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ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Μια φορά και έναν καιρό οι μόνοι που ήταν 
απαραίτητο να έχουν «πράσινες» δεξιότητες 
ήταν οι... κηπουροί. Σήμερα, οι κοινοτικοί 
στόχοι για την αντιμετώπιση των κλιματικών 
αλλαγών έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο και 
ολοένα περισσότεροι τομείς απαιτούν «πρά-
σινα» επαγγελματικά προσόντα για μια νέα 
«πράσινη οικονομία».

Πράσινη οικονομία
Με τον όρο «πράσινη οικονομία» εννοού-
με την οικονομία που βασίζεται στη σωστή 
διαχείριση των φυσικών πόρων (νερό, ήλιος, 
φυσικό αέριο) με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής όλων των πολιτών μέσω 
της αύξησης των θέσεων εργασίας και της 
μείωσης των ρύπων.

Η στροφή σε μια πράσινη οικονομία δεν θα 
παραγάγει απλώς νέες θέσεις απασχόλησης, 
αλλά θα μεταβάλει επίσης το αντικείμενο 
και το χαρακτήρα υφιστάμενων θέσεων 
απασχόλησης.

Πράσινα επαγγέλματα
Τα πράσινα επαγγέλματα αναπτύσσονται 
παράλληλα με την πράσινη οικονομία στον 
τομέα της διαχείρισης και προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
ανακύκλωση, τη βιολογική γεωργία και 
κτηνοτροφία, τον οικοτουρισμό, τις καθαρές 
τεχνολογίες, κ.ά. 

Τα πράσινα επαγγέλματα είναι αναμφίβολα 
τα επαγγέλματα του μέλλοντος σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι τεχνικοί ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας, καλλιεργητές 
βιολογικών προϊόντων, αρχιτέκτονες και 
μηχανικοί βιοκλιματικών κτηρίων, βιολόγοι 

και ανακυκλωτές είναι τα κορυφαία και τα 
καλύτερα αμειβόμενα επαγγέλματα του 
μέλλοντος.

Τα «πράσινα» επαγγέλματα, εξάλλου, προ-
σφέρουν μια πρόσθετη (ηθική και κοινωνική) 
ανταμοιβή στους εργαζόμενους, που δρα ως 
πρόσθετο κίνητρο για την κινητοποίησή τους. 

Νέα επιχειρηματικότητα 
Η πράσινη οικονομία αναπόφευκτα οδηγεί σε 
μια νέα επιχειρηματικότητα αφού:

α. Ενισχύει τις επενδύσεις

β. Προωθεί την καθαρή παραγωγή

γ. Αναπτύσσει νέα προϊόντα

δ. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας

Νέες εκπαιδευτικές 
ανάγκες

Αποτελεί, επομένως, αναγκαιότητα η 
προώθηση νέων δράσεων επαγγελματικής 
κατάρτισης που θα προσφέρουν τις απαιτού-
μενες γνώσεις και δεξιότητες στους επαγγελ-
ματίες και τους ανέργους, ενώ συγχρόνως 
θα δημιουργούν προϋποθέσεις για την ένταξη 
και παραμονή των ωφελούμενων στην αγορά 
εργασίας.

Η παροχή πράσινων δεξιοτήτων σήμερα 
απαιτεί την αναθεώρηση των υφισταμένων 
προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τα νέα 
επαγγέλματα, αλλά και την επανεξέταση 
των προτύπων για τα απαιτούμενα προσόντα. 
Εργοδότες και πάροχοι κατάρτισης, πρέπει 
να συνεργασθούν σε μια μακροπρόθεσμη 
προοπτική με στόχο την υλοποίηση των 
αναγκαίων αλλαγών.



Τα προγράμματα ΙΒΕΠΕ

Τα προγράμματα ΙΒΕΠΕ συμβάλλουν στην 
κοινωνική προσαρμογή στις νέες συνθήκες 
και καλύπτουν ευρύτατο φάσμα δράσεων, 
φιλικών προς το περιβάλλον, αξιοποίησης 
φυσικών πόρων, μείωσης κατανάλωσης 
ενέργειας, κ.λπ.

Ταυτόχρονα, συντελούν στην ανάπτυξη 
αντίστοιχων δεξιοτήτων νέων επαγγελματι-
ών και βοηθούν στην επανένταξη ανέργων 
συνανθρώπων μας στην αγορά εργασίας με 
εξαιρετικές προοπτικές.

•   Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις

• Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Θερμομόνωση, Υγρομόνωση

• Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚENAK)

•  Οδηγός Εκπόνησης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτηρίων «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

•  Οδηγός Εκπόνησης Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων 

(Λογισμικό ΚENAK)

• Γεωθερμικές Εγκαταστάσεις

• Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Φυσικού Αερίου

• Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων Φυσικού Αερίου

• Τεχνολογία - Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

• Hλιοθερμικές Εγκαταστάσεις

•  Λέβητες Βιομάζας (Ενεργειακά Τζάκια, Σόμπες, 

Πέλετ Καύσιμα)

•  Πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών

•  Διαχείριση Αποβλήτων, Ανακύκλωση

•  Μέθοδοι Εξοικονόμησης Ενέργειας

Επιλέξτε τα προγράμματα που ταιριάζουν  
στις ανάγκες σας ή ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί 
το πρόγραμμα που επιθυμείτε.



ΙΒΕΠΕ
Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία

•  30 χρόνια δράσης 

•  Παραρτήματα και σύγχρονες δομές σε όλη 
την Ελλάδα

•  Υπερσύγχρονα πιστοποιημένα εργαστήρια 

•  Διδακτικό προσωπικό εκατό και πλέον επιστημόνων 
και εξειδικευμένων εκπαιδευτών

•   Διεθνείς πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις 

•  Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτομίας 
και εξωστρέφειας που συνδέουν τη γνώση με την 
αγορά εργασίας 

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Βόλος

Αλεξανδρούπολη

Αξιόπιστος σύμμαχος

των σύγχρονων 

επιχειρήσεων 

στην προσπάθειά τους 

για βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας

Κεντρικά γραφεία:
Λ. Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 • Τ.Κ. 104 45, Πλ. Αττικής
Τηλ. 210 82 57 800-9 • Fax. 210 88 11 360
Email: kek@ivepe.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: 

• www.ivepe.gr

• facebook       ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ


