πόρων 1 

Πίνακας 10. Αρμοδιότητες σε σχέση με την ψηφιακή επικοινωνία και τις πράσινες δράσεις στο 

πλαίσιο του ρόλου του λειτουργού κοινοτικής ανάπτυξης σύμφωνα με τους ερωτηθέντες 

 

Επιπλέον, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες αν γνωρίζουν ποιες είναι οι 

αποφάσεις των εργαζομένων που επηρεάζουν τις πράσινες και ψηφιακές 

πρακτικές στον εργασιακό χώρο. Στο πλαίσιο των απαντήσεων, αυτή που 

επέλεξαν περισσότερο οι ερωτηθέντες ήταν η επιλεκτική συλλογή και 

ανακύκλωση με συχνότητα (12). Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι είναι επίσης 

σημαντικό να χρησιμοποιείται σύγχρονος και καινοτόμος εξοπλισμός που 

έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την αρχή της φιλικότητας προς το περιβάλλον 

και σέβεται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο περιορισμός 

της κατανάλωσης χαρτιού υπέρ της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  
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Πίνακας 11. Αποφάσεις των εργαζομένων που επηρεάζουν τις πράσινες και ψηφιακές πρακτικές 

στο χώρο εργασίας 

Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με τις πρακτικές μεθόδους που πρέπει να 

εφαρμόσουν οι εργαζόμενοι για να αυξήσουν τη δέσμευση των τοπικών 

κοινοτήτων προς τις πράσινες δεξιότητες, οι συμμετέχοντες έδωσαν τόσο 

παρόμοιες όσο και ανόμοιες απαντήσεις. Κατά την άποψή τους, είναι ζωτικής 

σημασίας οι εργαζόμενοι να διεξάγουν πράσινες δράσεις για το θέμα αυτό. Η 

διδασκαλία των άλλων ώστε να έχουν μια ενεργητική στάση ήταν επίσης μια 

πολύ δημοφιλής απάντηση μεταξύ των ερωτηθέντων, μαζί με: 

● Αναδάσωση  

● Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση 

● Ενημέρωση της κοινότητας για τις πράσινες ικανότητες 

● Δράσεις επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων 

● Προσφοράς στους ανθρώπους της ευκαιρίας να συμμετέχουν 

● Δράσεις που μοιάζουν με την «ώρα της Γης» 

● Σχέδια εκκίνησης για το θέμα αυτό 

  

 

  

 

επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση 

 

  

     χρήση σύγχρονου και καινοτόμου εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την αρχή του 
φιλικού προς το περιβάλλον και σέβεται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

 

  

 

συνειδητοποίηση της σημασίας της εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων 

 

  

 

υπεύθυνη χρήση των πόρων 

 

  
 

χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 

 

  

 
περιορισμός της κατανάλωσης χαρτιού υπέρ της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

 

  

 

ενεργητική στάση 

 

  

 

έννοιες της οικολογίας της μάθησης στη διοίκηση 
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● Ανάπτυξη σχεδίου παρέμβασης από κοινού με τις τοπικές αρχές και 

τους φορείς που συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος  

Φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι εκτελούν ευκολότερα τις ψηφιακές 

δραστηριότητες επικοινωνίας και πρασίνου με τη βοήθεια των ψηφιακών 

εργαλείων. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η πλατφόρμα Zoom είναι η πιο 

χρήσιμη στην καθημερινή μας ζωή (συχνότητα 19), αναφέροντας ότι όλοι 

μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα 

αντί να ταξιδεύουν με αυτοκίνητο στον τόπο συνάντησης. Ακολουθούν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (συχνότητα 18), τα οποία περιλαμβάνουν το 

Facebook, το Instagram κ.λπ. Οι ερωτώμενοι επέλεξαν επίσης τα εξής, κατά 

φθίνουσα σειρά συχνότητας: Skype (σ. 17), Canva (σ. 15), Trello (σ. 14), Moodle 

(σ. 12), Miro (σ. 12), Microsoft Teams (σ. 10), Google Teams (σ. 7), ειδικές 

ιστοσελίδες (σ. 2), WhatsApp (σ. 1), πλατφόρμες που προσφέρουν δωρεάν 

μαθήματα (σ. 1).  

 Κλείσαμε την ενότητα για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας με την 

ερώτηση προς τους συμμετέχοντες ποιες μέθοδοι που βασίζονται στην 

εργασία θεωρούνται από τους εργοδότες πιο αποτελεσματικές για την 

επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα 

μαθήματα κατάρτισης/βελτίωσης ήταν η πιο δημοφιλής απάντηση με 

συχνότητα 18, ακολουθούμενη από την πρακτική άσκηση (σ. 5), την 

προληπτική προσέγγιση (σ. 3), την πρακτική άσκηση (σ. 3), τη συνεχή μάθηση 

(σ. 3), την ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας (σ. 2). Δύο άτομα ανέφεραν τις 

δοκιμαστικές περιόδους και την παρακολούθηση της εργασίας ως 

αποτελεσματικές μεθόδους για την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου 

παραγωγικότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
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4. Ειδική προσέγγιση ανά χώρα 

Σε αυτή την τελευταία ενότητα επικεντρωθήκαμε στις γνώσεις των 

συμμετεχόντων σχετικά με την υπάρχουσα προσέγγιση για την πράσινη 

οικονομία στη Ρουμανία. Συνολικά, 18 ερωτηθέντες (90%) μοιράστηκαν 

παρόμοιες απόψεις, ενώ 2 συμμετέχοντες (10%) δεν γνώριζαν την προσέγγιση 

της χώρας τους για την πράσινη οικονομία. Η μετάβαση σε μια πράσινη 

οικονομία στη Ρουμανία, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, επιχειρείται μέσω 

των ακόλουθων μέτρων ή πολιτικών: 

● Η κυβέρνηση διαθέτει χρήματα για την προστασία του 

περιβάλλοντος, για τον καθαρισμό των υδάτων, του εδάφους και τη 

μείωση της ρύπανσης (συχνότητα 9) 

● Το πρόγραμμα RABLA για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με όσο το δυνατόν 

μικρότερη κατανάλωση ενέργειας (συχνότητα 7) - με τη χορήγηση 

πριμοδότησης απόσυρσης για αυτοκίνητα που πληρούν ορισμένες 

προϋποθέσεις, το πρόγραμμα RABLA αποτελείται από: RABLA 

Classic και RABLA Plus. Το πρόγραμμα RABLA απευθύνεται τόσο σε 

άτομα που θέλουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, είτε με καύσιμο, 

είτε υβριδικό, είτε ηλεκτρικό, προσφέροντας ως αντάλλαγμα ένα 

παλιό αυτοκίνητο, αλλά και σε άτομα που θέλουν να αγοράσουν 

νέες οικιακές συσκευές, με αντάλλαγμα παλιές 

● Βασιζόμαστε στις αρχές της ΕΕ: πράσινο, ψηφιοποιημένο, βιώσιμο. 

Γίνονται προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, 

ιδίως μέσω ευρωπαϊκών έργων (συχνότητα 5) 

● Υπάρχουν προγράμματα ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια- 

επιδοτήσεις που χορηγούνται για πράσινο εξοπλισμό που παράγει 

πράσινη ενέργεια, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές 
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(συχνότητα 4) - επιπλέον, στις αγροτικές περιοχές στα βορειοδυτικά 

της χώρας υπάρχουν γραμμές χρηματοδότησης που είναι 

προσβάσιμες στους κατοίκους για την αγορά και εγκατάσταση 

συστημάτων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

● Πρόγραμμα πρασίνου: Ρουμανία! (συχνότητα 4) - Οι διοργανωτές 

κατάφεραν να κινητοποιήσουν πάνω από 1.900.000 εθελοντές στις 

7 δράσεις, μετατρέποντας το "Let's Do It, Romania!" στο μεγαλύτερο 

κοινωνικό κίνημα στη Ρουμανία. Την περίοδο 2010-2019, οι 

εθελοντές κατάφεραν να συλλέξουν πάνω από 2.850.000 σακούλες 

απορριμμάτων, που αντιστοιχούν σε 22.700 τόνους. Από το 2010 

μέχρι σήμερα, πάνω από 12.000.000 ώρες εθελοντών έχουν 

αφιερωθεί στο έργο. Μεταξύ των εθελοντών που συμμετείχαν στην 

Εθνική Ημέρα Καθαρισμού, 850.000 ήταν μαθητές. Σε εθνικό 

επίπεδο, πάνω από 2.600 εθελοντές συμμετείχαν στην οργανωτική 

ομάδα, ενώ συμμετείχαν όλοι οι νομοί της Ρουμανίας 

● Η κυβέρνηση ενθαρρύνει την αρχή των πράσινων μετακινήσεων 

(συχνότητα 3) 

 

Ιδιωτικοί οργανισμοί/ΜΚΟ/άλλοι φορείς που ασχολούνται με την πράσινη 

οικονομία/τις θέσεις εργασίας/τις δεξιότητες: 

  

 Τομείς της κυβέρνησης που ασχολούνται με την πράσινη οικονομία/τις θέσεις 
εργασίας/τις δεξιότητες 

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαθέτει διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται 
με το περιβάλλον: νερό, επιλεκτική ανακύκλωση, δάση, προστασία της φύσης 
κ.λπ. 

