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Sandhya Sabapathy Angelo Lo Vecchio

Σημείωμα συντάκτη
«Πρέπει να συσπειρωθείτε γύρω από την επιστήμη. Πρέπει να λάβετε μέτρα. Πρέπει να κάνετε το αδύνατο. Διότι η παραίτηση δεν μπορεί ποτέ να 
αποτελεί επιλογή.»- Greta Thunberg, Κογκρέσο των ΗΠΑ, Ουάσιγκτον DC, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Αγαπητοί αναγνώστες,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την τέταρτη έκδοση του Inovantage, που πραγματεύεται το Βιώσιμο Εργατικό Δυναμικό 
και την Προώθηση της Οικολογικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των κλασικών τριών μεγάλων πυλώνων μας - εργασία, εκπαίδευση και οικονομία.
Ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν θα είναι πλέον σε θέση να μας παρέχει τους πόρους που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουν οι μελλοντικές γενιές, 
αν δεν αναλάβουμε ενεργό πρωτοβουλία για να είμαστε βιώσιμοι. Η προσέγγιση της αξιολόγησης της καταλληλότητας των μεθόδων βιώσιμης 
ανάπτυξης με πραγματικά εύστοχες μετρήσεις και οι καθολικές συστημικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούμε ως είδος είναι πολύ σημαντικές 
για να εξασφαλίσουμε την επιβίωσή μας στον πλανήτη μας.

Ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας: Καθώς οι εταιρικές διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας 
ολοένα και περισσότερο θα απαιτείται να γίνουν αποτελεσματικότερες και πιο οικολογικές, ορισμένα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια εργασίας 
θα πρέπει να συμπεριλάβουν περιβαλλοντικές ευθύνες. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικής διδακτικής ύλης σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου 
μάθησης, είναι καθοριστικής σημασίας.
Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ); Όλα αρχίζουν από την οικοδόμηση ενός 
πλαισίου για τη βιωσιμότητα.

Μέχρι το 2025, οι Millennials - αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1976 και 2001 - θα αποτελούν το 75% του συνολικού παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. 
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, οι οποίες είχαν ως προτεραιότητα τα χρήματα, την εξουσία και το κύρος, οι Millennials τείνουν να εργάζονται 
περισσότερο για τους σκοπούς που υποστηρίζουν. Το 61% των εργαζομένων φαίνεται πως είναι πιο πιθανό να παραμείνουν σε μια εταιρεία λόγω 
του προγράμματος βιωσιμότητας του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι όχι μόνο προτιμούν να εργάζονται για μια «πράσινη» εταιρεία με δέσμευση για 
βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά θα δέχονταν επίσης μισθολογική μείωση της τάξης του 15% από μια «πράσινη» εταιρεία.

Σε παγκόσμια κλίμακα, η «πράσινη» οικονομία θα δημιουργήσει 18 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έως το 2030. Μεγαλύτερη ανάπτυξη 
παρατηρείται στις θέσεις εργασίας στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη βιομάζα και την 
αιολική ενέργεια.
Στην ΕΕ - ενώ ο δημόσιος τομέας παραμένει σημαντική πηγή «πράσινης» απασχόλησης, οι τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
διαχείριση αποβλήτων και οι μεταφορές αρχίζουν να κυριαρχούν: το 2021 και το 2030, το μερίδιο της διαχείρισης αποβλήτων αναμένεται να 
αυξηθεί στο 24,4% και 25,7% αντίστοιχα, η ενέργεια στο 21,4% και 18,9% και οι μεταφορές στο 11,4% και 17,7% αντίστοιχα. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης 
υδατικού αποτυπώματος, οι επιστήμονες in-vitro στον τομέα του κρέατος, οι υπεύθυνοι διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας πόρων είναι μερικές από 
τις ενδιαφέρουσες οικολογικές θέσεις εργασίας του μέλλοντος!

Ευχαριστούμε ειλικρινά τους ακαδημαϊκούς και εμπορικούς συνεργάτες μας για τη συμβολή τους στην έκθεση αυτή και για την υποστήριξη που 
μας έδωσαν σε σχέση με τη δημοσίευση έγκυρου ερευνητικού υλικού με σημείο εστίασης την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ), στον τομέα 
της απασχόλησης και της εκπαίδευσης.

Καλή ανάγνωση!

Με εκτίμηση,

Angelo Lo Vecchio & Sandhya Sabapathy
Regional Team (Eastern Europe, Middle East and North Africa)
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• ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών έως το 2030 
και επιπτώσεις στις σχετικές χώρες

• Ανάγκη για νέες δεξιότητες και πολιτικές με σκοπό την ενίσχυση
του οικολογικού προσανατολισμού των θέσεων εργασίας
Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας;



Πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη

Ποιοι είναι οι 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ;

Ως Όμιλος Adecco, ελπίζουμε να συμμετάσχουμε στη συζήτηση για 
τη βιωσιμότητα και την οικοδόμηση στόχων όχι ως ειδικοί στην πε-
ριβαλλοντική επιστήμη, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που 
πρέπει να δοθεί σε αυτά τα θέματα στην κοινωνία και τον τρόπο με 
τον οποίο η εκπαίδευση και η απασχόληση πρέπει να συμμορφω-
θούν για να υποστηρίξουν τις ανάγκες του πλανήτη μας.
Στα επόμενα κεφάλαια αποκρυπτογραφούμε τους στόχους βιώσι-

μης ανάπτυξης του ΟΗΕ, τον τρόπο με τον οποίο οι «πράσινες» θέ-
σεις εργασίας αλλάζουν την οικονομία, τους τρόπους υλοποίησης 
της βιωσιμότητας στον χώρο εργασίας μας και το πώς μπορούμε 
να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο για να εξασφαλίσουμε βαθιά διείσδυση 
μιας νοοτροπίας βιωσιμότητας σε κάθε οργανισμό – με εστίαση στις 
αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και 
Βόρειας Αφρικής.

Μετά από περίπου δώδεκα χρόνια από την ένταξη των χωρών της 
ΚΑΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σημερινή τους κατάσταση είναι εντε-
λώς διαφορετική, δεδομένου ότι έχουν σημειώσει σημαντικό βήμα 
προόδου όσον αφορά την ιεράρχηση της σταθερής οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα το ποσοστό ανεργίας στην Τσεχική Δημοκρατία ήταν το χαμηλό-
τερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα είναι κάτω από 2%. 
Όλες οι χώρες της ΚΑΕ χαρακτηρίζονται από το υψηλότερο επίπεδο 
του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI), «Πολύ Υψηλή Ανθρώπινη 
Ανάπτυξη», αντιστοιχεί σε τιμές άνω του 0,8 από το 2017. Η περιοχή 
γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική όσον αφορά την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων και οι χώρες της ΚΑΕ αντιμετώπισαν επίσης ικανοποιη-
τικά την παγκόσμια κρίση της περιόδου 2009-2010, επιτυγχάνοντας 

υψηλότερα από το μέσο όρο επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, τα 
οποία μετρώνται από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) τα επό-
μενα έτη. (1) Όλα αυτά συνέβαλαν σε μια θετική προοπτική προσέγ-
γισης των ΣΒΑ που ενσωματώνουν μια πραγματικά εύστοχη πολιτική 
και παρόλο που η ΚΑΕ έχει αρκετό έδαφος να καλύψει μέχρι να φτά-
σει τη Δυτική Ευρώπη, είναι σε γενικές γραμμές στη σωστή κατεύθυν-
ση. Σε ορισμένες χώρες, οι σκοποί, οι στόχοι και οι επιδιώξεις που 
μπορούν να θεωρηθούν ως πράσινης οικονομίας περιλαμβάνονται 
στο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης (Τσεχία, Τουρκία), αποτελούν μέρος της 
συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
(Ελλάδα) ή περιλαμβάνονται σε μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με 
την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ (Σερβία).
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Οι θέσεις των μεμονωμένων χωρών της ΚΑΕ σχετικά με το επίπεδο υλοποίησης των ΣΒΑ κατά τα έτη 2010-2016.
Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την εκδοτική ομάδα βάσει της Eurostat. Βάση δεδομένων: Δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης

Η Σλοβενία   είναι ο ηγέτης της υπό ανάλυση περιόδου, εκτός από το 
2011 και το 2014 (Σχήμα 1). Το 2011 και το 2014, την ηγετική θέση κα-
τέλαβε η Τσεχική Δημοκρατία, η οποία, σε άλλα χρόνια, καταλάμβανε 
τη δεύτερη θέση. Η Ρουμανία κατατάχθηκε τελευταία σε όλα τα υπό 
ανάλυση έτη.
Οι περισσότερες χώρες της περιοχής χρησιμοποιούν προγράμματα 
δημόσιων επενδύσεων για την ενίσχυση του οικολογικού προσανα-
τολισμού σε ορισμένες πτυχές της οικονομίας τους. Ορισμένες χώ-
ρες επικεντρώνονται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, 
τους κόμβους γνώσης και τη μεταφορά τεχνολογίας (Τσεχική Δημο-
κρατία, Δημοκρατία της Μολδαβίας). Άλλες χώρες επικεντρώνονται 
περισσότερο στην ανάπτυξη υποδομών ή την αναβάθμιση (όπως 
το οικολογικό πρόγραμμα στέγασης της Ρουμανίας). Και ορισμέ-
νες χώρες επικεντρώνονται σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, οι 
καταστροφές από τις πλημμύρες και οι καταστροφές γαιών και η 
αποκατάσταση των αστικών βιομηχανικών χώρων ή η αποδοτική 

χρήση της ενέργειας και των πόρων (Τσεχική Δημοκρατία). Οι χώρες 
της περιοχής επενδύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων ή σκέφτονται να 
το πράξουν, εκπαιδεύοντας προσωπικό της δημόσιας διοίκησης σε 
διαφορετικά επίπεδα για να ασχοληθούν με τα οικολογικά οικονομι-
κά ζητήματα ECE/CEP/2014/5 11. Ορισμένες χώρες το κάνουν στο 
πλαίσιο της κατάρτισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Γεωργία, Σερβία). 
Σε αυτές περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθ-
μιση (Δημοκρατία της Μολδαβίας), η ανάλυση κόστους-οφέλους 
έργων με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (Γεωργία), οι οικολογικές 
δημόσιες συμβάσεις (Ρουμανία), η ΕΠΕ και η ΣΕΠΕ (Ελλάδα), η εται-
ρική κοινωνική ευθύνη (Πολωνία), ή ο διάλογος και η συνεργασία 
μεταξύ ενδιαφερομένων μερών (Πολωνία). Σε χώρες με οικονομίες 
σε μεταβατικό στάδιο, η δημιουργία ικανοτήτων για το προσωπικό 
της δημόσιας διοίκησης γίνεται συχνά στο πλαίσιο έργων τεχνικής 
συνεργασίας. (1)

Ο καθηγητής Robert Szwed, από το Πανεπιστήμιο του Lublin της Πολωνίας, μας δίνει τη γνώμη του σχετικά με τις πολιτικές και κοινωνιολογικές 
πτυχές της βιωσιμότητας στην ΚΑΕ. 
«Αν και μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2019), η φιλο-οικολογική Ομάδα των Οικολόγων/ ΕΕΣ είναι η τέταρτη πολιτική δύναμη (74 
βουλευτές), μόνο μεμονωμένοι βουλευτές της Τσεχίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας θα αντιπροσωπεύουν την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 
Οι έρευνες (Ευρωβαρόμετρα) που διεξάγονται περιοδικά μεταξύ των Ευρωπαίων δείχνουν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι «λιγότερο ση-
μαντικά» για τις κοινωνίες της Κεντρικής Ευρώπης από ό,τι για τις κοινωνίες της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό συμπίπτει με την πεποίθη-
ση που εκφράζεται πιο συχνά από τους Βούλγαρους, τους Λετονούς ή τους Εσθονούς, σε σύγκριση με τους Ολλανδούς, τους Σουηδούς ή τους 
Ιρλανδούς, που ως άτομα έχουν επιρροή στην προστασία του περιβάλλοντος.
Παρόλα αυτά, πολλές θετικές αλλαγές συμβαίνουν ενάντια στις προσδοκίες των ομάδων πίεσης που υποστηρίζουν τις παραδοσιακές ορυκτές 
πηγές ενέργειας και την κτηνοτροφία βιομηχανικής κλίμακας, καθώς και τις προσδοκίες πολλών πολιτικών για τους οποίους ο άξονας της δημό-
σιας διαμάχης είναι οι εθνικές φιλοδοξίες, η κυριαρχία και η πολιτική της περαιτέρω «επιτάχυνσης» με βάση τη συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή 
και κατανάλωση. Τα καλά νέα είναι η αυξανόμενη οικολογική συνείδηση   των ευρωπαϊκών κοινωνιών που παρατηρήθηκε στις έρευνες. Εντούτοις, 
ενδιαφέρον είναι ότι όχι μόνο στην Πολωνία ή την Ουγγαρία, αλλά και στο Βέλγιο ή την Ολλανδία, οι φόβοι και οι ανησυχίες που σχετίζονται με την 
κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος δεν αφορούν το τοπικό τους περιβάλλον αλλά το γενικό πρόβλημα της «προστασίας του περιβάλλοντος 
παγκοσμίως». Όταν η πηγή ανησυχίας για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος είναι το αποτέλεσμα των καθημερινών μας παρατηρήσε-
ων και της επίγνωσης των άμεσων επιπτώσεων της κάθε επιλογής που γίνεται καθημερινά για το περιβάλλον, τότε η κοινωνική πίεση για αλλαγή 
της κλιματικής πολιτικής θα αυξηθεί. Αυτό θα οδηγήσει στη λήψη συγκεκριμένων δράσεων για την αύξηση της ευημερίας της ανθρωπότητας, που 
συνδέεται στενά με την κατάσταση του περιβάλλοντος».
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Πολλές εκτιμήσεις που κατανοούν τα εγγενή συστήματα που εφαρμόζονται στην ΚΑΕ όσον αφορά 
τη βιωσιμότητα και τις οικολογικές πρωτοβουλίες έχουν επίσης εντοπίσει σημεία ανησυχίας και 
αναδυόμενες ανάγκες, όπως:

  Οι χώρες και οι οργανισμοί τείνουν να είναι επιλεκτικοί στα θέματα που εξετάζονται. Αυτή η ευελιξία μπορεί να «υποβαθμίσει» την έννοια της 
οικολογικής οικονομίας στο σημείο που καθίσταται σχεδόν άσκοπη.

  Η θεσμική πολυπλοκότητα που συνδέεται με την εκπόνηση εκτιμήσεων οδηγεί σε κακό συντονισμό, αλληλεπικαλυπτόμενες ικανότητες και έλλει-
ψη αποτελεσματικών αλλαγών.

  Η πρόοδος προς μια οικολογική οικονομία παρεμποδίζεται από την ανεπαρκή χρηματοδότηση, την περιορισμένη χρήση οικονομικών μέσων ή 
την πολιτική έμφαση σε άλλα θέματα.

  Υπάρχουν κενά πληροφόρησης τόσο σε χωρικό όσο και σε χρονικό επίπεδο, εν μέρει λόγω της έλλειψης συστημάτων παρακολούθησης, των 
αντιφατικών δεδομένων και των ανεπαρκών μηχανισμών ροής δεδομένων.

Αυτό οδήγησε στον καθορισμό στόχων από την UNECE για τις χώρες της ΚΑΕ ως εξής (1)

Στόχος 1:

Στόχος 2:

Στόχος 3:

Προώθηση βιώσιμων μοτίβων κατανάλωσης και παραγωγής για ενίσχυση της ευημερίας:

Βελτίωση της ευημερίας του ανθρώπου και της κοινωνικής δικαιοσύνης:

Μείωση του περιβαλλοντικού κινδύνου και των οικολογικών ανεπαρκειών:

Στόχος 1.1: Βελτίωση της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου 
Στόχος 1.2: Ενίσχυση της εσωτερικοποίησης των εξωτερικών παραγόντων που προκαλούν απώλεια/ ζημιά στο φυσικό κεφάλαιο 
Στόχος 1.3: Διατήρηση και ενίσχυση της οικολογικής υποδομής 

Στόχος 2.1: Μετατόπιση της συμπεριφοράς των καταναλωτών προς πιο βιώσιμα μοτίβα κατανάλωσης
Στόχος 2.2: Δημιουργία και διατήρηση υποδομών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και χαμηλών εκπομπών άνθρακα
Στόχος 2.3: Ενθάρρυνση δίκαιου εμπορίου
Στόχος 2.4: Ενίσχυση πιο καθαρών διαδικασιών παραγωγής με αποτελεσματική χρήση των πόρων
Στόχος 2.5: Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας
Στόχος 2.6: Ενίσχυση της οικολογικής καινοτομίας και της καθαρής/ φιλικής προς το περιβάλλον μεταφοράς τεχνολογίας
Στόχος 2.7: Προώθηση της εμφάνισης νέων οικολογικών αγορών και δραστηριοτήτων

Στόχος 3.1:  Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου για οικολογικές θέσεις εργασίας
Στόχος 3.2:  Αύξηση των οικολογικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας
Στόχος 3.3:  Αύξηση της συμμετοχής του δημόσιου και του επιχειρηματικού τομέα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων οικολογικής μετάβασης

Η ALEXANDRA PETCU, Διευθύντρια προγράμματος επιχειρηματικότητας, Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα, θέτει τον ορισμό του στόχου σε 
σχέση με τη Ρουμανία. «Το 2018, οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος σε εθνικό επίπεδο ανήλθαν σε 14,7 δισεκατομμύρια RON, 
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1,6% του ΑΕΠ. Από τις συνολικές δαπάνες, μόνο το 20% σχετίζεται με επενδύσεις για σκοπούς προστασίας του 
περιβάλλοντος, ενώ το υπόλοιπο 80% αντιστοιχεί σε καθαρές δαπάνες που επηρεάζουν τα ποσοστά κερδοφορίας. Όταν συζητούνται επενδύσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος, το 93% των ποσών επενδύεται σε άμεση διαχείριση αέρος/ νερού/ εδάφους/ αποβλήτων και μόνο το 7% 
θεωρούνται επενδύσεις με έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η ενθάρρυνση της οικολογικής αναφοράς και των οικολογικών επενδύσε-
ων σε όλα τα επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για 
τις ιδιωτικές περιβαλλοντικές επενδύσεις και να μεταφραστεί σε θετικές εξωτερικές επιδράσεις, και όχι απλή αναφορά για δαπάνες προστασίας του 
περιβάλλοντος». Σύμφωνα με τη Ράνια Ασσαριωτάκη, Sustainability Manager, Office of Public Affairs, The American College of Greece, η έκθε-
ση «SDG Index and dashboards report» (Δείκτης και πίνακες ΣΒΑ) του 2019 επισημαίνει ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές 
προκλήσεις για την επίτευξη ή έστω την πρόοδο σε σχέση με τους περισσότερους από τους 17 ΣΒΑ. Μεγαλύτερη έκλπληξη και ανησυχία προκα-
λούν τα δεδομένα που σχετίζονται με το ΣΒΑ 12 - Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή, όπου όλα τα KPIs (ηλεκτρονικά απόβλητα, εκπομπές SO2, 
αποτύπωμα παραγωγής αζώτου, μη ανακυκλωμένα αστικά στερεά απόβλητα) αποτελούν μείζονες προκλήσεις και δεν έχει γίνει καμία βελτίωση. 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανακύκλωση, είμαστε τρίτοι από το τέλος μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Παρόμοια, ανησυχητικά ευρήματα έχουν 
αναδειχθεί σχετικά με τα πλαστικά απόβλητα που βρίσκονται στις θάλασσες της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι πλαστικές σακούλες και τα μπουκάλια, 
μαζί με τα κουτιά αλουμινίου, αποτελούν το 50% των απορριμμάτων που βρίσκονται στις θάλασσές μας.
Επιπλέον, ο Στόχος 4 - Ποιοτική Εκπαίδευση, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην επίτευξή του σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας. Με βάση την έκθεση του 2019, οι προκλήσεις που συναντώνται συνδέονται με τους στόχους που σχετίζονται με την αριστεία και την 
ισοτιμία στην εκπαίδευση (που μετράται από το PISA, το Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Φοιτητών). Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, 
το ACG επικεντρώνεται στο στόχο 4 και μέρος της αποστολής μας είναι να παρέχουμε ίση πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση για όλους.
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Η απασχόληση σε μια κυκλική οικονομία

Ο ΔΟΕ εκτιμά επίσης ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μια κυ-
κλική οικονομία, θα δημιουργηθεί ένα καθαρό σύνολο μεταξύ 7 και 
8 εκατομμυρίων περισσότερων θέσεων εργασίας έως το 2030, σε 
σύγκριση με το business-as-usual σενάριο. Η επέκταση αυτών των 
εκτιμήσεων δείχνει ότι στο σενάριο της κυκλικής οικονομίας θα δημι-
ουργηθούν σχεδόν 78 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θα εξαφα-
νιστούν σχεδόν 71 εκατομμύρια. Από εκείνους τους εργαζόμενους 
των οποίων οι θέσεις εργασίας εξαφανίζονται, μεγάλο ποσοστό 
– σχεδόν 49 εκατομμύρια - θα βρει νέες θέσεις στο ίδιο επάγγελμα 
σε άλλους τομείς παραγωγής εντός της ίδιας χώρας, δηλαδή μέσω 
ανακατανομής. Όσον αφορά το υπόλοιπο, θα δημιουργηθούν πε-
ρίπου 29 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χωρίς ανακατανομή και λίγο 
λιγότερο από 22 εκατομμύρια θα εξαφανιστούν χωρίς να ανοίξουν 
νέες θέσεις εργασίας στο ίδιο επάγγελμα σε άλλους τομείς παρα-
γωγής. Παρακάτω απαριθμούνται τα 20 επαγγέλματα που θα επη-
ρεαστούν περισσότερο από την κατάργηση και ανακατανομή στο 
σενάριο της κυκλικής οικονομίας.

Μόνο το 2% των παγκόσμιων θέσεων εργασίας κινδυνεύουν, αλλά η 
δημιουργία πάνω από 100 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας εξαρτάται 
από την κατάρτιση τόσο στην ενεργειακή βιωσιμότητα όσο και στο 
σενάριο της κυκλικής οικονομίας και εκτιμάται ότι μόνο το 2% περίπου 
του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα επηρεαστεί. Αυτό αντιπρο-
σωπεύει ένα πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τις εκτιμήσεις των 
θέσεων εργασίας που ενδεχομένως χάθηκαν από τον αυτοματισμό 
και την ψηφιακή οικονομία (π.χ. McKinsey Global Institute, 2017, Frey 
και Osborne, 2013). Επιπλέον, για το μεγαλύτερο μέρος του 2% των ερ-
γαζομένων, οι θέσεις εργασίας δεν θα εξαφανιστούν, αλλά θα απαι-
τούν ανακατανομή και επανειδίκευση. Ακόμα και οι εργαζόμενοι στις 
θέσεις εργασίας που αναμένεται να εξαφανιστούν χωρίς αντίστοιχες 
κενές θέσεις σε άλλους τομείς - ενδεχομένως πάνω από το 1% του 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού - μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις 
δεξιότητές τους σε αναπτυσσόμενους τομείς παραγωγής με κάποια 
πρόσθετη κατάρτιση. Υπάρχει μια σειρά από βασικές και τεχνικές δε-
ξιότητες που είναι δυνητικά μεταβιβάσιμες, εντός των επαγγελμάτων, 
από φθίνοντες σε αναπτυσσόμενους τομείς παραγωγής, αλλά θα 
χρειαστεί επανεκπαίδευση.

Επαγγέλματα που είναι περισσότερο επιρρεπή σε κατάργηση θέσεων εργασίας και ανακατανομή μεταξύ των 
τομέων παραγωγής σε σενάριο παγκόσμιας κυκλικής οικονομίας το 2030

Εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας

Αγοραστρεφείς ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία

Καθαριστές και βοηθοί

Επαγγελματίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διοίκησης επιχειρήσεων

Υπάλληλοι γραφείου

Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών

Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι στον τομέα πωλήσεων

Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών

Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διοίκησης επιχειρήσεων

Επεξεργασία τροφίμων, κατεργασία ξύλου, ένδυση και λοιποί τεχνίτες και εργαζόμενοι σε 
συναφή επαγγέλματα

Χειροτέχνες και τυπογράφοι

Επιστήμονες και επαγγελματίες μηχανικής

Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί

Οικοδόμοι και εργαζόμενοι σε συναφή επαγγέλματα, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων

Οδηγοί και λειτουργοί κινητών μονάδων

Λειτουργοί σταθερών μονάδων και λειτουργοί μηχανών

Επιστήμονες και συναφή επαγγέλματα προς την μηχανική

Εργάτες στα ορυχεία, τις κατασκευές, τη μεταποίηση και τις συγκοινωνίες

Εργάτες στο μέταλλο, τις μηχανές και συναφή επαγγέλματα

νέες θέσεις εργασίας θέσεις εργασίας που καταργήθηκαν, 
με δυνατότητα ανακατανομής

νέες θέσεις εργασίας που απορροφούν 
απολυμένους εργαζομένους

θέσεις εργασίας που καταργήθηκαν 
χωρίς δυνατότητα ανακατανομής

αλλαγή εργασίας (εκατομμύρια)

Σημείωση: Ο αριθμός δείχνει ποσοστιαία διαφορά στην απασχόληση μεταξύ του σεναρίου μιας σταθερής ετήσιας αύξησης 5% στα ποσοστά 
ανακύκλωσης για πλαστικά, γυαλί, πολτό, μέταλλα και ορυκτά από χώρα σε χώρα και συναφείς υπηρεσίες και ενός σεναρίου συνήθων 
επιχειρήσεων (το σενάριο 6° C) (ΔΟΕ, 2018). Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία, βλ. ΔΟΕ, 2018, σελ. 39, 162-170.

Πηγή: Υπολογισμοί του ΔΟΕ βάσει του EXIOBASE v3 και των εθνικών ερευνών για το εργατικό δυναμικό.
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Presentation skills
Business development

Sales management
Building effective relationships   Organizational skills

Enterprise Resource Planning (ERP)
Customer handling Problem solving

Microsoft Office
Writing   Budgeting   Scheduling   Numeracy  Research

Sales and marketing skills Repair
Product knowledge and handling

Leadership Communication Multitasking
Physical abilities   Computer literacy   Planning

Knowledge of retail industry
Creativity Teamwork/Collaboration
Troubleshooting    Attention to detail

Time management
Project management

Physical abilities
Knowledge of retail industry

Time management   Cash handling
Customer handling

Problem solving    Scheduling    Attention to detail
Communication    Retail management    Cleaning

Writing    Microsoft Office   Multitasking
Sales and marketing skills

Computer literacy   Store management   Plumbing
Repair   Asset protection 

Lifting ability   Building effective relationships
Store operations

Teamwork/Collaboration
Numeracy   Cash register operation

Supervisory skills   Inventory management
Organizational skills

Product knowledge & handling

Microsoft Office
Facility maintenance

Customer handling
Preventive maintenance

Heating, ventilation & air conditioning
Cleaning   Writing   Lifting ability   Troubleshooting

Multitasking   Physical abilities   Painting
Machinery   Sales & marketing skills

Attention to detail   Repair   Plumbing
Vehicle inspection Teamwork/Collaboration

Organizational skills   Problem solving   Scheduling
Communication   Computer literacy

Knowledge of retail industry
Quality assurance and control   Forklift operation

Housekeeping   Electrical devices
Contract preparation

Occupational health and safety
Knowledge of retail industry  Supervisory skills

Quality assurance and control
Scheduling     Budgeting

Attention to detail    Physical abilities
Organizational skills    Problem solving   Estimating

Commercial construction Writing Leadership
Construction management
Microsoft Office

Cost control   Project management
Time management   Procurement   Logistics

Planning   Staff management    Computer literacy
Quality management   Teamwork/Collaboration

Customer handling   Sales and marketing skills
Communication

Building effective relationships

Microsoft Office   Troubleshooting
Communication

Problem solving   Physical abilities   Packaging
Carpentry   Knowledge of retail industry

Scheduling   Building effective relationships
Customer handling

Lifting ability   Heating, ventilation & air conditioning
Food preparation   Cleaning   Repair   Numeracy
Plumbing   Writing   Power tools   Multitasking

Sales and marketing skills
Organizational skills   Food safety

Product knowledge & handling   Hand tools
Forklift operation    Work area maintenance

Teamwork/Collaboration
Attention to detail

Work area maintenance
Teamwork/Collaboration

Attention to detail   Lifting ability
Knowledge of furniture industry

Problem solving   Scanners   Machinery   English
Hand tools   Computer literacy   Cleaning

Repair Physical    Scheduling   Physical abilities
Microsoft office   Customer handling
Writing   Organizational skills   Numeracy

Communication   Product knowledge & handling
Hand trucks   Knowledge of retail industry

Manual Dexterity    Sorting
Sales and marketing skills

Material handling skills   Order picking skills
Forklift operation

Η εξέλιξη δεξιοτήτων που απαιτείται από την κυκλική 
οικονομία και το πλαίσιο ενεργειακής βιωσιμότητας:

Σενάριο κυκλικής οικονομίας Σενάριο ενεργειακής βιωσιμότητας

Επαγγέλματα  
υψηλής ειδίκευσης

Επαγγέλματα  
μεσαίας ειδίκευσης

Επαγγέλματα  
χαμηλής ειδίκευσης

Ικανότητες παρουσίασης 

Ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Διαχείριση πωλήσεων

Οικοδόμηση αποτελεσματικών σχέσεων  Οργανωτικές δεξιότητες 

Προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων (ERP)

Εξυπηρέτηση πελατών  Επίλυση προβλημάτων

Microsoft Office
Γραφή  Προϋπολογισμός  Χρονοδρομολόγηση  Αριθμητική  Έρευνα

Δεξιότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ Επισκευές - επιδιορθώσεις 

Γνώση και χειρισμός προϊόντων

Ηγεσία  Επικοινωνία  Παράλληλη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών 

Σωματικές ικανότητες  Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  Σχεδίαση

Γνώση του τομέα λιανικού εμπορίου
Δημιουργικότητα  Ομαδική εργασία / Συνεργασία 

Αντιμετώπιση προβλημάτων  Προσοχή στη λεπτομέρεια 

Διαχείριση χρόνου

Διαχείριση έργου

Σωματικές ικανότητες

Γνώση του τομέα λιανικού εμπορίου

Διαχείριση χρόνου    Διεκπεραίωση συναλλαγών με μετρητά

Εξυπηρέτηση πελατών
Επίλυση προβλημάτων   Χρονοδρομολόγηση    Προσοχή στη λεπτομέρεια 

Επικοινωνία    Διαχείριση λιανικού εμπορίου    Καθάρισμα 

Γραφή    Microsoft Office    Παράλληλη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών

Δεξιότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ
Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών    Διαχείριση καταστήματος    Υδραυλικά

Επισκευή    Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Ικανότητα ανύψωσης    Οικοδόμηση αποτελεσματικών σχέσεων 

Λειτουργίες καταστήματος

Ομαδική εργασία / Συνεργασία
Αριθμητική    Λειτουργία ταμειακής μηχανής 

Εποπτικές δεξιότητες    Διαχείριση αποθεμάτων 

Οργανωτικές δεξιότητες

Γνώσεις και χειρισμός προϊόντων

Microsoft Office

Συντήρηση της εγκατάστασης

Εξυπηρέτηση πελατών
Προληπτική συντήρηση 

Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός

Καθάρισμα  Γραφή  Ικανότητα ανύψωσης  Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Παράλληλη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών  Σωματικές ικανότητες  

Ελαιοχρωματισμός  Μηχανήματα  Δεξιότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ

Προσοχή στη λεπτομέρεια  Επισκευή  Υδραυλικά

Έλεγχος οχήματος  Ομαδική εργασία / Συνεργασία 

Οργανωτικές δεξιότητες  Επίλυση προβλημάτων  Χρονοδρομολόγηση 

Επικοινωνία  Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Γνώση του τομέα λιανικού εμπορίου

Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος 

Λειτουργία περονοφόρου ανυψωτήρα 

Οικιακές εργασίες  Ηλεκτρικές συσκευές

Προετοιμασία συμβάσεων

Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

Γνώση του τομέα λιανικού εμπορίου  Εποπτικές δεξιότητες

Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος

Χρονοδρομολόγηση  Προϋπολογισμός
Προσοχή στη λεπτομέρεια  Σωματικές ικανότητες 

Οργανωτικές δεξιότητες  Επίλυση προβλημάτων  Εκτίμηση 

Κατασκευές εμπορικών εγκαταστάσεων  Γραφή  Ηγεσία 

Διαχείριση κατασκευαστικών έργων

Microsoft Office
Έλεγχος κόστους  Διαχείριση έργου 

Διαχείριση χρόνου  Προμήθεια  Διοικητική μέριμνα 

Σχεδίαση  Διοίκηση προσωπικού  Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Διαχείρισης ποιότητας  Ομαδική εργασία / Συνεργασία

Εξυπηρέτηση πελατών  Δεξιότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ

Επικοινωνία
Οικοδόμηση αποτελεσματικών σχέσεων

Microsoft Office  Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία
Επίλυση προβλημάτων  Σωματικές ικανότητες  Συσκευασία 

Ξυλουργική  Γνώση του τομέα λιανικού εμπορίου

Χρονοδρομολόγηση  Οικοδόμηση αποτελεσματικών σχέσεων

Εξυπηρέτηση πελατών
Ικανότητα ανύψωσης  Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός 

Παρασκευή φαγητού  Καθάρισμα  Επισκευή  Αριθμητική 

Υδραυλικά  Γραφή  Ηλεκτρικά εργαλεία  Παράλληλη εκτέλεση 

πολλαπλών εργασιών

Δεξιότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ
Οργανωτικές δεξιότητες  Ασφάλεια τροφίμων 

Γνώσεις και χειρισμός προϊόντων  Εργαλεία χειρός 

Λειτουργία περονοφόρου ανυψωτήρα  Συντήρηση χώρου εργασίας

Ομαδική εργασία / Συνεργασία 

Προσοχή στη λεπτομέρεια

Συντήρηση χώρου εργασίας

Ομαδική εργασία / συνεργασία 

Προσοχή στη λεπτομέρεια  Ικανότητα ανύψωσης 

Γνώση του τομέα κατασκευής επίπλων

Επίλυση προβλημάτων  Σαρωτές  Μηχανήματα  Αγγλικά 

Εργαλεία χειρός  Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  Καθάρισμα 

Φυσική αποκατάσταση  Χρονοδρομολόγηση  Σωματικές ικανότητες

Microsoft office  Εξυπηρέτηση πελατών
Γραφή  Οργανωτικές δεξιότητες  Αριθμητική 

Επικοινωνία  Γνώσεις και χειρισμός προϊόντων 

Χειροκίνητα αμαξάκια  Γνώση του τομέα λιανικού εμπορίου 

Χειρωνακτική επιδεξιότητα  Διαλογή

Δεξιότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ 

Δεξιότητες χειρισμού υλικών  Δεξιότητες ανάληψης παραγγελιών

Λειτουργία περονοφόρου ανυψωτήρα

ΠλαίσιοΠλαίσιο
για βιώσιμη ανάπτυξη

για βιώσιμη ανάπτυξη
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Σημαντικοί παράγοντες στις πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων για ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού, με 
σχετική απόδοση, ανά επίπεδο εισοδήματος

Οι δεξιότητες που χρειάζονται για την κλιματική αλλαγή
και περιβαλλοντικά ζητήματα στις  τομεακές πολιτικές δεξιοτήτων

Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της εφαρμογής πολιτικών 

Εφαρμογή ή σχέδιο δράσης για τις 
δεξιότητες για οικολογικές θέσεις εργασίας

Διυπουργικό θεσμικό πλαίσιο για τον 
συντονισμό των περιβαλλοντικών 
πολιτικών και των πολιτικών δεξιοτήτων 

Θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ 
κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων/ 
ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Χώρες υψηλού 
εισοδήματος

Χώρες με χαμηλότερο 
μέσο εισόδημα

Χώρες με ανώτερο 
μέσο εισοδήματος

Χώρες χαμηλού 
εισοδήματος

Ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού στις υφιστάμενες 
θέσεις εργασίας: Καθώς οι εταιρικές διαδικασίες παραγωγής και 
λειτουργίας ολοένα και περισσότερο θα απαιτείται να γίνουν απο-
τελεσματικότερες και πιο οικολογικές, ορισμένα υφιστάμενα χαρτο-
φυλάκια εργασίας θα πρέπει να συμπεριλάβουν περιβαλλοντικές 
ευθύνες. Αυτό μπορεί να απαιτεί την ενσωμάτωση περιβαλλοντικής 
διδακτικής ύλης σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανο-
μένης της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης. 
Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (Περιβάλ-
λον των Ηνωμένων Εθνών) υπολόγισε στην έκθεσή του για το 2011 
τη μακροπρόθεσμη μετατόπιση των θέσεων εργασίας στον ενεργει-
ακό τομέα που θα προκύψει καθώς το χαρτοφυλάκιο των πηγών 
ενέργειας θα αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με το σενάριο G2 και σε σύγκριση με το σενάριο «Συνήθων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» (business-as-usual - BAU), θα δημι-
ουργηθεί απασχόληση στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προσθέτοντας 5,1 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ενεργειακή απόδοση και αυξάνο-
ντας από 3,3 εκατομμύρια σε 5,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μεταξύ 2010 και 2058. 
Η απασχόληση στη θερμική ενέργεια θα μειωθεί από 5,5 εκατομμύρια 
σε 5,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ οι θέσεις εργασίας στην 
παραγωγή άνθρακα θα μειωθούν από 1,8 σε 0,8 εκατομμύρια. Ο 
συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την 
ενέργεια θα αυξηθεί καθώς η ζήτηση αυξάνεται.

Εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη μετατόπιση των θέσεων εργασίας στον ενεργειακό τομέα

Παραγωγή άνθρακα Παραγωγή πετρελαίου Παραγωγή αερίου

Βιοκαύσιμα Θερμική ενέργεια Ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές

Ενεργειακή απόδοση

ΠλαίσιοΠλαίσιο
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για βιώσιμη ανάπτυξη
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Πολιτικές για οικολογικές θέσεις εργασίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταγράφει μια σειρά μέτρων πολιτικής που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη της για την προώθηση και την 
αξιοποίηση οικολογικών θέσεων εργασίας. Όπως δείχνει λεπτομερέστερα το παρακάτω σχήμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταγράφει μια σειρά 
μέτρων πολιτικής που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη της για την προώθηση και την αξιοποίηση οικολογικών θέσεων εργασίας. Τα 
μέτρα αυτά ταξινομούνται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτογενή μέτρα, μέτρα στήριξης και χρηματοδοτικά μέσα. (1)

Προώθηση οικολογικών θέσεων εργασίας

R & D και  
οικολογική καινοτομία

οικολογική  
επένδυση

ανάπτυξη  
δεξιοτήτων

περιβαλλοντική 
συνείδηση

Μέτρα στήριξης: Περιβαλλοντικά πρότυπα και ρυθμίσεις, στόχοι, τομεακά μέτρα, οικολογικές 
δημόσιες συμβάσεις, κοινωνικός διάλογος, διά βίου μάθηση

Χρηματοδοτικά μέσα: Περιβαλλοντικοί φόροι, τιμολόγηση εκπομπών, διαρθρωτικά ταμεία, 
χρηματοδοτικά μέσα (δάνεια, ισότητα και χορήγηση χρηματοδοτήσεων), φορολογικά μέσα 

(επιδότηση, φορολογική ελάφρυνση)

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) παρέχει μια καθολική ταξινόμηση του τομέα περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (EGSS), που 
θεωρούνται οικολογικοί τομείς, και αποτελούνται από δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης πόρων.

Ταξινόμηση του τομέα περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών

Διαχείριση λυμάτων Διαχείριση δασικών περιοχών

Διαχείριση αποβλήτων Ελαχιστοποίηση της πρόσληψης δασικών πόρων

Προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων Διαχείριση της άγριας χλωρίδας και πανίδας

Μείωση θορύβου και κραδασμών Διαχείριση ενεργειακών πόρων

Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Προστασία από ακτινοβολία Εξοικονόμηση και διαχείριση θέρμανσης/ ενέργειας

Έρευνα και ανάπτυξη Ελαχιστοποίηση της πρόσληψης ορυκτών πόρων ως πρώτης ύλης για 
άλλες χρήσεις εκτός της παραγωγής ενέργειας

Άλλες δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος Διαχείριση ορυκτών

Διαχείριση υδάτων Έρευνα και ανάπτυξη

Προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα και του κλίματος Διαχείριση δασικών πόρων

ΠλαίσιοΠλαίσιο
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για βιώσιμη ανάπτυξη



ΚΟΥΤΙ ΓΝΩΣΕΩΝ:
Η υπόθεση ενάντια στα χάρτινα καλαμάκια - Είναι ένα καταναλωτικό είδος μίας χρήσης, μια πιο οικολογική 
επιλογή, αλλά όχι οικολογική. Η συζήτηση σχετικά με το καλαμάκι δεν αφορά πραγματικά τα καλαμάκια. Πρόκειται 
για τις ευρύτερες επιπτώσεις μιας κουλτούρας απερίσκεπτης κατανάλωσης και διάθεσης. Το να εξετάσουμε τη 
σκοπιμότητα του να πάρουμε ένα καλαμάκι έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση, ακόμη και για μια φευγαλέα 
στιγμή, των πόρων που χρειάζονται για να στηριχτεί η ψευδαίσθηση ότι η ζωή είναι φθηνή ή βολική.
Το να αρνηθούμε (να το πάρουμε) έχει να κάνει με το να αναγνωρίσουμε κατά κάποιο τρόπο ότι η αλλαγή της 
πορείας της υποβάθμισης του πλανήτη θα απαιτήσει από εμάς να παραιτηθούμε από κάποια πράγματα που 
κάποτε θεωρούσαμε δεδομένα και μας υπενθυμίζει ότι οι περιβαλλοντικές καταστροφές για τις οποίες θρηνούμε 
είναι εν μέρει αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών και προτιμήσεων. Τα πλαστικά καλαμάκια θα μπορούσαν 
να εξαφανιστούν αύριο από το πρόσωπο της γης και θα υπήρχαν ακόμα πολλά πλαστικά στη θάλασσα. Αλλά 
πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Χρησιμοποιήστε λιγότερα ή καθόλου καλαμάκια. (4)

Ο καθηγητής Robert Szwed από το Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν της Πολωνίας σημειώνει επίσης ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς η ίδια 
η συνειδητοποίηση είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης. «Τα ΜΜΕ, οι ΜΚΟ, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν ειδικό ρόλο στην 
οικοδόμηση του περιβαλλοντικού προγράμματος. Λόγω αυτών, είναι που η οικολογική ιδεολογία κερδίζει ολοένα και περισσότερη δημοσιότητα 
στις κοινωνίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Κάθε ένας από αυτούς τους φορείς έχει έναν ελαφρώς διαφορετικό ρόλο, αν και ο στόχος 
όλων είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, η κατανόηση και η οικοδόμηση θετικών στάσεων απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα μέσα 
ενημέρωσης διαδίδουν τις απαραίτητες πληροφορίες και οι εκπαιδευτικοί φορείς και οι ΜΚΟ είναι περισσότερο υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση κι-
νήτρων, στάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη φιλο-οικολογική συμπεριφορά. Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν όλοι αυτοί οι 
φορείς πρέπει να βελτιωθούν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να μιλούν για τις υπάρχουσες απειλές κατά τρόπο κατανοητό (π.χ. «ρύπανση 
παγίδευσης θερμότητας» παρά «αέριο θερμοκηπίου» και «υπερθέρμανση του πλανήτη» παρά «κλιματική αλλαγή»), που να προκαλούν ενδιαφέ-
ρον και να επισημαίνουν τις τοπικές συνέπειες των παγκόσμιων αλλαγών (π.χ. ξηρασία, ατμοσφαιρική ρύπανση, έλλειμμα νερού). Από την άλλη 
πλευρά, η φιλο-οικολογική εκπαίδευση στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι άτυπη και, όσον αφορά το είδος δράσης, κυριαρχούν δραστηριότητες 
ad hoc. Είναι εξαιρετικά σημαντικές και αποτελεσματικές σε σύγχρονες, μεταβαλλόμενες κοινωνίες (αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις, μορφές 
επικοινωνίας, πολυπλοκότητα και ρευστότητα ταυτότητας), αλλά μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά με συστημικές δράσεις σε επίπεδο τοπικής 
διακυβέρνησης και ολόκληρου του κράτους. Η δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για τις φιλο-οικολογικές δραστηριότητες, π.χ. επιχειρήσεων, 
θα αποτελέσει θετικό ερέθισμα για τις επιχειρήσεις που δεν βλέπουν τη σημασία και τα οφέλη από αυτές τις δραστηριότητες. Παρόλο που όλο και 
περισσότεροι οργανισμοί και εταιρείες εφαρμόζουν τις αρχές της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», παραμένει ένας τεράστιος χώρος σε αυτόν τον 
τομέα για περαιτέρω ανάπτυξη».

Δημιουργία πλαισίου βιωσιμότητας
Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ΣΒΑ; Όλα αρχίζουν από την οικοδόμηση ενός πλαισίου για τη βιωσιμότητα. 
Κάθε επιχείρηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα. Για την εταιρική ευθύνη και τους επαγγελματίες βιωσιμότητας, μια στρατηγική καθορίζει τις προ-
τεραιότητες. Παρέχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο για την ανάπτυξη πόρων, τη δημιουργία αντίκτυπου και την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. 
Όταν ολοκληρωθεί αποτελεσματικά, η διαδικασία ανάπτυξης μιας στρατηγικής - καθώς και το προκύπτον πλαίσιο - μπορούν να βοηθήσουν στα 
εξής: Δημιουργία συναίνεσης μεταξύ συναδέλφων. Κατεύθυνση πόρων και επενδύσεων στους τομείς που είναι πιο σημαντικοί. Συμμετοχή εξωτερι-
κών ενδιαφερόμενων σε έναν ουσιαστικό διάλογο. Προώθηση των επιδόσεων ασκώντας πιέσεις στην εταιρεία για να επιτύχει στόχους.

Ποιοι είναι οι 
κύριοι άξονες 
προτεραιότητας 
για την 
οικοδόμηση 
ενός πλαισίου;

Προαγωγή της ανάπτυξης  
των ανθρώπων

Προαγωγή της ανάπτυξης  
των ανθρώπων

Προαγωγή της ανάπτυξης  
των ανθρώπων

Προαγωγή της ανάπτυξης  
των ανθρώπων

ΠλαίσιοΠλαίσιο
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για βιώσιμη ανάπτυξη

Καλή εταιρική διακυβέρνηση

Νοοτροπία κοινωνικής ευθύνης

Έμφαση στην εμπειρία που προσφέρεται
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Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διαχείριση

Βασικές αξίες
Εστίαση στον πελάτη 

Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
Ανάπτυξη ανθρώπων 

Καινοτόμος 
Εταιρική σχέση

στον πελάτη σε κάθε στάδιο της συνεργασίας



•

Η Ράνια Ασσαριωτάκη, Sustainability Manager, Office of Public Affairs, The American College of Greece δίνει τις προτάσεις της για την ελληνική 
αγορά: «Λάβετε υπόψη τις 10 Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών. Ενδεικτικά, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
τήρηση των προτύπων εργασίας, προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευθύνης και καταπολέμηση της διαφθοράς. Μελετήστε τους 17 ΣΒΑ 
των Ηνωμένων Εθνών και εργαστείτε για την επίτευξη των πιο εφαρμόσιμων για την εταιρεία με βάση τις λειτουργίες, την αποστολή, το όραμα και 
τις αξίες της. Επικεντρωθείτε στο πρότυπο ISO 26000 το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες ανταποκρίνονται 
κοινωνικά, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευημερία της κοινωνίας. Κατά την οικοδόμηση του πλαισίου βιωσιμότητας, οι εταιρίες πρέπει να δια-
σφαλίζουν τον εντοπισμό, την πρόληψη, τον μετριασμό και την εξήγηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στην κοινωνία και 
το περιβάλλον και να δημιουργούν μια κουλτούρα ακεραιότητας και συμμόρφωσης. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας 
βιωσιμότητας μέσα στον οργανισμό. Τέλος, είναι σημαντικό να επιλέξουν ένα κατάλληλο εργαλείο αξιολόγησης για να αξιολογήσουν το πλαίσιο 
βιωσιμότητάς τους και να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες αλλαγές/ βελτιώσεις, εάν χρειαστεί.»

