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Ενεργειακή Μετάβαση
• Η παγκόσμια στροφή του τομέα ενέργειας από τα 

ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

• Η συμφωνία του Παρισιού κάνει αυτή τη μετάβαση 
επιτακτική

• Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένας χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση αυτή. Η Ευρώπη η πρώτη 
κλιματική ουδέτερη Ήπειρος μέχρι το 2050.

• Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα επιβάλει την 
επιβάλει τη μετάβαση αυτή με ένα υποχρεωτικό 
στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στην ΕΕ κατά 55% μέχρι το 2030.

• Η μετάβαση αυτή πρέπει να είναι δίκαιη

• Θα πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα ανάκαμψης και η 
ανθεκτικότητα των κρατών μελών
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Πως επηρεάζεται η 
Κύπρος;

• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

• Αειφόρος ενέργεια

• Αειφόρες μεταφορές

• Κτήρια

• Γεωργία

• Αειφόρος τουρισμός

• Ορθολογιστική διαχείριση αποβλήτων

• Ανθεκτικότητα

• Απασχόληση και θέσεις εργασίας

• Κοινωνική συνοχή (ποιότητα ζωής, 
ενεργειακή φτώχεια, κ.α.)



Πηγή: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, 2020



ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 3 ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πηγή: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, 2019
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Έργο YENESIS
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Τι είναι το Πράσινο Επάγγελμα;

‘Πράσινο επάγγελμα’ μπορεί να οριστεί ένα επάγγλεμα σε
διάφορους τομείς που προσφέρει στη διατήρηση ή
στην αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Αυτό συμπεριλαμβάνει επαγγέλματα που βοηθούν στην:

• Προστασία οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας

• Μείωση της κατανάλωση ενέργειας, υλικών και νερού
μέσω στρατηγικών για υψηλή απόδοση

• Απανθρακοποίησης της οικονομίας

• Αποφυγή παραγωγής αποβλήτων και ρύπανσης

Τα πράσινα επαγγέλματα ορίζονται και από την κοινωνική
τους προσέγγιση. Πρέπει να είναι αξιοπρεπή επαγγέλματα 
για όλες/ους που προωθούν την κοινωνική ένταξη και 
την ισότητα των φύλων, συνεισφέροντας στην εξάλιψη
της φτώχειας.



Τι δεξιότητες χρειάζονται για ένα πράσινο επάγγελμα;

Αναλυτικές
• Κριτική σκέψη
• Επίλυση προβλημάτων
• Μαθησιακή ικανότητα
• Διαχείριση ρίσκων

• Ικανότητες μάρκετινγκ

Διαπροσωπικές
• Ομαδικότητα
• Συνεργασία
• Αποδοχή διαφορετικότητας
• Δικτύωση
• Διαπολιτισμικές γνώσεις
• Περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση

• Υπευθυνότητα

Διαχειριστικές
• Διοικητικές δεξιότητες
• Πρωτοβουλία
• Ικανότητα ηγεσίας
• Πολλαπλές εργασίες
• Διεπιστημονικότητα
• Βιώσιμος

προγραμματισμός
• Επιχειρηματικό πνεύμα
• Βιώσιμα επιχειρηματικά

μοντέλα
• Διαχείριση χρόνου

Δημιουργικές
• Καινοτομία
• Δημιουργική σκέψη
• Ικανότητα προσαρμογής
• Ευελιξία

Επικοινωνιακές
• Κοινωνικές δεξιότητες
• Κοινωνική νοημοσύνη
• Ξένες γλώσσες

Τεχνικές
• Ψηφιακός γραμματισμός
• Προγραμματισμός
• Ανάλυση δεδομένων
• Τεχνολογία πληροφοριών

και επικοινωνιών
• Νέα μέσα ενημέρωσης
• Γνώση οικονομικών
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Τι είναι το κόστος ευκαιρίας;

«Αυτό που αφήνουμε πίσω, αυτό που 
χάνουμε, αυτό που δεν κάνουμε όταν 

παίρνουμε μία συγκεκριμένη απόφαση ή 
επιλογή»

Όταν αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι, αφιερώνουμε 
σε αυτό χρήματα, χρόνο ή άλλους πόρους τους 

οποίους πόρους δεν αφιερώνουμε σε κάτι άλλο. 



Κόστος ευκαιρίας 
& εργασία
• Να εμμένω σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον ή μια εργασία που δεν μου 
αρέσει ή δε με ευχαριστεί μονό και μόνο 
για το μισθό έχει «κόστος ευκαιρίας» 
στην ψυχολογία μου. Ή ένα «κόστος 
ευκαιρίας» από το να μην κάνω κάτι στο 
οποίο πραγματικά μου αρέσει και θα 
ήμουν παραγωγικός.

• Τι στερώ από τον εαυτό μου να μείνω 
στην «ασφάλεια»; Τι θα συμβεί αν 
τολμήσω να βγω από τη ζώνη άνεσης 
μου και αφήσω πίσω την ασφάλεια;

• Οι στόχοι μας είναι ρευστοί! Αλλάζουν 
μαζί με εμάς!

• Το να κυνηγάμε υπερβολικά την 
ασφάλεια (όχι απαραίτητα στα 
επαγγελματικά) έχει συνήθως μεγάλο 
κόστος ευκαιρίας.



Πως καλλιεργούμε 
αυτή τη δεξιότητα;
• Μικρά βήματα για πιο ενσυνείδητες 

αποφάσεις

• Να αφιερώνουμε χρόνο να μάθουμε και 
να εκτεθούμε σε διαφορετικές 
πληροφορίες και αναζητώντας 
διαφορετικές δυνατότητες.
• Συχνά δεν ξέρουμε τις επιλογές που 

έχουμε και τι είναι πραγματικά διαθέσιμο 
στο μέλλον. 

• Δεν είναι εύκολο να δούμε το κόστος 
ευκαιρίας γιατί μας λείπει έκθεση και 
γνώση και εμπειρία. 

• Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να 
εξελιχτούμε γνωστικά και να μάθουμε 
τις επιλογές υπάρχουν ώστε να 
παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και να 
εξελιχτούμε.



Thank you!

Σάββας Βλάχος | Διευθυντής
+357-22667716

Savvas.vlachos@cea.org.cy

«Για μία Κύπρο δίκαιη, χωρίς 
αποκλεισμούς και ανθεκτική στην 

Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διέπεται
από τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης»

Μάθετε περισσότερα για το έργο 
Yenesis και τις πράσινες θέσεις 
εργασίας στο www.yenesis.eu

YENESIS benefits from a € 2.3 M grant from Iceland, 
Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants 

Fund for Youth Employment. The project aims at creating 
employment opportunities for NEETs in islands

http://www.yenesis.eu/