Υπουργείο Έρευνας και Ψηφιοποίησης 
Υπουργείο Εργασίας 
Υπουργείο Ευρωπαϊκών Ταμείων 
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● Greenpeace 

● Παγκόσμιο Ταμείο για την Αγρια Ζωή (WWF) 

● Περιβαλλοντικές ΜΚΟ 

● Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και οικολογικοποίησης από την τοπική 

δημόσια διοίκηση 

● Let’s do it, Romania! 

● Ερυθρός Σταυρός 

● Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών 

● Υπηρεσία Προστατευόμενων Περιοχών 

Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι πιο σημαντικοί, αποτελεσματικοί και 

χρήσιμοι μηχανισμοί για την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων είναι οι 

συνεργασίες μεταξύ ΜΚΟ, περιβαλλοντικών οργανισμών και ακτιβιστών (η πιο 

δημοφιλής απάντηση με συχνότητα 19). Οι συνεργασίες αυτές υλοποιούν 

προγράμματα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη 

μείωση και τελικά στην εξάλειψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Οι 

ερωτηθέντες αναφέρουν επίσης τις περιβαλλοντικές εκθέσεις ως 

αποτελεσματικές όσο αφορά στην προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων, μαζί 

με τα προγράμματα που είναι αφιερωμένα σε αυτόν τον στόχο.  

Στην ερώτηση αν η Ρουμανία παρέχει στήριξη σε άτομα ή φορείς που 

προωθούν τις πράσινες δεξιότητες, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι η 

χρηματοδότηση από την ΕΕ είναι η πιο δημοφιλής απάντηση (με συχνότητα 

17). Χρηματοδοτούνται προγράμματα και έργα μέσω των οποίων επιδιώκεται 

η μείωση της ρύπανσης και επιχειρείται η εξάλειψη επιβλαβών παραγόντων 

για το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που προσφέρουν οφέλη 

για συσκευές με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για 

δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Επιπλέον, όπως και η ΕΕ, η Ρουμανία 

υιοθετεί πολιτικές βιωσιμότητας, όπως τα πράσινα ταξίδια, ο πράσινος 
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τουρισμός, η προσφορά ειδικών κάδων για την επιλεκτική συλλογή των 

απορριμμάτων. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι υπάρχει επίσης ανάγκη για 

μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινότητας και λογοδοσία των εργαζομένων και 

των υπευθύνων για τέτοιου είδους περιβαλλοντικές δράσεις, διότι είναι 

επιτακτική ανάγκη να προωθηθούν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών 

δράσεων και τα αποτελέσματα της ρύπανσης λόγω της ανευθυνότητας και της 

ασυνειδησίας πολλών ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα των 

επιβλαβών δράσεων στο περιβάλλον. Οι άνθρωποι πρέπει να διδαχθούν. 

Όσοι έχουν αυτές τις γνώσεις, που σχετίζονται με το περιβάλλον, θα 

μπορούσαν να συνεργαστούν με εταιρείες ή διάφορα ιδρύματα για να κάνουν 

μαθήματα όπου οι παρευρισκόμενοι θα αποκτήσουν πράσινες ικανότητες. 

Αλλα έργα της ΕΕ/εθνικά έργα που αφορούν τις 

πράσινες δεξιότητες 

Συχνότητα 

Πρόγραμμα LIFE (από το Υπουργείο Περιβάλλοντος) 9 

Πρόγραμμα SUERD (από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος) 

9 

Έργα POCU/Erasmus/συνεργατικά 4 

Πρόγραμμα Life 1 

InfoClima 1 

Pos Περιβάλλον 1 

Natura 2000 1 

 

Για το τέλος αυτής της έρευνας, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε 

ιστορίες, εντυπώσεις ή μαρτυρίες από τους συμμετέχοντες. Μια πολύ δημοφιλής 

σύσταση είναι ότι η Ρουμανία χρειάζεται χρηματοδότηση περισσότερων 

προγραμμάτων και έργων προκειμένου να υποστηρίξει την πράσινη οικονομία με 

ό,τι αυτή συνεπάγεται: υπεύθυνη κατανάλωση, μείωση της ρύπανσης, εξάλειψη των 
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επιβλαβών παραγόντων κ.λπ. Οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι πρέπει να 

πραγματοποιηθούν περισσότερα προγράμματα για την ευαισθητοποίηση του 

πληθυσμού σε αυτές τις πτυχές που σχετίζονται με τους ρυπογόνους παράγοντες 

και την εξάλειψη ή τη μείωσή τους. Όσο αφορά στους ψηφιακούς όρους, υπάρχει 

ανάγκη για εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στις ΤΠΕ, προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων και στον χώρο εργασίας- χρήση όσο το 

δυνατόν περισσότερων ψηφιακών προγραμμάτων στα ιδρύματα, μεγαλύτερη 

ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς. Ως γενική άποψη, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με το γεγονός ότι ως 

πληθυσμός πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι και να έχουμε μια προληπτική 

προσέγγιση για το περιβάλλον.  