Πού βρίσκεται ο Όμιλος Adecco σε σχέση με τη βιωσιμότητα;

μειωμένες  
ανισότητες

ισότητα των 
φύλων

αξιοπρεπής  
εργασία &    
οικονομική ανάπτυξη

ποιοτική 
εκπαίδευση

Διασφάλιση δίκαιης και χωρίς 
αποκλεισμούς ποιοτικής 
εκπαίδευσης και προώθηση 
ευκαιριών διά βίου μάθησης για 
όλους.

Επίτευξη της ισότητας των φύλων 
και ενδυνάμωση όλων των 
γυναικών και των κοριτσιών.

Μείωση των ανισοτήτων εντός 
και μεταξύ των χωρών

Προώθηση συνεχούς, βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους 
και παραγωγικής απασχόλησης 
και αξιοπρεπούς εργασίας για 
όλους.

Συμβολή στη Βιωσιμότητα των Ηνωμένων Εθνών -  
Αναπτυξιακή ατζέντα 2030

Το 2015, υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Εθνών, οι χώρες 
υιοθέτησαν ένα σύνολο 17 σκοπών και συναφών στόχων για τον 
τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και την εξα-
σφάλιση της ευημερίας για όλους, ως μέρος μιας νέας ατζέντας 
βιώσιμης ανάπτυξης – οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Αλλά 
οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να το κάνουν μόνες τους. Η μετασχη-
ματιστική αλλαγή για να δημιουργηθεί ένας καλύτερος κόσμος 
βασίζεται σε ένα οικοσύστημα που αξιοποιεί την επιχειρηματική 
τεχνογνωσία και τους πόρους.

Ως μέρος της προσέγγισής μας στην ενσωμάτωση της βιωσιμό-
τητας στις καθημερινές μας δραστηριότητες, συνεισφέρουμε και 
έχουμε σημεία επαφής με πολλούς από τους ΣΒΑ, αλλά επιδιώ-
κουμε να επικεντρωθούμε σε εκείνους όπου μπορούμε να έχουμε 
τον μεγαλύτερο αντίκτυπο μέσω των επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων μας ως πάροχος λύσεων HR. (3)

Όραμα Ο επιθυμητός τελικός στόχος, μια εικόνα του μελλοντικού κόσμου 
που ο οργανισμός θέλει να δημιουργήσει.

Εμπνευσμένη και σχετική με τις επιχειρήσεις γλώσσα για να συνδεθεί 
η στρατηγική με ό,τι προσπαθεί να επιτύχει η εταιρεία.

Αποστολή

Πώς ο οργανισμός σχεδιάζει να επιτύχει το όραμά του - τι κάνει, για 
ποιον το κάνει και μερικές φορές πώς. Αυτές είναι οι αποστολές 
των τριών πιο πολύτιμων εμπορικών σημάτων στον κόσμο.

Apple. Η δήλωση αποστολής του Steve Jobs το 1980 ήταν:
«Να συμβάλω στον κόσμο φτιάχνοντας εργαλεία για το μυαλό 
που προάγουν την ανθρωπότητα»

Η αποστολή της Google είναι να οργανώνει τις πληροφορίες του 
κόσμου και να τις καθιστά καθολικά προσβάσιμες και χρήσιμες.

Η αποστολή της Coca-Cola  είναι να «δροσίζει τον κόσμο ... Να 
εμπνέει στιγμές αισιοδοξίας και ευτυχίας ... Να δημιουργεί αξία και 
να κάνει τη διαφορά.»

Η αποστολή της εταιρείας είναι μια κρίσιμη αφετηρία για τη 
στρατηγική, καθώς εξηγεί τι επιδιώκει να κάνει η επιχείρηση.

Παραδοσιακά, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, ο  σκοπός  της 
επιχείρησης αφορούσε την αξία των μετόχων. Αν και η οικονομική 
βιωσιμότητα εξακολουθεί να είναι θεμελιώδης για την επιτυχία, 
πολλές περισσότερες εταιρείες διατυπώνουν έναν σκοπό πέραν του 
κέρδους. Ένας σκοπός απαντά στην ερώτηση:
γιατί υπάρχει η εταιρεία μου; Περιγράφει την αλλαγή που θέλει 
να επιτύχει η επιχείρηση στον κόσμο - το πάθος και το λόγο της 
ύπαρξής της.

Αξίες Οι κατευθυντήριες αρχές με τις οποίες ο οργανισμός ζει και κρίνει 
τις συμπεριφορές του.

Οι αξίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη στρατηγική βιωσιμότητας. 
Η στρατηγική πρέπει να παράσχει ορισμένα απτά μέσα με τα οποία 
θα δώσει ζωή στις αξίες. (2)

Ταξινόμηση του τομέα περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών
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Το ολοκληρωμένο πλαίσιο βιωσιμότητας της Adecco 2030
Το πλαίσιο είναι πλήρως ενσωματωμένο στην επιχειρηματική μας 
στρατηγική, ενώνοντας τις υφιστάμενες δραστηριότητές μας και σκι-
αγραφώντας τις ευκαιρίες όπου μπορούμε να υλοποιήσουμε νέες 
πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με τη στρατηγική ατζέντα του Ομίλου, για 
κάθε θέμα θα εξετάσουμε το πώς μπορούμε να θεσμοθετήσουμε τις 

βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο των δικών μας λειτουργιών (Απόδο-
ση), να ενισχύσουμε την πρόταση αξίας μας προς τους ενδιαφερό-
μενους (Μετασχηματισμός) ή/και να προωθήσουμε την καινοτομία 
σε όλη την αλυσίδα αξίας (Καινοτομία).

Ο σκοπός και οι βασικές αξίες του Ομίλου Adecco 
Δέσμευση στις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

Κάνοντας το μέλλον  
να πετύχει για όλους

Στρατηγικές προτεραιότητες

Βασικές αρχές

Εμπειρία πελάτη
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Πρόσβαση στην 
εργασία και τους 

εργαζόμενους
Εργοδότης επιλογής Κοινωνική ασφάλιση

Ειδίκευση & Παροχή 
δυνατοτήτων

Συμμόρφωση, 
εταιρική 

διακυβέρνηση

Ανθρώπινα 
δικαιώματα, 

ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι

Η ζωτικότητα 
του εργατικού 

δυναμικού

Δημόσια  
πολιτική

Εταιρική 
κοινωνική  

ευθύνη

Περιβαλλοντική 
απόδοση

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός και 

ηθική δεδομένων

Διακυβέρνηση και λογοδοσία Μέτρηση, διαφάνεια  
και αποκάλυψη

Συμμετοχή ενδιαφερόμενων 
μερών (εσωτερική και εξωτερική)

Προσέλκυση, πρόσληψη 
και διατήρηση ταλέντων

Διαφορετικότητα  
και ένταξη
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Η Φρόσω Τζιώτη, Country Safety, Health & Environment Officer in Nestlé Hellas, μιλάει για τη βιωσιμότητα στη Nestle, τις σημαντικότερες οικολο-
γικές τάσεις στον κλάδο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (FMCG) και τις τρέχουσες πρωτοβουλίες που χρησιμοποιεί η Nestle για τη βελτίωση 
της βιωσιμότητας
Η προσέγγισή μας δημιουργεί αξία όχι μόνο για την επιχείρησή μας, αλλά και για τα άτομα και τις οικογένειες, για τις κοινότητές μας και για τον πλα-
νήτη. Για τα άτομα και τις οικογένειες, εργαζόμαστε για να κάνουμε το χαρτοφυλάκιό μας ακόμα πιο υγιεινό και πιο νόστιμο, να εμπνεύσουμε τους 
καταναλωτές για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και να αναπτύξουμε και να μοιραστούμε την αντίληψή μας για τη σχέση ανάμεσα στη διατροφή και 
την υγεία. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην ανάπτυξη ανθηρών και ανθεκτικών κοινοτήτων ως μέρος μιας ασφαλούς, μακροπρόθεσμης αλυσίδας 
εφοδιασμού. Επικεντρωνόμαστε στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης και των μέσων διαβίωσης, με σεβασμό και προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και προώθηση της αξιοπρεπούς απασχόλησης και της διαφορετικότητας. Για τον πλανήτη, επιδιώκουμε μηδενικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στις δραστηριότητές μας και έχουμε θέσει σαφείς δεσμεύσεις για χρήση ανανεώσιμων πόρων βιώσιμης διαχείρισης, για πιο αποτελε-
σματική λειτουργία, για επίτευξη μηδενικών αποβλήτων και για βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων.

Η αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για τον τομέα μας και μια ευθύνη που πρέπει να πάρουμε πολύ 
σοβαρά. Οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των πλαστικών απορριμμάτων αποτελούν μια σημαντική οικολογική τάση με αυτή την έννοια. Ένας 
άλλος τομέας εστίασης είναι η δέσμευση για μηδενικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής και η (ανακύκλωση). Η συλλογή και η διαλογή 
απορριμμάτων είναι μια μεγάλη τάση, αν και μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, ιδίως σε χώρες χωρίς επίσημα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Η 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επίσης μια πολύ σημαντική οικολογική τάση. Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εκπομπών 
και απορροφήσεων των θερμοκηπίων αποτελεί αναμφίβολα προτεραιότητα.
Ο σκοπός της Nestlé παγκοσμίως είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η συμβολή σε ένα υγιέστερο μέλλον. Με αυτή την έννοια, στην Ελλάδα, 
αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία κοινής αξίας σε ό,τι κάνουμε. Ανακύκλωση, μηδενικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής, 
μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τα 2 μας εργοστάσια στην Ελλάδα, μείωση της 
κατανάλωσης νερού, πιστοποίηση AWS για το εργοστάσιό μας Korpi, η ETS (ενεργειακή στόχευση) και η WTS (υδάτινη στόχευση) είναι οι βασικές 
μας πρωτοβουλίες που μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στο στόχο μας.

Η ALEXANDRA PETCU, Διευθύντρια του προγράμματος Επιχειρηματικότητας, Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα, μπαίνει κι αυτή στη συζήτηση: 
«Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιωσιμότητας, οι εταιρείες πρέπει να περιλαμβάνουν οικολογικές κατευθύνσεις σε όλες τις πολιτικές, στρα-
τηγικές και λειτουργίες, εκφράζοντας μια συνολικά οικολογική αποστολή διαχείρισης ποιότητας. Από τις οικολογικές προμήθειες έως το οικολογικό 
μάρκετινγκ, από τις οικολογικές προσλήψεις έως τις βιώσιμες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού και από την οικολογική αναφορά σε στρατηγικές 
βιώσιμης χρηματοδότησης και επενδύσεων.
Η δημιουργία ενός πλαισίου βιωσιμότητας μπορεί να φαίνεται πολύ δύσκολη, αλλά οι οργανισμοί θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από παραδείγ-
ματα καλής πρακτικής, όπως: προσλήψεις βασισμένες σε φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές και αξίες, πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού 
συμπεριλαμβανομένων οικολογικών χώρων εργασίας, οικολογικές δραστηριότητες ομαδικότητας κλπ. επενδύσεις στον εταιρικό αστικό κήπο της 
εταιρείας με τους εργαζόμενους να περνούν καθημερινά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για ενεργό χαλάρωση κλπ.
Ο καθορισμός ενός στόχου βιωσιμότητας είναι σημαντικός ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Η Gizem Yasa, μία από τις κορυφαίες 
επιχειρηματίες της ΚΑΕ, όπως ονομάστηκε από την πρωτοβουλία επιχειρηματικότητας του Ομίλου Adecco, συζητά πώς η εφαρμογή της 24 Saatte 
İş εστιάζει στη βιωσιμότητα. Το «24 Saatte İş» είναι μια ψηφιακή αγορά που βασίζεται στην τοποθεσία και συγκεντρώνει τους ανθρώπους που 
αναζητούν εργασία και τις επιχειρήσεις. Διευκολύνει τη διαδικασία πρόσληψης χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο βασισμένο στην AI που ταιριάζει 
το σωστό εργοδότη με το σωστό υπάλληλο. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους στοχεύουμε σε ένα πιο οικολογικό μέλλον στον τομέα των 
ανθρώπινων πόρων. Πρώτον, το 24 Saatte İş είναι μια εφαρμογή για κινητά βασισμένη στην τοποθεσία. Οι υποψήφιοι συνδυάζονται με τις θέσεις 
εργασίας που είναι πιο κοντά από γεωγραφικής άποψης μειώνοντας το κόστος μεταφοράς μαζί με την εξοικονόμηση χρόνου που δαπανάται για 
μετακίνηση. Δεύτερον, είμαστε μια εταιρεία που στοχεύει στη μετατόπιση των παλαιών σχολικών τάσεων με νέες μεθόδους, καθιστώντας τις πιο 
αποτελεσματικές, χωρίς χαρτί και οικολογικές, βοηθώντας τις εταιρείες να δημιουργήσουν ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο σύστημα προσλήψεων.

Πηγές:
1. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/greeneconomy/GreenEconomy_1page_July_2016/ece.cep.2014.5.e.pdf
2. https://www.minor.com/en/sustainability/framework-strategy-and-roadmap
3. https://www.adeccogroup.com/wp-content/themes/ado-group/downloads/The-Adecco-Group-2018-Sustainability-Report.pdf
4. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/08/paper-straws-wont-stop-climate-change/596302/
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Βιώσιμοι Βιώσιμοι 

χώροι εργ
ασίας

χώροι εργ
ασίας

• Πώς η βιώσιμη σχεδίαση γραφείου βελτιώνει  
την παραγωγικότητα των εργαζομένων

• Η επιχειρησιακή υπόθεση για το βιώσιμο σχεδιασμό  
του χώρου εργασίας

• Τι μπορούν να κάνουν οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού 
για να προωθήσουν τη βιωσιμότητα;



Μέχρι το 2025, οι Millennials - αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1976 και 2001 - θα αποτελούν το 75% του συνολικού 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Οι εταιρείες πρέπει να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους για να προσελκύσουν 
και να διατηρήσουν τους ταλαντούχους Millennials. Τι αναζητούν οι Millennials σε μια δουλειά; Ευκαιρίες που θα 
τους επιτρέψουν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία στην οποία ζουν.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, οι οποίες είχαν ως προτεραιότητα τα χρήματα, την εξουσία και το κύρος, οι Millennials τείνουν να εργάζο-
νται περισσότερο για τους σκοπούς που υποστηρίζουν. Σύμφωνα με το Case Foundation’s 2014 Millennial Impact Report, τουλάχιστον το 50% 
των ερωτηθέντων Millennials δήλωσαν ότι θεωρούν ότι η συμμετοχή μιας εταιρείας σε διάφορους σκοπούς αποτελεί παράγοντα που ενθαρρύνει 
την αναζήτηση και αποδοχή μιας θέσης εργασίας. Οι εταιρείες δεν υποχρεούνται απαραίτητα να θεσπίσουν άμεσους στόχους, όπως «τη δημι-
ουργία αποθεμάτων πόσιμου νερού στις χώρες που πλήττονται από την ξηρασία στην Αφρική» ή «την παροχή μικροδανείων σε μειονεκτούσες 
γυναίκες στην Ινδία». Θα πρέπει, ωστόσο, να θέσουν στόχους όπως η αφοσίωση στην ΕΚΕ ή μια ώθηση για να υποστηρίξουν ουσιαστικά τους 
εργαζομένους.