Τέλος, ένας από τους ερωτηθέντες μοιράστηκε μαζί μας μια σύντομη περιγραφή ενός 

νόμου από το Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη υιοθέτησης 

ενός μοντέλου καλής πρακτικής στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια πράσινη 

οικονομία: 

 

«Στην Ουαλία, μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, υπάρχει νόμος (νόμος για τη Γη) που 

ενθαρρύνει και υποστηρίζει άμεσα την εφαρμογή βιώσιμων τεχνολογιών και τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μια απλουστευμένη περιγραφή του θα ήταν 

η ακόλουθη: Εάν ένα άτομο, μια οικογένεια ή μια μικρή κοινότητα βρει μια δημόσια 

γη που δεν έχει καμία χρήση, μπορεί να την πάρει υπό χρήση. Εάν σε 5 χρόνια το 

75% των αναγκών σε ενέργεια και τρόφιμα καλύπτεται μόνο με τους πόρους που 

υπάρχουν στη γη και στο άμεσο περιβάλλον, η γη γίνεται νόμιμα δική τους. 

Καθιερώνονται ως νόμιμοι ιδιοκτήτες». 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: ΙΣΠΑΝΙΑ 
 

1. Δημογραφικά στοιχεία. 
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Συνολικά, πήραμε συνεντεύξεις από 22 ερωτηθέντες. Ο μέσος όρος της 

ηλικίας των ερωτηθέντων είναι 37,9 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία είναι 39 έτη. Οι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες προέρχονται από την Ισπανία, ενώ ένα 

άτομο προέρχεται από τη Ρουμανία και τέσσερις από την Ιταλία. Οι μισοί από 

τους ερωτηθέντες εργάζονται σε ομάδα τοπικής δράσης (ΟΤΔ από το 

πρόγραμμα LEADER που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση) με την 

ιδιότητα του τεχνικού συνεργασίας ή του επικεφαλής της ΟΤΔ- λίγο πάνω από 

το 18% των ερωτηθέντων εργάζονται ως διαχειριστές έργων και το ίδιο 

ποσοστό των ερωτηθέντων απασχολείται στον τομέα της εκπαίδευσης. Το 

υπόλοιπο 14% περίπου εκτελεί διοικητικά καθήκοντα για γεωργικές 

οργανώσεις. Ο μέσος όρος της εργασιακής εμπειρίας των ατόμων που 

εργάζονται σε ΤΟΔ είναι 12 έτη, ενώ η διάμεσος είναι 5. Οι διαχειριστές έργων 

εργάζονται κατά μέσο όρο για 1 έτος, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι 

εκπαιδευτικοί δεν ανέφεραν τη διάρκεια της εργασιακής τους εμπειρίας. 

Όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες, τα καθήκοντα ενός τεχνικού συνεργασίας 

περιλαμβάνουν το συντονισμό των συμφωνιών συνεργασίας, ενώ οι 

διαχειριστές έργων σχεδιάζουν και αναπτύσσουν έργα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι διοικητικοί υπάλληλοι τείνουν να εκτελούν οικονομικές και 

νομικές λειτουργίες των αντίστοιχων εταιρειών τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί 

ασχολούνται κυρίως με περιβαλλοντικά θέματα. 

2. Γνώση αντικειμένου. 

Ολοι οι ερωτηθέντες ήταν εξοικειωμένοι με τον όρο «ψηφιακές δεξιότητες» σε 

αντίθεση με τους όρους που αφορούν στον πράσινο τομέα, γεγονός που 

προκάλεσε αμφιβολίες σε ορισμένους από τους συμμετέχοντες. Ωστόσο, ο 

όρος «πράσινοι εργαζόμενοι» ήταν ο πιο γνωστός, ακολουθούμενος από τους 

όρους «πράσινη οικονομία» και «πράσινες δεξιότητες». Οι περισσότεροι από 
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τους ερωτηθέντες έδωσαν σωστούς ορισμούς και για τους τρεις όρους, 

υποδεικνύοντας ότι η εστίαση πρέπει να γίνει στο να είναι σε θέση να 

διατηρήσουν το περιβάλλον και να καταπολεμήσουν τις συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής.  

Το 80% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι πράσινες/ψηφιακές δεξιότητες 

επηρεάζουν σημαντικά τις θέσεις εργασίας ή το εργασιακό περιβάλλον, ενώ η 

πιο κοινή απάντηση σχετικά με τις πρακτικές πράσινες δράσεις στις οποίες 

πρέπει να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής 

τους ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας και να ακολουθούν οι δραστηριότητες 

ανακύκλωσης.  