Η Anna Wicha, Διευθύντρια Χώρας του Ομίλου Adecco Πολωνίας εξετάζει την οικολογική ιδεολογία στην πολωνική αγορά, «τα στοιχεία της KPMG 
δείχνουν ότι μια μέση εταιρεία χρησιμοποιεί 8.000 φύλλα A4 ανά έτος, γεγονός που μεταφράζεται σε ένα μεσαίο δέντρο. Η μείωση της χρήσης 
χαρτιού στις επιχειρήσεις και η ηλεκτρονική κυκλοφορία εγγράφων αποτελούν μία από τις φθηνότερες και ταχύτερες μεθόδους για την ανάπτυξη 
οικολογικής συμπεριφοράς.
Εξετάζοντας την οικονομική αγορά της Πολωνίας, μπορεί να ειπωθεί ότι σήμερα η οικολογία είναι κάτι περισσότερο από μια εικόνα, είναι η συγκε-
κριμένη ιδεολογία της εταιρείας. Για παράδειγμα, μια από τις δημοφιλείς αλυσίδες εμπορικών καταστημάτων εισήγαγε τη θέση του ηγέτη εξοικονό-
μησης ενέργειας πριν από μερικά χρόνια. Ένας τέτοιος υπάλληλος πρέπει να φροντίζει όχι μόνο για το τετριμμένο σβήσιμο των φώτων, αλλά και 
να αναζητά νέες, οικολογικές λύσεις για την εταιρεία - όπως η χρήση, για παράδειγμα, οικολογικής ενέργειας.
Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και το μέλλον της απασχόλησης. Οι Πολωνοί, τόσο οι γυναίκες 
όσο και οι άντρες, αρχίζουν να παρατηρούν συνομιλίες για την οικολογία στον δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με την έκθεση «Επίθεση των Γήινων», 
το 72% των Πολωνών πιστεύουν ότι η κλιματική κρίση είναι σοβαρή και ότι πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως διορθωτικά μέτρα. Οι φόβοι τους 
μετατρέπονται στην απόδοση μεγαλύτερης σημασίας στη δράση για το κλίμα, κάτι που πρέπει να αναλάβουν και οι εργοδότες. Η συμβολή στο 
περιβάλλον από τις επιχειρήσεις σήμερα έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ.»

Η ενσωμάτωση των κοινωνικών σκοπών στις επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες (δηλ. η οικοδόμηση ενός βιώσιμου χώρου εργασίας) ίσως 
φαίνεται αρχικά να είναι επιπόλαιη για κάποιους, αλλά αποτελεί μια 
καλή επένδυση για το μέλλον. Οι εταιρείες προσλαμβάνουν νέους αν-
θρώπους και είναι σε θέση να διατηρήσουν τους καλούς ανθρώπους 
που έχουν ήδη. Σύμφωνα με έρευνα της Εταιρείας για τη Διαχείριση 
Ανθρώπινου Δυναμικού (SHRM), το 61% των εργαζομένων ήταν πιο 
πιθανό να παραμείνει σε μια εταιρεία λόγω του προγράμματος βιω-
σιμότητας του οργανισμού. Με απλά λόγια, ένας βιώσιμος χώρος 
εργασίας βοηθά τις εταιρείες να εξοικονομήσουν χιλιάδες δολάρια σε 
προσλήψεις, εκπαίδευση, αποζημίωση, παροχές κ.λπ.

Ο καθηγητής Edit Szabó, από το Metropolitan University της Βουδαπέστης, προσθέτει: «Οι έρευνες δείχνουν ότι οι υπάλληλοι όχι μόνο προτιμούν να 
εργάζονται για μια οικολογική εταιρεία με δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά θα δέχονταν επίσης μισθολογική μείωση της τάξης του 15% από μια 
οικολογική εταιρεία».
Μία από τους υποψηφίους της Adecco από την Ελλάδα, η Χριστίνα Αδράμη, η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση των κλωστοϋφαντουργικών προϊό-
ντων και είναι παθιασμένη με τη βιωσιμότητα στο χώρο της μόδας, ταυτίζεται με την ανάγκη για ένα στόχο βιωσιμότητας. «Η βιωσιμότητα αναπτύσ-
σεται ραγδαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι οικονομικών κολοσσών 
όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ. Η Ελλάδα δεν είναι ακόμη ο ηγέτης στη βιωσιμότητα στην Ευρώπη, αλλά κατά τη γνώμη μου έχει όλες τις δυνατότητες να 
γίνει ηγέτης. Ως εκ τούτου, αυτό που μπορεί να χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι άτομα με πάθος και γνώση σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας της 
κουλτούρας βιωσιμότητας, καθώς και το θάρρος να αναλάβουν τον κίνδυνο και να απομακρυνθούν από τις παραδοσιακές πρακτικές που ευθυ-
γραμμίζονται με την σπάταλη γραμμική οικονομία. Ως επαγγελματίας προσπαθώ να ενημερώνομαι για τις νομοθεσίες και τις καινοτομίες σχετικά με 
τη βιωσιμότητα στο χώρο της ειδίκευσής μου, προκειμένου να μπορώ να προσφέρω την καλύτερη λύση στην εταιρεία μου που θα οδηγούσε στην 
κερδοφορία χωρίς να βλάψει το περιβάλλον ή την κοινωνία. Αναμφισβήτητα, ως επαγγελματίας επιδιώκω να εργαστώ για εταιρείες με ηθική και με 
γνώμονα τη βιωσιμότητα, κάτι που δεν είναι πάντοτε εύκολο να βρεθεί, όμως υπάρχουν καλές προοπτικές και εναπόκειται στους ανθρώπους να 
μετατρέψουν τις επιλογές τους σε πιο οικολογικές πρακτικές, ένα βήμα κάθε φορά».
Η Magdalena Dudzińska, Ειδική Διοίκησης, υποψήφια της Adecco Group Πολωνίας, δηλώνει πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αντανακλάται 
η νοοτροπία της βιωσιμότητας στη θέση στην οποία εργάζεται: «Προσπαθώ να ζήσω με τρόπο που να προστατεύει το περιβάλλον. Ξεχωρίζω τα 
σκουπίδια, εξοικονομώ ενέργεια και νερό, δεν αγοράζω νερό σε πλαστικά μπουκάλια και, αντιθέτως, πίνω νερό βρύσης, δεν αγοράζω πάρα πολλά 
ρούχα και δεν τρώω κρέας. Προσπαθώ να είμαι ενημερωμένος καταναλωτής. Ενθαρρύνω επίσης την οικογένειά μου και τους συναδέλφους να υι-
οθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές. Πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι επίσης σημαντικό για μένα η εταιρεία για την οποία εργάζομαι 
ή προτίθεμαι να εργαστώ να είναι κοινωνικά υπεύθυνη. Κατά την επιλογή των προσφορών εργασίας, παρακολουθώ από κοντά τις ιστοσελίδες των 
εταιρειών και ελέγχω αν τηρούν τις αρχές της ΕΚΕ. Αυτό συμβαίνει λόγω των πεποιθήσεών μου - είμαι πεπεισμένη ότι η κοινή δράση που αποσκοπεί 
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ευρεία εκπαίδευση είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία και τη συμμετοχή όσο το δυνατόν 
περισσότερων ανθρώπων στην κλιματική δράση. Το κάνουμε αυτό για εμάς, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.»
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Αυξημένη αγοραία αξία
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι εταιρείες που επενδύουν σε βιώσιμους εργασιακούς χώρους λειτουργούν καλύτερα από εταιρείες που δεν το κά-
νουν. Σύμφωνα με την έκθεση Doing Good της Economist Intelligence Unit: Επιχειρήσεις και η πρόκληση της βιωσιμότητας, υπάρχει μια συσχέτιση με-
ταξύ της απόδοσης των μετοχών και της απόδοσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR). Η έκθεση εξέτασε 1.254 ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων 
και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες που προσέδωσαν μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα βιωσιμότητας είχαν την υψηλότερη αύξηση των τι-
μών των μετοχών. Σε οξεία αντίθεση, οι επιχειρήσεις που είχαν κακή απόδοση, προσέδωσαν ελάχιστη ή καθόλου προσοχή στα θέματα βιωσιμότητας.
Η αυξημένη επαγρύπνηση των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί μείζονα παράγοντα που συμβάλλει στη σύνδεση της απόδοσης των μετοχών με 
την απόδοση της ΕΚΕ. Το Διαδίκτυο και οι συνεργαζόμενες με αυτό πλατφόρμες χαμηλού κόστους έχουν δώσει στους ενδιαφερόμενους ταχύτατη 
πρόσβαση σε πληροφορίες για σχεδόν κάθε εταιρεία στον κόσμο.

Η Anna Wicha, Διευθύντρια Χώρας της Adecco Πολωνίας, θέτει τις εμπειρίες της στην Πολωνία σε μια προοπτική: «Πότε συμπεριφέρεται η εται-
ρεία με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο; Όταν λαμβάνει εθελοντικά υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβληματικά ζητήματα στις εμπορικές της 
δραστηριότητες και στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τέλος, όταν η δημιουργία του προϊόντος ή η παροχή υπηρεσιών βασίζεται σε βιώσιμες 
και περιβαλλοντικές αρχές.
«Όλα τα οικολογικά είναι ακριβότερα» - αυτή είναι η πεποίθηση μεταξύ πολλών ιδιοκτητών επιχειρήσεων, η οποία συχνά αποθαρρύνει τους επι-
χειρηματίες από την εφαρμογή οικολογικών λύσεων. Συνδέεται το να είμαστε οικολογικοί με αύξηση του κόστους; Όχι. Οικολογικά, δεν σημαίνει 
επίσης να ξοδεύουμε χρήματα. Οι καλές συνήθειες που θα μεταφέρουμε στους υπαλλήλους μας θα βοηθήσουν και εμάς και την εταιρεία μας να 
είναι πιο κοντά στη φύση. Υπάρχουν πολλές λύσεις όπου η αλλαγή δεν κοστίζει καθόλου. Ένα παράδειγμα θα ήταν να αλλάξουμε τον πωλητή 
ηλεκτρικής ενέργειας με έναν που μας προσφέρει την λεγόμενη οικολογική ενέργεια, επιλέγοντας τέτοιες εταιρείες για συνεργασία που δεν περιμέ-
νουν και δεν προτιμούν τα έντυπα τιμολόγια, συμβάσεις ή παραγγελίες.

Βιώσιμη Σχεδίαση:
Πώς βελτιώνει το χώρο εργασίας;
• Οικονομικά. Οι βιώσιμοι χώροι εργασίας βοηθούν τους εργαζόμενους να κάνουν περισσότερα (βελτίωση της παραγωγικότητας), μειώνουν το 
λειτουργικό κόστος (μέσω εξοικονόμησης κόστους ενέργειας), εξαλείφουν τα απορρίμματα (ανανεώσιμα/ ανακυκλώσιμα υλικά) και παρέχουν 
ευελιξία προσαρμογής στις αλλαγές.
• Κοινωνικά. Οι άνθρωποι συνδέονται άμεσα και συνεχώς με τον τόπο όπου εργάζονται. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι 
στην εργασία όταν έχουν πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον. Η Monika Kowalska, Επικεφαλής του έργου της Fed Ex Πολωνίας, υποψήφια που 
τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη θέση εργασίας από την Adecco Πολωνίας, σημείωσε ότι το 43% των 1.000 επιχειρήσεων Fortune έχουν καταθέσει 
Δηλώσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υποδηλώνουν τους στόχους τους για τα αποτυπώματα άνθρακα και τους στόχους εταιρικής βιωσι-
μότητας. Οι βιώσιμοι χώροι εργασίας μπορούν να δημιουργήσουν υπερηφάνεια μεταξύ του εργατικού δυναμικού και να επιδείξουν τη δέσμευση 
ενός οργανισμού να «κάνουν πράξη τα λόγια τους».
• Περιβαλλοντικά. Οι βιώσιμοι χώροι εργασίας σέβονται τον πλανήτη.
Ο σχεδιασμός του χώρου εργασίας είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων. 
Η δύναμη του χώρου που επηρεάζει την ενέργεια, την αλληλεπίδραση, την υγεία και την ώθηση είναι τεράστια.

Προβολή της βιωσιμότητας
Οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν εδώ και πολύ καιρό τα κεντρικά τους γραφεία για να ενισχύσουν ή να αλλάξουν την εταιρική τους ταυτότητα. 
Η αίγλη των κτιρίων που στεγάζουν πολλές από τις μεγαλύτερες τράπεζες στις μεγαλύτερες πόλεις δεν είναι τυχαία. Στο ίδιο πνεύμα, διαπιστώνεται 
μια αυξανόμενη τάση μεταξύ των μεγάλων εταιρειών που επιδιώκουν να προβάλλουν τα οικολογικά διαπιστευτήριά τους μέσω των κεντρικών 
τους γραφείων.

Το κλειδί για πολλά σύγχρονα ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης και ψύξης είναι η ανάκτηση εκείνων που προηγουμένως θα ήταν «απορ-
ριπτόμενη θερμότητα», όπως από συστήματα πληροφορικής, ανεμιστήρες ψύξης και εξαεριστήρες. Αυτή η ανακτημένη θερμότητα μπορεί στη 
συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθεί για την παροχή ζεστού νερού ή τη θέρμανση άλλων τμημάτων ενός κτιρίου. Τα ολοκληρωμένα συστήματα 
χρησιμοποιούν επίσης όλο και περισσότερο την τεχνολογία μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές ακινή-
των να παρακολουθούν συνεχώς τις θερμοκρασίες εντός των κτιρίων και να κρίνουν με ακρίβεια την απαιτούμενη χωρητικότητα. Στη συνέχεια 
μπορούν να ρυθμίσουν τις θερμοκρασίες ψυκτικού μέσου αναλόγως για να μειώσουν την απώλεια.
Τα έξυπνα συστήματα μέτρησης και ελέγχου μπορούν να δημιουργήσουν λεπτομερή ιστορικά συστημάτων για να εντοπίσουν περιοχές όπου 
μπορεί να γίνει εξοικονόμηση. Η θερμική μοντελοποίηση μπορεί επίσης να βοηθήσει να διευκρινιστεί πού ενδέχεται να βρίσκονται ευκαιρίες ανά-
κτησης της θέρμανσης. Η επακόλουθη μείωση στους λογαριασμούς ενέργειας σημαίνει ότι το προκαταβολικό κόστος εγκατάστασης σύνθετων 
ολοκληρωμένων συστημάτων μπορεί συχνά να ανακτηθεί σχετικά γρήγορα.