Όσο αφορά στις «κοινωνικές/ήπιες δεξιότητες», μόνο λίγο λιγότερο από το 

30% των ερωτηθέντων ήταν εξοικειωμένοι με τον όρο. 

3. Συγκεκριμένη εργασία. 

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες τείνουν να γνωρίζουν ποιες είναι 

οι ευθύνες των εργαζομένων σε σχέση με την ψηφιακή επικοινωνία και τις 

πράσινες δράσεις, ενώ σχεδόν τα τρία τρίτα των συμμετεχόντων πιστεύουν 

ότι οι αποφάσεις των εργαζομένων μπορούν να επηρεάσουν τις πράσινες και 

ψηφιακές πρακτικές στον χώρο εργασίας και σχεδόν το 87% γνωρίζει 

τουλάχιστον ένα εργαλείο που βοηθά τους εργαζόμενους να εκτελούν 

ψηφιακή επικοινωνία και πράσινες δράσεις. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις 

πρακτικές μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι για να 

αυξήσουν τη δέσμευση από τις τοπικές κοινότητες προς τις πράσινες 

δεξιότητες, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δεν κατονόμασαν 

τίποτα.  
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Η διαχείριση του χρόνου κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των μεθόδων που 

βασίζονται στην εργασία και είναι πιο αποτελεσματικές για την επίτευξη της 

μέγιστης παραγωγικότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακολουθούμενη 

από την ανθρωπιά και την αύξηση του προσωπικού εργασίας. 

4. Προσέγγιση ανά χώρα. 

Συνολικά, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η Ισπανία κάνει αρκετά για την 

υποστήριξη ατόμων ή φορέων που προωθούν τις πράσινες δεξιότητες, αλλά 

πολλοί ερωτηθέντες δυσκολεύτηκαν να προσδιορίσουν ακριβώς την ισπανική 

προσέγγιση προς την πράσινη οικονομία. Ωστόσο, πάνω από το 85% των 

συμμετεχόντων γνωρίζουν ότι το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και 

Δημογραφικής Πρόκλησης είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση της πράσινης 

οικονομίας/των θέσεων εργασίας/δεξιοτήτων.  

Περίπου το 75% των ερωτηθέντων γνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορες ΜΚΟ και 

ιδιωτικοί οργανισμοί που έχουν ως στόχο την προώθηση των πράσινων 

δεξιοτήτων, αλλά μόνο το 40% θα μπορούσε να κατονομάσει κάποιες από 

αυτές. Όσο αφορά στους µηχανισµούς συνεργασίας µεταξύ οργανισµών και/ή 

ενδοοργανωτικών µηχανισµών για την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων, 

και πάλι, οι περισσότεροι ερωτηθέντες γνώριζαν την ύπαρξη τέτοιου είδους 

µηχανισµών, ωστόσο µόνο το 20 τοις εκατό κατάφερε να κατονοµάσει 

ορισµένους από αυτούς. 

  



    
 
  
 
 

167 
 

  



    
 
  
 
 

168 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Η έκθεση διατυπώνει συστάσεις για τρεις κατηγορίες: 

1. Εργοδότες 

2. Κέντρα κατάρτισης ΕΕΚ που ασχολούνται με τη μάθηση βάσει εργασίας 

3. Διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

● Παροχή τακτικών ευκαιριών κατάρτισης στον τομέα της κοινοτικής 

ανάπτυξης. Οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει να παρέχονται όχι μόνο στους 

λειτπυργούς ενός κοινοτικού γραφείου διαχείρισης, αλλά και σε όλο το 

προσωπικό σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Δηλαδή, όχι μόνο στα ανώτερα 

στελέχη, αλλά και στους τεχνικούς και στα νεότερα στελέχη. Με τον τρόπο 

αυτό, θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί η ροή εργασίας και να γίνει πιο 

αποτελεσματική και επίκαιρη η συμβολή στην οικοδόμηση της κοινότητας. 

● Οι εργοδότες των λειτουργών κοινοτικής ανάπτυξης θα πρέπει να θέτουν ως 

προτεραιότητα τη συνεχή προώθηση πράσινων δράσεων εντός του 

οργανισμού τους. Αυτό θα δημιουργήσει αντίκτυπο μέσω της 

ευαισθητοποίησης και του περαιτέρω πολλαπλασιασμού του προτύπου από 

τους υπαλλήλους.  

● Οι εργοδότες να ενημερώνονται για τις αλλαγές της εθνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον τομέα εργασίας ενός 

λειτουργού κοινοτικής ανάπτυξης και να παρέχουν συστάσεις όπου 

χρειάζεται.  