Τα εμβληματικά εταιρικά κτίρια έχουν θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υπερβαίνουν τις άμεσες μειώσεις στη χρήση ενέργειας και τις εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα. (1)

Η Ράνια Ασσαριωτάκη, Sustainability Manager, Office of Public Affairs, The American College of Greece λέει: «Όσον αφορά τις δομικές πτυχές 
του σχεδιασμού οικολογικών γραφείων, πρέπει κανείς να επικεντρωθεί στην αύξηση της πρόσβασης στο φυσικό φως, στον καθαρό αέρα, στην 
ενσωμάτωση περισσότερων αληθινών φυτών, νερού και όψεων σε κτίρια για τη βελτίωση των ποσοστών αποκατάστασης του άγχους και των 
γνωστικών λειτουργιών, τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, την ενίσχυση της ψυχικής αντοχής και της εστίασης, τη μείωση της βίας και της εγκλη-
ματικής δραστηριότητας, τη βελτίωση της διάθεσης και την αύξηση των ποσοστών εκμάθησης (βιοφιλία). Επίσης, στη χρήση εργονομίας για τη 
δημιουργία ασφαλών, άνετων και παραγωγικών χώρων εργασίας για την αποτροπή σωματικών τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία 
(π.χ. τενοντίτιδα, πόνος στην πλάτη, οφθαλμική καταπόνηση κλπ.). Ένα άλλο στοιχείο είναι η μείωση της ακουστικής και οπτικής απόσπασης 
της προσοχής, καθώς οι συνεχιζόμενες διακοπές ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη διάθεση και να μειώσουν το κίνητρο για επάνοδο 
στην εργασία. Τέλος, λόγω της μετάβασης σε έναν πιο έξυπνο και υψηλότερης τεχνολογίας χώρο εργασίας, έχουμε την ευκαιρία τόσο να ελαχι-
στοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα) όσο και να ωφελήσουμε την ευημερία των 
εργαζομένων (π.χ. εργασία στο σπίτι, πολιτικές ευέλικτου χρονοδιαγράμματος και τηλεδιάσκεψη). Ουσιαστικά, παρέχοντας στους εργαζομένους 
την επιλογή για το πώς, πότε και πού εργάζονται. Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι «έχουν περισσότερο 
έλεγχο» της εργασίας και του εργασιακού τους περιβάλλοντος είναι λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από καρδιακές παθήσεις και άγχος».
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Στη Ρουμανία, η πρωτοβουλία «Casa Verde» ή «Οικολογικό Σπίτι» 
ήταν ένα σχέδιο χρηματοδότησης που προτάθηκε στα τέλη του 2008 
από το τότε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης για 
την παροχή 150 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθηθούν κυρίως οι 
ιδιοκτήτες κατοικιών και οι επιχειρήσεις να ενσωματώσουν λύσεις 
ανανεώσιμης ενέργειας. Η πρωτοβουλία ανεστάλη στις αρχές του 
2009, αλλά δόθηκε υπόσχεση για επανεκκίνηση του προγράμματος 
από τον νέο Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Πρόεδρο του Ταμείου 
Περιβαλλοντικής Διοίκησης - τον υπεύθυνο των κονδυλίων και του 
προγράμματος. Το Συμβούλιο Οικολογικής Κτιριακής Πολιτικής της 
Ρουμανίας ζήτησε να παράσχει οδηγίες για τους κανόνες εφαρμο-
γής του προγράμματος ώστε να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική, 
διαφανής και επιτυχημένη πρωτοβουλία.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων υιοθετεί νομοθεσία 
οικολογικής οικοδόμησης. Το εμιράτο του Αμπού Ντάμπι εισήγαγε 
πρόσφατα το δικό του σύστημα αξιολόγησης «Estidama» για τις κοι-
νότητες, τα νέα κτίρια και τις βίλες. Ωστόσο, δεν προσφέρονται επί-
σημα κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιρίων, καθώς 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι κράτος αφορολόγητο. Η πρωτο-
βουλία MASDAR υψηλού προφίλ είναι ένα σχέδιο για την ανάπτυξη 
μιας πόλης με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με έδρα το 
Αμπού Ντάμπι. Η κατασκευή του πρώτου σταδίου ολοκληρώνεται, η 
οποία περιλαμβάνει ένα ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας 10 MW.

Πηγές:
1.  https://www.buildings.com/article-details/articleid/8617/title/sustainable-workplace-design-creates-innovation-opportunities
2.  https://www.firstcarbonsolutions.com/resources/newsletters/august-2015-building-a-sustainable-workplace/ 

building-a-sustainable-workplace/
3.  http://rogbc.org/Downloads/Educatie/World_GBC_WGBW_2010_Report_Final.pdf
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• 11 από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικολογικές θέσεις εργασίας
• Παραδείγματα καριέρας βιωσιμότητας που αξίζουν να εξετάσουμε

• Κορυφαίες οικολογικές θέσεις εργασίας του μέλλοντος



Με την ελπίδα πως σας έχουμε ήδη πείσει στα δύο προηγούμενα κεφάλαια σχετικά με το πεδίο ανάπτυξης των φιλικών προς το περιβάλλον 
πρακτικών και τις καθημερινές συνέπειες αυτών στους χώρους εργασίας, ας βουτήξουμε βαθιά, όπως το θέτει ο ΔΟΕ, στην ενίσχυση του οικο-
λογικού προσανατολισμού των θέσεων εργασίας».

Ο κόσμος της εργασίας συνδέεται εγγενώς με το φυσικό περιβάλ-
λον. Οι θέσεις εργασίας στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας, της 
δασοκομίας, του τουρισμού και άλλων τομέων παραγωγής, συ-
μπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, της κλωστο-
ϋφαντουργίας και των τροφίμων και ποτών, εξαρτώνται από ένα 
υγιές περιβάλλον. Η αύξηση της θερμοκρασίας, όπως αναμένεται 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα αυξήσει τον αριθμό των ημερών 
που είναι υπερβολικά ζεστές για εργασία, θέτοντας σε κίνδυνο την 
υγεία των εργαζομένων και μειώνοντας την παραγωγικότητα. Μπο-

ρούμε σύντομα να φτάσουμε στο σημείο όπου οι θέσεις εργασίας 
που δημιουργούνται ή βελτιώνονται από την οικονομική ανάπτυξη 
κινδυνεύουν να καταργηθούν ή να επιδεινωθούν από την περιβαλ-
λοντική υποβάθμιση που προκύπτει. Ο κόσμος της εργασίας χρειά-
ζεται περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η κοινωνική δικαιοσύνη το απαιτεί, 
δεδομένων των μεγάλων ανισοτήτων στον αντίκτυπο των αρνητικών 
επιπτώσεων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Σε παγκόσμια κλίμακα, μέχρι το 2030, η οικολογική οικονομία θα δη-
μιουργήσει 18 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Ας δούμε την παγκόσμια κατανομή των θέσεων εργασίας που βασίζεται άμεσα στο οικοσύστημα το 2014. (1)

Θέσεις εργασίας που βασίζονται σε υπηρεσίες οικοσυστημάτων, 2014 (χιλιάδες)

Τομείς Παραδείγματα 
υπηρεσιών οικοσυστήματος Αφρική Αμερική Ασία και 

Ειρηνικός Ευρώπη Μέση 
Ανατολή Κόσμος

Οι περισσότερες δραστηριότητες στον τομέα σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος

Γεωργία
Γενετικοί πόροι και διαθεσιμότητα 
αποθέματος, γλυκό νερό, επικονίαση, 
διασπορά σπόρων

217.263 42.600 670.476 42.108 4.248 976.694

Δασοκομία 1.634 1.103 11.866 2.061 36 16.700

Αλιεία 5.118 2.264 36.491 603 252 44.728

Τρόφιμα, ποτά  
και καπνός Τρόφιμα, ίνες και γλυκό νερό 3.267 10.470 46.141 11.083 510 71.471

Ξύλο και χαρτί Ίνες, καθαρισμός νερού και έλεγχος 
των αποβλήτων 487 3.605 7.789 3.694 126 15.701

Ανανεώσιμη ενέργεια Ίνες για βιοκαύσιμα 123 292 1.842 737 107 3.101

Νερό
Αποθέματα γλυκού νερού, 
ανακύκλωση, ρύθμιση, καθαρισμός 
και ρύθμιση φυσικού κινδύνου

23 136 414 320 57 950

Οι περισσότερες δραστηριότητες στον τομέα βασίζονται στη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, αλλά δεν καθορίζουν τη φύση του τομέα

Ύφασμα Ίνες, καθαρισμός νερού και έλεγχος 
των αποβλήτων 595 5.409 39.423 4.263 165 49.855

Χημικές ουσίες Γενετικοί πόροι, βιοχημική ποικιλότητα, 
γλυκό νερό 247 2.254 10.938 1.388 <0,5 14.827

Περιβαλλοντικός  
τουρισμός

Τρόφιμα, γλυκό νερό, ποιότητα του 
αέρα, εκπαίδευση, αισθητική και 
πολιτιστική αξία

2.282 7.110 23.081 4.828 357 37.657

Σύνολο ανά περιοχή 231.039 75.244 848.461 71.084 5.856 1.231.684

Ποσοστό της συνολικής 
περιφερειακής  
απασχόλησης

59% 17% 47% 16% 15% 40%
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Θέσεις εργασίας %  
οικολογικές Θέσεις εργασίας %  

οικολογικές

Γεωργία, αλιεία και δασοκομία 26,67 Νομικά 1,37

Αρχιτεκτονική και μηχανική 15,86 Επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες 1,24

Κατασκευή και εξόρυξη 12,07 Υπολογιστές και  μαθηματικά 1,10

Καθαρισμός και συντήρηση κτιρίων και χώρων 11,73 Τέχνες, σχεδίαση, ψυχαγωγία, αθλητισμός και ΜΜΕ 0,95

Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή    10,74 Παροχή υπηρεσιών προστασίας 0,59

Μεταφορές και μετακίνηση υλικών 6,71 Παροχή κοινοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών   0,57

Επαγγέλματα παραγωγής 4,43 Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη   0,55

Επιστήμες της ζωής, φυσική αγωγή και κοινωνικές επιστήμες    3,75 Πωλήσεις και συναφή επαγγέλματα   0,32

Εκπαίδευση, κατάρτιση και βιβλιοθήκες    2,90 Επαγγέλματα προσωπικής φροντίδας και εξυπηρέτησης    0,29

Διαχείριση 2,38 Παρασκευή τροφίμων και συναφή με την εξυπηρέτηση    0,12

Επαγγελματίες στον τομέα της Υγείας και Τεχνικοί 2,11 Υποστήριξη Υγειονομικής περίθαλψης 0,00

Διάφορα 1,89 Ειδικευμένες στρατιωτικές θέσεις εργασίες 0,00

Θέσεις εργασίας % δύσκολες 
οικολογικές Θέσεις εργασίας % δύσκολες 

οικολογικές

Μηχανικοί περιβάλλοντος 33,66 Επόπτες/ Διευθυντές Βοηθών, Εργαζομένων και 
Μεταφορέων Υλικών πρώτης γραμμής, Εργατών 0,98

Μηχανικοί, Όλοι οι άλλοι 15,69 Συλλέκτες απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 0,65

Διευθυντές, Όλοι οι άλλοι 14,71 Διευθυντές Μεταφορών, Αποθήκευσης και Διανομής 0,33

Εργαζόμενοι στην Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επισκευή,  
Όλοι οι άλλοι 7,19 Διευθυντές Κατασκευής 0,33

Διάφορα 5,56 Διευθυντές Μηχανολογίας 0,33

Περιβαλλοντικοί επιστήμονες και ειδικοί, συμπεριλαμβανο-
μένων των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας 4,90 Πυρηνικοί Μηχανικοί 0,33

Ειδικοί Επιχειρήσεων, Όλοι οι άλλοι 4,58 Ζωολόγοι και βιολόγοι άγριας φύσης 0,33

Υδρολόγοι 1,96 Επιστήμονες της ατμόσφαιρας και του διαστήματος 0,33

Διευθύνοντες σύμβουλοι 1,63 Επόπτες/ Διευθυντές κατασκευών και εργαζομένων 
εξόρυξης πρώτης γραμμής 0,33

Υπεύθυνοι συμμόρφωσης, Εκτός των τομέων της Γεωργίας, 
Κατασκευών, Υγείας και Ασφάλειας και Μεταφορών 1,31 Χειριστής σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 0,33

Πολιτικοί μηχανικοί 1,31 Χειριστές εγκαταστάσεων και συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και υγρών αποβλήτων 0,33

Γεωεπιστήμονες, Εκτός Υδρολόγων και Γεωγράφων 1,31 Εργαζόμενοι παραγωγής, όλοι οι άλλοι 0,33

Τεχνικοί περιβαλλοντικής επιστήμης και προστασίας, συμπε-
ριλαμβανομένων των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας 1,31

Συνολικά στην ΕΕ αυτές είναι οι θέσεις εργασίας ζήτησης με βάση το επάγγελμα: (2)
Ζήτηση για οικολογικές θέσεις εργασίας με βάση το επάγγελμα στην ΕΕ (% του συνόλου)

Έντονα οικολογικές θέσεις εργασίας με βάση το επάγγελμα, ως % της συνολικής ζήτησης εργασίας
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Η Ράνια Ασσαριωτάκη, Sustainability Manager, Office of Public Affairs, The American College of Greece σημειώνει ότι «Λόγω των συνεπειών της 
Κλιματικής Αλλαγής, τομείς όπως ο Βιώσιμος Τουρισμός, η Βιώσιμη Γεωργία και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολική και ηλιακή) θα μπορούσαν 
να παίξουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στην άμβλυνση αυτών των επιπτώσεων και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό λειτουργεί 
καλά σε συνδυασμό με τη μοναδική γεωγραφική θέση της Ελλάδας καθώς και τις καλές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, όλοι οι τομείς θα επιδείξουν 
αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες και ειδικούς βιωσιμότητας, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους και να μεταφερθούν σε ένα βιώσιμο 
επιχειρηματικό μοντέλο».

Ρόλοι στη διαχείριση αποβλήτων στη Σερβία

Ο ΔΟΕ ξεκίνησε τις δραστηριότητές του για οικολογικές θέσεις εργασίας 
στη Σερβία, ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη για τις ευκαιρίες απα-
σχόλησης που προσφέρει η ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων, ιδί-
ως για τους νέους άνεργους και την ανάπτυξη ικανοτήτων, σε τέσσερις 
επιλεγμένους δήμους της κεντρικής Σερβίας. Με βάση αυτή την πρώτη 
εμπειρία, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014 το έργο «Ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής στην αγορά εργασίας μέσω της υποστήριξης των μειονε-
κτουσών και ευάλωτων ομάδων». Σκοπός του είναι να στηρίξει αξιοπρε-
πείς ευκαιρίες απασχόλησης του πληθυσμού των Ρομά στον Δήμο του 
Βελιγραδίου στη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και να ενισχύσει το θε-
σμικό πλαίσιο και τις ικανότητες των σχετικών τοπικών παραγόντων στη 
διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Μέσω του διαλόγου μεταξύ 
βασικών ενδιαφερόμενων μερών του τομέα διαχείρισης των αποβλήτων, 
το σχέδιο θα προτείνει συστάσεις για καινοτόμες λύσεις απασχόλησης 
για την ένταξη αυτών των άτυπων εργαζομένων. Το έργο επιδιώκει να 
εντοπίσει και να περιγράψει όλα τα εμπόδια για τη δημιουργία ευκαιριών 
αξιοπρεπούς απασχόλησης για τους δικαιούχους Ρομά από 5 οικισμούς 
στην επικράτεια του Δήμου Βελιγραδίου, δεδομένου ότι οι δραστηριότη-
τες που σχετίζονται με τα απόβλητα αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος 
της παραγωγής εισοδήματός τους. (2)

Αξιοπρεπής εργασία στην Οικολογική Οικονομία στην 
Τουρκία

Το «Έργο αξιοπρεπής εργασία στην πράσινη οικονομία», το οποίο χρη-
ματοδοτείται από τη Φλαμανδική κυβέρνηση, αποσκοπεί στη συμβολή 
στη δημιουργία οικολογικών θέσεων εργασίας για γυναίκες και άνδρες 
ως μέσο για τη μείωση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη μέσω της 
ενίσχυσης των εθνικών πρωτοβουλιών για την οικολογική οικονομία. 
Στόχος του ήταν να βελτιώσει την ικανότητα των κυβερνήσεων και των 
κοινωνικών εταίρων να εκτιμήσουν το πεδίο των οικολογικών θέσεων ερ-
γασίας και να διατυπώσουν, να παρακολουθήσουν και να αναθεωρή-
σουν σχετικές στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα με βάση το φύλο.