● Συνιστάται στους λειτουργούς κοινοτικής ανάπτυξης να διατηρούν στενές 

σχέσεις με τους κατοίκους της κοινότητας, ώστε να είναι πάντα ενήμεροι για 

τις τρέχουσες ανάγκες τους. 
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● Αξιολόγηση της κατάρτισης και των προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες, σε 

συνεργασία με τους εργοδότες και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για τον 

προσδιορισμό των απαιτούμενων δεξιοτήτων, της τρέχουσας βέλτιστης 

πρακτικής και των τάσεων. Συνιστάται επίσης η παροχή σύντομης 

κατάρτισης/μαθημάτων για το σύνολο των δεξιοτήτων που έχουν 

προσδιοριστεί, με μια μικτή και τοπική προσέγγιση για τις κοινότητες, καθώς 

και η παροχή ευκαιριών για μεγαλύτερα και πιο λεπτομερή μαθήματα και 

εργαστήρια.   

● Για να αναπτυχθεί η δέσμευση της κοινότητας και η ευρεία γνώση της 

πράσινης οικονομίας και των υφιστάμενων πρακτικών ψηφιοποίησης σε 

ολόκληρη την ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η συμμετοχή σε 

διακρατικές επισκέψεις, π.χ. στο πλαίσιο του Erasmus, σε παραδείγματα 

βέλτιστων πρακτικών. 

● Μια συνδυασμένη προσέγγιση της πρακτικής άσκησης και των προγραμμάτων 

για πτυχιούχους σε οργανισμούς κοινοτικής ανάπτυξης είναι ζωτικής 

σημασίας για την εξασφάλιση νέων ταλέντων και τη διαφοροποίηση της 

τρέχουσας γνωστικής βάσης. 

● Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη για τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν τον 

τομέα.  Το προσωπικό των οργανισμών κοινοτικής ανάπτυξης που εργάζονται 

για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αγροτικών κοινοτήτων θα πρέπει να 

δικτυώσει πρωτοπόρα ινστιτούτα και οργανισμούς για τη συνεχή 

επιμόρφωση σε δραστηριότητες που ενσωματώνουν πράσινες και ψηφιακές 

δεξιότητες και κατάρτιση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν σχεδιάζονται 

νέοι και καινοτόμοι τρόποι για την ανάπτυξη της ικανότητας των αγροτικών 

κοινοτήτων ώστε να εξασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση στην πράσινη και 

ψηφιακή τεχνολογία. 
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● Οι οργανισμοί που εργάζονται στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης πρέπει να 

προωθούν πράσινες και ψηφιακές δράσεις χωρίς αποκλεισμούς στους 

οργανισμούς τους και να δίνουν το παράδειγμα στην κοινότητα.  

 

Κέντρα κατάρτισης ΕΕΚ που ασχολούνται με τη μάθηση βάσει εργασίας 

● Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης να 

ενσωματώσουν την ψηφιακή συνιστώσα στο πεδίο της διδασκαλίας τους. Οι 

λειτουργοί κοινοτικής ανάπτυξης πρέπει να αναπτύξουν τουλάχιστον βασικές 

ψηφιακές δεξιότητες, καθώς τα ευρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δίνουν 

μεγάλη αξία στη γνώση αυτών των δεξιοτήτων.  

● Συνιστάται να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μέσω της εκπαίδευσης σχετικά με 

τα οφέλη και τις προκλήσεις της υιοθέτησης ψηφιακών εργαλείων. Η 

αυξημένη ευαισθητοποίηση θα πρέπει να αφορά τα χαρακτηριστικά της 

ψηφιακής εποχής: μετασχηματισμός του κοινωνικού και οικονομικού τοπίου 

μέσω της καινοτομίας. 

● Η εκπαίδευση στην ψηφιακή ευχέρεια και την πράσινη οικονομία πρέπει να 

ενσωματωθεί από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού σε όλη τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης, ώστε να μετριαστούν τα μελλοντικά προβλήματα 

αλφαβητισμού σε αυτούς τους τομείς. 

●  Είναι σημαντικό τα κέντρα κατάρτισης και τα εκπαιδευτικά κέντρα να 

επικεντρώνονται σε εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η δημιουργική 

σκέψη, ο πράσινος και ο ψηφιακός γραμματισμός.  Είναι σημαντικό για την 

ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων να δοθεί προτεραιότητα σε αυτές τις 

δεξιότητες. 