Η ALEXANDRA PETCU, Διευθύντρια Έργου Επιχειρηματικότητας στο Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα, σχολιάζει την επένδυση της Ρουμανικής 
κυβέρνησης σε οικολογικές θέσεις εργασίας  «Η κυβέρνηση της Ρουμανίας ενέκρινε στα μέσα του 2018 το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της 
Εθνικής Στρατηγικής για Οικολογικές Θέσεις Εργασίας 2018-2025. Το σχέδιο δράσης έχει τρεις συγκεκριμένους στόχους: τόνωση της επιχειρημα-
τικότητας και δημιουργία οικολογικών θέσεων εργασίας, με έμφαση στους τομείς υψηλής ανταγωνιστικότητας που προσδιορίζονται στη εθνική 
στρατηγική ανταγωνιστικότητας για το 2014-2020 και στην εθνική στρατηγική για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία για την περίοδο 
2014-2020.
Διερευνώντας τις διαθέσιμες οικολογικές θέσεις εργασίας, θα παρατηρούσαμε το «οικολογικές» στον τίτλο εργασίας ή τις απαιτήσεις εργασίας, 
αν και είναι τυπικό στην πραγματικότητα, όπως η Υγεία, η Ασφάλεια και ο Περιβαλλοντικός Ηγέτης, η απαίτηση του οποίου θα επικεντρωνόταν 
στην αναφορά των τρεχουσών επιτόπιων πρακτικών, τη εφαρμογή υφιστάμενων κανονισμών και την περιστασιακή εκπαίδευση των εργαζομένων 
σε ελεγχόμενα περιβαλλοντικά θέματα. Κατά την άποψή μας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα της απασχόλησης σε ανταγωνιστικούς τομείς που μπορούν να δημιουργήσουν οικολογικές θέσεις εργασίας».
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Ταχύτερα αναπτυσσόμενες πράσινες θέσεις εργασίας
Όχι μόνο είναι «μοντέρνο» να έχει κανείς μια οικολογική δουλειά αυτές τις μέρες, αλλά υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας σε αυτόν τον 
τομέα. Εδώ είναι οι κορυφαίες επιλογές μας:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φρέσκα προϊόντα από αγρόκτημα από μια ασυνήθιστη πηγή - ένας μηλεώνας φυτεμένος στον τελευ-
ταίο όροφο ανάμεσα στα πολυώροφα κτήρια του κέντρου, δύο μεγάλοι τομείς του αυξανόμενου κινή-

ματος οικολογικών θέσεων εργασίας: παραγωγή τροφίμων και οικολογικά κτήρια.
Οι πράσινοι κήποι στέγης μπορούν να παράγουν τρόφιμα τοπικής προέλευσης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος με την 
ελαχιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων, ορυκτών καυσίμων και άλλων πόρων για την καλλιέργεια και μεταφορά τροφίμων στην αγορά από 
μεγαλύτερες εμπορικές εκμεταλλεύσεις. Οι πράσινες στέγες μπορούν επίσης να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον με την μόνωση των κτηρίων από 
απώλεια ενέργειας, τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την παροχή χώρων αναψυχής.

2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αναζητώντας δημιουργικές λύσεις σε ένα πρόβλημα ελέγχου ποιότητας του νερού.

3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ζητούνται ταχέως μηχανικοί για εργασία σε ένα μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου από 
όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Το χαρτί εξακολουθεί να είναι το πιο ανακυκλωμένο εμπόρευμα, αλλά γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε τις 
τεράστιες ποσότητες που παράγουμε; Οι υπεύθυνοι ανακύκλωσης είναι εδώ για να μας βοηθήσουν με αυτή 

την αυξανόμενη ανάγκη.

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μερικά παραδείγματα είναι οι θαλάσσιοι βιολόγοι που είναι δύτες που μετρούν το νερό των ωκεανών και 
βοηθούν στην καταγραφή των στοιχείων του μεταβαλλόμενου κλίματος της Γης και στην παρατήρηση 

του αντίκτυπού του στα οικοσυστήματα.

6. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Η οικοδόμηση με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, όπως το χώμα, και τα απορριφθέντα απορρίμματα και 
το χαρτί είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές.

7. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι μηχανικοί που εργάζονται στην ηλιακή ενέργεια θα αυξηθούν σίγουρα στο μέλλον.

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο βιώσιμος σχεδιασμός δεν είναι μόνο για τους αρχιτέκτονες, υπάρχουν πολεοδόμοι, ειδικοί 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης και διευθυντές εφοδιαστικής που πρέπει να έχουν μια προ-

οπτική για πράσινο πλανήτη στις δουλειές τους.

9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η παγκόσμια παραγωγή καθαρής ενέργειας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αντικαθι-
στώντας παλαιότερους ρόλους όπως τους ειδικούς ανθρακωρύχους/ ορυκτών καυσίμων.

10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την ανάγκη των οργανισμών να διατηρούν βιώσιμα πρότυπα, περισσότεροι νόμοι, κανονισμοί και συμμόρ-
φωση θα πλημμυρίσουν τον τομέα. Μαζί με αυτό θα σημειωθεί άνοδος των ειδικών που μπορούν να παρέχουν 

συμβουλές για οικολογικούς νόμους και πρότυπα συμμόρφωσης.

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ  Οι θέσεις εργασίες όπως στο χώρο μετατροπής του ηλιελαίου σε καθαρή ενέργεια, χρήσης λιπάσματος για 
ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ., όλες περιλαμβάνουν ειδικούς βιοκαυσίμων.
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Εκτιμήσεις που λαμβάνονται από την έκθεση UNEP/ILO/IOE/ITUC 
Σενάριο για το 2030

Προηγμένο σενάριο 
Μετριοπαθές σενάριο 

Σενάριο αναφοράς του ΔΟΕ

Δημιουργία 
θέσεων 

εργασίας 
(εκατομμύρια)

Ανάπτυξη 
αγοράς

Οι μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες αγορές είναι οι αγορές ηλιακής και αιολικής ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά τα καύσιμα 
βιομάζας αποτελούν σήμερα ένα χώρο με τεράστιες επενδύσεις στην έρευνα, γεγονός που θα αυξήσει το ενδιαφέρον της αγοράς στο μέλλον.

Ηλιακή Αιολική Βιομάζα Ποσοστό ανάπτυξης 
της αγοράς ηλιακής 

ενέργειας, 2007-2030 (%)

Αιολική ενέργεια % της 
παγκόσμιας ηλεκτρικής 

ενέργειας το 2030

Η Φρόσω Τζιώτη, Country Safety, Health & Environment Officer in Nestlé Hellas σημειώνει ότι «οι περιβαλλοντικοί υπεύθυνοι με επίκεντρο το πλα-
στικό, το νερό και την καθαρή ενέργεια είναι μερικοί από τους ρόλους που απαιτούνται ολοένα και περισσότερο στον τομέα μας για την κάλυψη 
των αναγκών των επιχειρήσεων που προχωρούν στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, καθώς η αυξανόμενη σημασία της βιω-
σιμότητας είναι πλέον ευρέως αποδεκτή».

Ο MIHAI TOADER-PASTI, Διευθυντής και Ιδρυτής της EFdeN, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της ΚΑΕ 
στην λίστα επιχειρηματιών του Ομίλου Adecco, σχετικά με το πώς βλέπει τις οικολογικές θέσεις εργασίας στη Ρουμανία.
«Η Ρουμανία έχει μεγάλες δυνατότητες να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Στην ενέργεια, για παρά-
δειγμα, υπάρχει μια τεράστια ανάγκη ειδικών για να γίνουν οι ενεργειακές μεταβάσεις γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά. Σήμερα, τα χαμηλά 
ποσοστά ανεργίας, η Ρουμανία έχει μεγάλο πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης.

Για παράδειγμα, με την απελευθέρωση της αγοράς για ενεργειακούς παραγωγούς-καταναλωτές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τα 33.000 
φωτοβολταϊκά συστήματα που θα εγκατασταθούν στη Ρουμανία το επόμενο έτος θα χρειαστούν σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση, άδειες, 
παρακολούθηση κλπ. Απασχολώντας χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια. Πέρυσι υπήρχαν 0 παραγωγοί-καταναλωτές ενέργειας, σήμερα 
είναι λιγότεροι από 200 και το 2020 θα είναι 33.000+. Αυτό είναι ένα απίστευτο επίτευγμα και είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα που θα ακολου-
θήσουν την κατανάλωση καθαρής ενέργειας.
Το έργο μου επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα στο δομημένο περιβάλλον (κτήρια) και στην ενέργεια (παραγωγή και κατανάλωση). Έχω δει τα τε-
λευταία χρόνια πώς στη Ρουμανία η ζήτηση για περιβαλλοντικά προϊόντα αυξήθηκε λόγω της εκπαίδευσης και των κινδύνων που συνδέονται με 
την κλιματική αλλαγή. Οι άνθρωποι είναι πιο περίεργοι για βιώσιμες λύσεις για τα σπίτια τους ή τα γραφεία τους, ενδιαφέρονται περισσότερο να 
παράγουν ή να αγοράζουν οικολογική ενέργεια και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, ειδικά από την άποψη της ενέργειας, αλλά η ευθύνη για το 
νερό κερδίζει επίσης έδαφος.
Τα τελευταία 3 χρόνια, το energiaTa, ένα έργο του οποίου υπήρξα συνιδρυτής και ηγήθηκα, δημιούργησε την πρώτη ενεργειακή κοινότητα πα-
ραγωγών-καταναλωτών της χώρας μας και τελικά άλλαξε το νόμο που καθιστούσε πραγματικότητα τους παραγωγούς-καταναλωτές ενέργειας, 
απελευθερώνοντας την αγορά. Τώρα, πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ θα επιδοτήσουν την απόκτηση ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων 
για περισσότερους από 33.000 Ρουμάνους. Με την EFdeN συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση για τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα κτήρια, προ-
κειμένου να καταστούν υποχρεωτικά τα ελάχιστα βιώσιμα χαρακτηριστικά, περισσότερο από ό,τι ζητά η ΕΕ από τα nZEB στη Ρουμανία».
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Κορυφαίες οικολογικές θέσεις εργασίας του μέλλοντος
Λοιπόν, ποιες είναι οι θέσεις εργασίας του μέλλοντος;

1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Για να σας πουν πόση ενέργεια χρησιμοποιούν οι συσκευές σας και πώς να τις χρησιμοποιείτε 
αποτελεσματικότερα, οι οικιακοί υπεύθυνοι όχι μόνο θα επισκευάζουν τις χαλασμένες συσκευές σας, αλλά θα 

διεξάγουν και στο σπίτι σας «δοκιμή ισχύος».

2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ Για να υπολογίσουν πόσο νερό χρησιμοποιεί μια επιχείρηση και να προτείνουν πιο αποδοτικούς 
τρόπους για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Για να βοηθήσουν τους ασθενείς να παρακολουθούν την υγεία τους στο σπίτι 
χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία, μειώνοντας την επιβάρυνση για την υγειονομική 

υπηρεσία, να μειώσουν τον χρόνο που περνά ο ασθενής μεταβαίνουν σε νοσοκομεία και να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάρρωσης.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για να παρέχουν στους πελάτες ενημερωμένες συμβουλές σχετικά με τις συσκευές που είναι οι πιο 
αποδοτικές σε σχέση με την ενέργεια και το νερό.

5. ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Για να βοηθήσουν αυτούς τους νέους χώρους πρασίνου να ευδοκιμήσουν, μπορούν να 
μειώσουν την τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση, να μονώσουν καλύτερα τα κτήρια και να 

αυξήσουν τη βιοποικιλότητα.

6. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Για να παρέχουν καθοδήγηση σε νοικοκυριά μέσω τηλεφώνου σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τις συσκευές 

τους για εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και χρημάτων.

7. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Για να εφαρμόσουν συστήματα νέας τεχνολογίας για να μειωθεί ο χρόνος ταξιδιού και η συμφόρηση, 
επιτρέποντας στους ανθρώπους να προγραμματίσουν καλύτερα τα ταξίδια τους, να μειωθεί η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιστοποιηθούν οι διαδρομές.

8. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Για να ελέγξουν την πηγή για τα προϊόντα που πωλούν, καθώς θα αυξηθούν οι ανησυχίες μεταξύ των 
καταναλωτών σχετικά με το εάν τα αγαθά που αγοράζουν έχουν παραχθεί δεοντολογικά και έχουν 

επισημανθεί σωστά.

9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Για να συμβαδίζουν με τον μεταβαλλόμενο κόσμο της αυτοκίνησης. Στο μέλλον θα υπάρχει μια 
ολόκληρη νέα γενιά αυτοκινήτων από υβριδικά έως ηλεκτρικά.

Θα απαιτούνται μηχανικοί με τις δεξιότητες για σέρβις και επισκευή αυτών των αυτοκινήτων του μέλλοντος.

10. ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ Για να μειωθεί το κόστος των πόρων που αυξάνεται όσο αυξάνεται η ζήτηση. 
Ξαφνικά τα πράγματα που έχουμε απορρίψει στο παρελθόν θα αυξηθούν σε αξία 

και θα «εξορυχθούν» από παλιούς χώρους υγειονομικής ταφής.

11. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ Χρησιμοποιώντας βλαστικά κύτταρα από τον μυϊκό ιστό μιας αγελάδας, οι επιστήμονες έχουν 
αναπτύξει εργαστηριακό κρέας. Το πρώτο μπιφτέκι μαγειρεύτηκε και φαγώθηκε στο Λονδίνο, 

αλλά τώρα βρίσκονται σε όλο με τον κόσμο με εταιρείες όπως οι Impossible foods & Beyond Burger. Τα οφέλη από την κρεατοπαραγωγή με αυτόν 
τον τρόπο περιλαμβάνουν τη μείωση των μεγάλων ποσοτήτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που εισφέρουν οι παραδοσιακές μέθοδοι 
καλλιέργειας για την παραγωγή του αγαπημένου σας χάμπουργκερ. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες ελπίζουν να σας κάνουν πιο ευτυχισμένο, 
πιο υγιή και να κάνουν τη γη πιο καθαρή και πιο πράσινη. (7)

Ενεργειακός τομέας στα Εμιράτα
Στον απόηχο της Expo 2020 στη Μέση Ανατολή, ας βουτήξουμε βα-
θιά στον ενεργειακό τομέα στα ΗΑΕ:
Ενεργειακή απόδοση: Η επιδίωξη των ΗΑΕ για ενεργειακή απόδοση 
σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, διαδικασίες παραγωγής, κτήρια 
και σπίτια θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραγωγή πιο ελπιδοφό-
ρων ευκαιριών για οικολογικές θέσεις εργασίας στα ΗΑΕ.
Το Ενεργειακό Σχέδιο των ΗΑΕ για το 2050 στοχεύει στη μείωση κατά 
70% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγή 
ενέργειας και στη βελτίωση κατά 40% της συνολικής ενεργειακής 
απόδοσης έως το 2050. Η ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική του 
Ντουμπάι 2030 στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και νερού κατά 20% έως το 2020 και κατά 30% έως το 2030 
και έχει εκπονήσει σειρά προγραμμάτων διαχείρισης της ζήτησης. Το 
Ras Al Khaimah στοχεύει επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά 
30% έως το 2040 μέσω ποικίλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης. 
Μεταξύ των διαφόρων τομέων ενεργειακής απόδοσης, ο εκσυγ-
χρονισμός των παλαιών κτιρίων είναι ένας από τους πρωταρχικούς 
στόχους στα ΗΑΕ. Το Ντουμπάι έθεσε ως στόχο τον εκσυγχρονισμό 

περισσότερων από 30.000 υφιστάμενων κτιρίων μέχρι το 2030 και 
ίδρυσε την Etihad Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (Etihad 
ESCO) ως διαπιστευτή και ρυθμιστή των εταιρειών παροχής υπηρε-
σιών ενέργειας (ESCOs) οι οποίες προχρηματοδοτούν ενεργειακά 
αποδοτικό εξοπλισμό για λογαριασμό των ιδιοκτητών κτιρίων. Είκοσι 
ESCO έχουν εγκριθεί επί του παρόντος. Συνολικά 135 έργα για την 
ανακαίνιση περίπου 2.500 κτιρίων υλοποιήθηκαν μέχρι τα τέλη του 
2017. Η Etihad ESCO προβλέπει ότι 70 έργα ενεργειακής απόδοσης 
ύψους 400-450 εκατομμυρίων AED (109-123 εκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ) εκπονούνται για το 2019-2020, τα οποία μπορεί να περιλαμβά-
νουν τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Noor Abu Dhabi, για παράδειγ-
μα.61 Μια άλλη εκτίμηση των θέσεων εργασίας στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας προέρχεται από πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση 
της IRENA, στην οποία η ανάλυση δείχνει ότι οι σημερινές θέσεις ερ-
γασίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανέρχονται συνολικά σε 
49.000 στα ΗΑΕ και ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 81.372 έως το 
2030 (σωρευτικά από το 2015). (5)
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Εκτίμηση των θέσεων εργασίας των ΗΑΕ (σωρευτικά) στις τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας

Εκτίμηση των θέσεων εργασίας των ΗΑΕ (σωρευτικά) στις τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας

Εκτίμηση θέσεων εργασίας των ΗΑΕ (ετησίως) σε τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας

Εκτίμηση των θέσεων εργασίας των ΗΑΕ (σωρευτικά) στις τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας

Ο πρώτος πίνακας δείχνει σωρευτικά τη δημιουργία θέσεων εργασί-
ας για κάθε περίοδο που αναφέρεται σε στήλες. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι αυτές οι περίοδοι καταδεικνύουν σημαντικές φάσεις ανά-
πτυξης και κατασκευής τεχνολογιών που ανακοινώθηκαν στα ΗΑΕ 
και οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν σε αυτές τις περιόδους 
προστίθενται αναλόγως.
 