● Το έργο της κοινοτικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές πρέπει να 

καθοδηγείται και να επικαιροποιείται από τις ανάγκες των τοπικών 

κοινοτήτων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω". Τα 
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στελέχη κοινοτικής ανάπτυξης θα πρέπει να υποστηριχθούν για να 

επιμορφωθούν στις μεθοδολογίες και τις αρχές της τοπικής ανάπτυξης που 

καθοδηγείται από την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού 

σχεδιασμού που καθοδηγείται από την κοινότητα. 

● Στο πλαίσιο του ρόλου του λειτουργού κοινοτικής ανάπτυξης, η ψηφιοποίηση 

και η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα 

προγράμματα, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση για τις κοινωνικές 

δεξιότητες και την εκπαίδευση γύρω από τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Η 

μάθηση με βάση τα αποτελέσματα σε όλα τα προγράμματα, τόσο στην 

ψηφιακή, όσο και στην πράσινη ευχέρεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

μελλοντική αποδοχή. 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

● Προώθηση της συνεχούς εκπαίδευσης σχετικά με τις αλλαγές τόσο στην 

εθνική όσο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδίως στους τομείς που ενδέχεται 

να επηρεάσουν την ανάπτυξη της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών. Οι 

αλλαγές αυτές έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν άμεσα τις αρμοδιότητες 

μιας θέσης εργασίας κοινοτικής ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, πρέπει να 

μελετηθούν προσεκτικά και να εφαρμοστούν στον τομέα. 

● Μια ισχυρή πρόταση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αφορά στη 

διαθεσιμότητα και τη σαφήνεια των πληροφοριών που παρέχονται στη 

νομοθεσία. Όπως περιγράφηκε στις προηγούμενες ενότητες της έκθεσης, 

πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια, για 

παράδειγμα, της «πράσινης οικονομίας» και των «πράσινων εργαζομένων», 

καθώς φαίνεται να ορίζονται με συγκεχυμένο τρόπο. Ως εκ τούτου, είναι 

υψίστης σημασίας η σωστή επιλογή της γλώσσας κατά την εισαγωγή νέων 

εννοιών στη νομοθεσία και, εάν είναι απαραίτητο, η παροχή διευκρινίσεων. 
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● Θα ήταν ωφέλιμο αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεργάζονταν με τους 

λειτουργούς ανάπτυξης των κοινοτήτων, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις 

πραγματικές ανάγκες των κοινοτήτων και να δημιουργήσουν ανάλογες 

πολιτικές για μεγαλύτερο όφελος, για παράδειγμα με τη διοργάνωση ανοικτών 

ημερών διαβούλευσης.  

● Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την τυποποίηση της γλώσσας και 

των όρων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης σε 

ολόκληρη την ΕΕ.  Να αναπτυχθεί μια κοινή αντίληψη της κοινοτικής 

ανάπτυξης και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται στην πράσινη 

οικονομία, τις πράσινες θέσεις εργασίας και τη δίκαιη μετάβαση.  Αυτό θα 

πρέπει να είναι, όπου είναι δυνατόν, σύμφωνο με την εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και τις αλλαγές που επέρχονται και στις δύο. Η αποσαφήνιση είναι 

σημαντική για την κατανόηση.  Το προσωπικό που εργάζεται στην κοινοτική 

ανάπτυξη θα πρέπει να υποστηρίζεται, ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές 

στη νομοθεσία και την πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

● Η πολιτική και η νομοθεσία θα πρέπει να διατίθενται σε σαφή και κατανοητή 

γλώσσα, ώστε να μπορούν να ερμηνεύονται και να γίνονται κατανοητές από 

το προσωπικό της κοινοτικής ανάπτυξης και τις τοπικές κοινότητες. Ένας 

κεντρικός διαδικτυακός κόμβος για παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, 

εθνικές τάσεις, ευκαιρίες και ανάπτυξη, θα βοηθούσε στη διάδοση στις 

κοινότητες. 

● Θα ήταν ωφέλιμο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα ινστιτούτα 

γνώσεων και τις τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες να εμπλακούν και να 

δημιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την κοινότητα σχετικά με το 

πώς η αλλαγή της πολιτικής και της ανάπτυξης προς ένα ψηφιοποιημένο και 

πράσινο μέλλον θα επηρεάσει τα άτομα και θα παρουσιάσει ευκαιρίες για τις 

κοινότητες. Οι δεξιότητες δημιουργίας ικανοτήτων είναι υψίστης σημασίας 
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για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης σε μια πράσινη και ψηφιακή 

οικονομία. 

● Η ανάπτυξη μιας εστιασμένης προσέγγισης για τη συνεργασία με 

μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες κοινότητες είναι ζωτικής σημασίας 

για την επίτευξη μιας δίκαιης μετάβασης και ενός μέλλοντος με ψηφιακή 

ευχέρεια. 

● Πρόσθετες ενισχύσεις, τόσο σε επίπεδο επιχορηγήσεων όσο και σε επίπεδο 

προγραμμάτων εταιρικής σχέσης, για έργα υπό την ηγεσία της κοινότητας 

στην ψηφιακή ανάπτυξη και σε πρωτοβουλίες για την πράσινη οικονομία θα 

βοηθούσαν στην αγροτική ανάπτυξη και την κοινοτική συμμετοχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΜΕΡΟΣ 1: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Πώς σας λένε; 

2. Ποια είναι η ηλικία σας; 

3. Ποια είναι η χώρα γέννησής σας; 

4. Ποιο είναι το επάγγελμά σας; Πόσο καιρό κάνετε αυτή τη δουλειά; 

5. Ποια είναι τα καθήκοντά σας; 

ΜΕΡΟΣ 2: ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

6. Γνωρίζετε τον όρο "πράσινες θέσεις εργασίας"; Εάν ναι, περιγράψτε τον.  

7. Γνωρίζετε τον όρο "πράσινες δεξιότητες"; Αν ναι, περιγράψτε τον.   

8. Γνωρίζετε τον όρο "ψηφιακές δεξιότητες"; Αν ναι, περιγράψτε τον.   

9. Γνωρίζετε τον όρο "πράσινη οικονομία"; Εάν ναι, περιγράψτε τον.   

10. Γνωρίζετε πώς οι πράσινες/ψηφιακές δεξιότητες επηρεάζουν γενικά τις 

θέσεις εργασίας ή το εργασιακό περιβάλλον; Εάν ναι, παρακαλούμε 

περιγράψτε.   

11. Εξ όσων γνωρίζετε, υπάρχουν πρακτικές πράσινες δράσεις στις οποίες 

πρέπει να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής 

τους; Εάν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε.  

12. Γνωρίζετε ποιες είναι οι ήπιες δεξιότητες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι 

για να εργαστούν ώστε να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας; Τι γίνεται 

με την ψηφιακή επικοινωνία;   

ΜΕΡΟΣ 3: ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

13. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες όσον αφορά την ψηφιακή επικοινωνία και τις 

πράσινες δράσεις στο πλαίσιο του ρόλου ενός λειτουργού κοινοτικής 

ανάπτυξης;  
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14. Γνωρίζετε αν και ποιες είναι οι αποφάσεις των εργαζομένων που επηρεάζουν 

τις πράσινες και ψηφιακές πρακτικές στο χώρο εργασίας; 

15. Γνωρίζετε ποιες πρακτικές μεθόδους πρέπει να εφαρμόσουν οι εργαζόμενοι 

για να αυξήσουν τη δέσμευση των τοπικών κοινοτήτων προς τις πράσινες 

δεξιότητες;  

16. Γνωρίζετε κάποια εργαλεία που βοηθούν τους εργαζόμενους να εκτελούν 

ψηφιακές επικοινωνίες και πράσινες δραστηριότητες; (π.χ. Zoom, Trello, 

Skype, Canva, Moodle, Miro κ.λπ.)  

17. Ποιες μέθοδοι που βασίζονται στην εργασία θεωρούνται από τους 

εργοδότες πιο αποτελεσματικές για την επίτευξη της μέγιστης 

παραγωγικότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα; (π.χ. πρακτική άσκηση, 

παρακολούθηση θέσεων εργασίας κ.λπ.)  

 

ΜΕΡΟΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 

18. Γνωρίζετε ποια είναι η προσέγγιση της χώρας σας στην πράσινη οικονομία 

(πολιτικές, νόμοι κ.λπ.);  

19. Υπάρχει συγκεκριμένος τομέας στην κυβέρνηση που ασχολείται με την 

πράσινη οικονομία/τις θέσεις εργασίας/τις δεξιότητες; Εάν ναι, περιγράψτε 

τον. 

20. Υπάρχουν ιδιωτικοί οργανισμοί, ΜΚΟ ή άλλοι φορείς που ασχολούνται με την 

πράσινη οικονομία/τις θέσεις εργασίας/τις δεξιότητες; Εάν ναι, περιγράψτε.  

21. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ οργανισμών και/ή μηχανισμοί εσωτερικής 

συνεργασίας για την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων;  

22. Παρέχει η χώρα σας υποστήριξη σε άτομα ή φορείς που προωθούν τις 

πράσινες δεξιότητες; 

23. Γνωρίζετε άλλα προγράμματα της ΕΕ ή εθνικά προγράμματα που αφορούν τις 

πράσινες δεξιότητες; 
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24. Παρακαλώ, μοιραστείτε οτιδήποτε θεωρείτε ότι αξίζει να αναφερθεί (ιστορία, 

μαρτυρία κ.λπ.)  

 