Προκειμένου να επιτευχθεί εκτίμηση των οικολογικών θέσεων εργασί-
ας που να επιτρέπει την στενότερη παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
οι αριθμοί απασχόλησης στον τομέα της ενέργειας και των λοιπών 
τομέων παρουσιάζονται καλύτερα σε ετήσια βάση.
Ως εκ τούτου, ο αριθμός των θέσεων εργασίας σωρευτικά υπολογί-
ζονται ως ο μέσος όρος για κάθε περίοδο όπως φαίνεται στον πα-
ρακάτω πίνακα.

ΦΒ

2013-18 2019-21 -2030

MW εγκατεστ. 445 2.077 3.287

Συντελεστής απασχόλησης  
  (θέσεις εργασίας / MW) 

Θέσεις εργασίας  
(σωρευτικά) 

Μεταποιητική βιομηχανία 6.8 3.026 14.124 22.352

Κατασκευή/ Εγκατάσταση 12 5.340 24.924 39.444

O&M 0.5 223 1.039 1.644

ΦΒ

2013-18 2019-21 -2030

MW εγκατεστ. 100 300 400

Συντελεστής απασχόλησης  
(θέσεις εργασίας/MW) 

Θέσεις εργασίας  
(σωρευτικά) 

Μεταποιητική βιομηχανία - - -

Κατασκευή/ Εγκατάσταση 8 800 2.400 3.200

O&M 0,6 60 180 240

ΦΒ

2013-18 2019-21 -2030

MW εγκατεστ. 445 2.077 3.287

Συντελεστής απασχόλησης  
(θέσεις εργασίας/MW) 

Θέσεις εργασίας  
(ανά έτος)

Μεταποιητική βιομηχανία 6.8 504 4.708 2.484

Κατασκευή/ Εγκατάσταση 12 890 8.308 4.383

O&M 0.5 37 346 183

ΦΒ

2013-18 2019-21 -2030

MW εγκατεστ. 100 300 400

Συντελεστής απασχόλησης  
(θέσεις εργασίας/MW) 

Θέσεις εργασίας  
(ανά έτος)

Μεταποιητική βιομηχανία - - -

Κατασκευή/ Εγκατάσταση 8 133 800 1.067

O&M 0,6 60 180 80
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Προκαταρκτική εκτίμηση των οικολογικών θέσεων εργασίας (ανά έτος) στα ΗΑΕ

Χωρίς μεταποίηση. Οι θέσεις εργασίες στον τομέα κατασκευών που υπολογίζονται έως το 2019 δεν υπάρχουν πλέον. Οι θέσεις εργασίες στον 
τομέα κατασκευών που υπολογίζονται για το 2021 και το 2030 θα παύσουν επίσης μετά την ολοκλήρωσή τους. (): Υποθέσαμε ότι δεν υπάρχει 
ανάπτυξη λόγω έλλειψης προβλέψεων

Μερικά ενδιαφέροντα σημεία που πρέπει να σημειωθούν από τον πίνακα:

-  Ο δημόσιος τομέας είναι επί του παρόντος η μεγαλύτερη πηγή οικολο-
γικών θέσεων εργασίας με 27,8% του συνόλου, ακολουθούμενη από τη 
διαχείριση αποβλήτων στο 25,5%, τον τουρισμό στο 12,1%, τις μεταφο-
ρές στο 10,9% και την ενέργεια στο 7,1%

-  Μέχρι το 2021 και έως το 2030, σημειώνεται μια μετατόπιση και οι τομείς 
που υλοποιούν προγραμματισμένες επενδύσεις θα αρχίσουν να δημι-
ουργούν περισσότερες οικολογικές θέσεις εργασίας. Ενώ ο δημόσιος 
τομέας παραμένει σημαντική πηγή οικολογικής απασχόλησης, οι τομείς 
όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των αποβλήτων και 
οι μεταφορές αρχίζουν να κυριαρχούν: το 2021 και το 2030, το μερίδιο 
της διαχείρισης των αποβλήτων αυξάνεται στο 24,4% και 25,7% αντίστοι-
χα, της ενέργειας στο 21,4% και 18,9% , και των μεταφορών στο 11,4% 
και 17,7%.

-  Το συνολικό μερίδιο των οικολογικών θέσεων εργασίας στην οικονομία 
από το 2017 είναι 0,7%

Είδος 2018 2021 2030

Ενέργεια

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 1.120 9.634 5.712

Ενεργειακή απόδοση 200 850 2.400

Κλιματισμός συνοικιών 2.190 4.000 7.670

Διαχείριση αποβλήτων

Συλλογή 7.400 (7.400) (7.400)

Ανακύκλωση 1.436 4.725 9.450

Παραγωγή ενέργειας από απόβλητα - 590 758

Λύματα 3.800 (3.800) (3.800)

Μεταποίηση 3.000 3.050 3.108

Κτίρια & κατασκευές 2.687 2.700 2.750

Γεωργία 1.270 1.520 2.270

Δασοκομία - - -

Αλιεία 223 370 600

Μεταφορές 5.376 7.719 14.750

Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: 64 70 100

Επαγγελματικές 450 (450) (450)

Χονδρική πώληση & Λιανική πώληση 400 (400) (400)

Τουρισμός 6.000 6.475 7.900

Ακαδημία 154 (154) (154)

Δημόσιος τομέας 13.750 (13.750) (13.750)

ΣΥΝΟΛΟ 49.520 67.657 83.422

(Πυρηνική ενέργεια) 17.000
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Συνιστώμενα βήματα για την ποσοτικοποίηση οικολογικών θέσεων εργασίας στα ΗΑΕ

Φάση 1 
Έρευνα στις επιχειρήσεων

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Φάση 3 
Τομεακά εργαστήρια

Φάση 2 
Παράγοντες απασχόλησης

 ● Δημιουργία αυτόνομου ερωτηματολογίου
 ● Προσδιορισμός δείγματος
 ●  Ορισμός των ερευνητών και καθορισμός μεθόδου 
(πρόσωπο με πρόσωπο, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο)

 ●  Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
 ●  Τομεακή ποιοτική διαβούλευση για την κατανόηση 
των τάσεων και των έργων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη
 ●  Επιλογή των σχετικών παραγόντων απασχόλησης

 ●  Δημιουργία τομεακών ομάδων με τον τομέα, τους 
εκπαιδευτικούς φορείς και την κυβέρνηση
 ●  Αναθεώρηση μεθοδολογίας & προτάσεις 
βελτιώσεων

Άμεσες τρέχουσες γενικές 
δεξιότητες και επαγγελματικές 
πληροφορίες για τη οικολογική 
απασχόληση

Εκτίμηση της μελλοντικής 
οικολογικής απασχόλησης

Άμεσες τρέχουσες γενικές 
δεξιότητες και επαγγελματικές 
πληροφορίες για τη οικολογική 
απασχόληση

Πηγές:
1. https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/green-economy-jobs-future
2. https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf
3.  http://www.neujobs.eu/sites/default/files/publication/2014/02/Neujobs_Del4.2_27012014%20.pd
4.  https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1180/htm
5.  Πρόγραμμα Οικολογικών Θέσεων Εργασίας των ΗΑΕ: Θέσεις εργασίας και δεξιότητες για το μετασχηματισμό της οικολογικής οικονομίας των ΗΑΕ
6. https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/projects/europe/WCMS_463093/lang--en/index.htm
7. https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/projects/europe/WCMS_462768/lang--en/index.htm
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POZNAN UNIVERSITY 
OF ECONOMICS 
AND BUSINESS 

Ειδικές ευχαριστίες
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Καθηγητής Bogdan Sojkin
Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Poznań, επικεφαλής του τμήματος Marketing προϊόντων του Ινστιτούτου Μάρκετινγκ. Μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής για τα πτυχία και τους τίτλους - 2η Επιτροπή Οικονομικών Επιστημών. Πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πολωνικής Επιστημονικής Εταιρείας Μάρκετινγκ. Αρχισυ-
ντάκτης του περιοδικού Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych [Μάρκετινγκ Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων].

Το πανεπιστημιακό πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Επιστημών του Poznań  είναι ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο επιχειρήσεων και διοίκησης στην Πο-
λωνία. Στην τελευταία βαθμολογία κατέλαβε τη 2η θέση μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων Οικονομικών Επιστημών στην Πολωνία. Ειδικεύεται στην 
οικονομία, τα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική και την επιστήμη των αγαθών, αλλά μπορεί επίσης να προσφέρει στους φοιτητές μοναδικές 
ειδικότητες όπως η κοινωνική οικονομία, οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις. Οι απόφοιτοί 
μας στη βαθμολογία του 2013 κατατάσσονταν στην 1η θέση στο Πόζναν και στην 2η στην Πολωνία όσον αφορά τους μισθούς που κέρδιζαν 
εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους. Απολαμβάνουμε μεγάλη διεθνή συνεργασία. Οι εταίροι Erasmus του PUEB είναι 139 πανεπιστήμια 
από 28 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, 236 φοιτητές PUEB ξεκίνησαν σπουδές ή πρακτική κατάρτιση 
στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ή διμερών συμφωνιών. Ταυτόχρονα, 243 αλλοδαποί φοιτητές σπούδαζαν στο PUEB στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και διμερών συμφωνιών.
Ένα διακριτικό χαρακτηριστικό του PUEB είναι η έκταση και η αντοχή του στις σχέσεις 
με την επιχειρηματική πρακτική, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στη δραστηριότητα του 
Πανεπιστημιακού Συνεργατικού Ομίλου. Τα μέλη του - πολωνικές και διεθνείς εταιρείες, 
καθώς και αξιόπιστα επιχειρηματικά ιδρύματα - βοηθούν το Πανεπιστήμιο να εκπλη-
ρώσει την εκπαιδευτική του αποστολή και καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους 
για τη στρατηγική και την ανάπτυξη του PUEB και να συν-δημιουργήσουν τα προ-
γράμματα.

Καθηγητής Robert Szwed
ειδικός στον τομέα της κοινής γνώμης, της ταυτότητας και της κοινωνικής επικοινωνίας. Κάτοχος υποτροφίας Fulbright (Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα 
στο Bloomington, ΗΠΑ), Ένωση Φίλων του Καθολικού Πανεπιστημίου του Λούμπλιν (Λονδίνο Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Αγγλία), Erasmus 
(Σχολή Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και Πολιτισμικών Σπουδών του Κάρντιφ). Συγγραφέας και συν-συγγραφέας των ερευνητικών επιχορηγήσεων και 
πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων. Ερευνητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ιωάννης Παύλος ΙΙ.

Καθηγητής Jacek Dąbała
Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν, Πανεπιστήμιο Cardinal Stefan Wyszyński στη Βαρσοβία
Ο Jacek Dąbała είναι τακτικός καθηγητής, συγγραφέας, σεναριογράφος και πρώην ραδιοτηλεοπτικός δημοσιογράφος. Είναι ο Επικεφαλής 
του Τμήματος Εργαστηρίων ΜΜΕ και Αξιολογίας στο Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας και Κοινωνικής Επικοινωνίας του Καθολικού Πανεπιστημίου 
του Λούμπλιν. Ως ειδικός, σχολιάζει και αναλύει συνεχώς θέματα σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την επικοινωνία και τις κοινωνικές τά-
σεις. Ως συγγραφέας, δημοσίευσε δέκα μυθιστορήματα (συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων… Telemaniak, Pieszczochy losu, Złodziej twarzy, 
Diabelska przypadłość, Ryzykowny pomysł i Największa przyjemność świata) και ένα δράμα (Mechanizm). Τα επιστημονικά του βιβλία εκδίδονται 
στην Πολωνία και στο εξωτερικό (μεταξύ άλλων… Horizons of Media Communication, Mystery and Suspense in Creative Writing. W kręgu retoryki 
dziennikarskiej i dramaturgii medialnej, Warsztatowo- aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji, Mystery and Suspense in Creative Writing, 
Media and journalism: Αξιολογία - εργαστήριο
- ταυτότητα, δημιουργικές διαδρομές στην τηλεοπτική δημοσιογραφία). Είναι μέλος της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών, του Πολωνικού Συλλό-
γου Συγγραφέων, της Πολωνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, της Πολωνικής Εταιρείας Κοινωνικών Επικοινωνιών και της Πολωνικής Εταιρείας 
Επικοινωνίας για την Υγεία.

Το πανεπιστημιακό πανεπιστήμιο
Το Καθολικό Πανεπιστήμιο John Paul II στο Λούμπλιν , το οποίο ιδρύθηκε το 1918, είναι το τρίτο παλαιότερο πανεπι-
στήμιο που λειτουργεί στην Πολωνία. Το μόνο ιδιωτικό κολέγιο στην Πολωνία με την ιδιότητα του «πανεπιστημίου». Ο 
στόχος του πανεπιστημίου ήταν να είναι ένας σύγχρονος χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα διεξάγει έρευνα 
με πνεύμα αρμονίας μεταξύ επιστήμης και πίστης. Το πανεπιστήμιο επεδίωξε να παράγει μια νέα καθολική διανόηση η 
οποία θα έπαιζε ηγετικό ρόλο στο Το 2011-12, το φιλοσοφικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου κατέλαβε την πρώτη θέση 
στην Πολωνία από την Πολωνική Υπηρεσία Διαπίστευσης, έχοντας διακριθεί δύο φορές, λαμβάνοντας συνολικά 9 εκατ. 
PLN σε επιχορηγήσεις εκείνο το έτος ως αποτέλεσμα. Ο πατέρας Idzi Radziszewski ίδρυσε το πανεπιστήμιο το 1918. Ο 
Βλαντιμίρ Λένιν επέτρεψε στον ιερέα να παραλάβει τη βιβλιοθήκη και τον εξοπλισμό της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής 
Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης στην Πολωνία για να ξεκινήσει το πανεπιστήμιο ακριβώς όταν η Πολωνία ανέκτησε 
την ανεξαρτησία της
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Η Ράνια Ασσαριωτάκη, Sustainability Manager, Office of Public Affairs, The American College of Greece
Ως ακαδημαϊκό ίδρυμα που εκπαιδεύει τους «ηγέτες του αύριο», ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές των ΗΠΑ και όπως αντικατοπτρίζεται και 
στο όραμα του Προέδρου του ACG για το 2025, το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας αναπτύσσει σταδιακά έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 
βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας.

Το ACG ασχολείται με θέματα από την εστίαση στη βιωσιμότητα στα ακαδημαϊκά προγράμματα και την έρευνα, τον κοινωνικό αντίκτυπο και την 
διαφορετικότητα, έως το αποτύπωμα άνθρακα και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της υπευ-
θυνότητας στις καθημερινές μας λειτουργίες. Υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, στοχοθετημένων 
εκδηλώσεων, εταιρικών σχέσεων με συναφείς οργανισμούς και πολλών άλλων πρωτοβουλιών που προωθούν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, 
εμπλέκοντας όλα τα μέλη της κοινότητας του ACG - φοιτητές, καθηγητές, προσωπικό, επιχειρηματικούς εταίρους και αποφοίτους.

Το 2017, το ACG τιμήθηκε με την αργυρή βαθμολογία STARS, σε αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών του σε τέσσερις κατηγορίες: Ακαδημαϊκά, 
Λειτουργίες, Κοινοτική Συμμετοχή & Κοινωνική Ευθύνη και Σχεδιασμός & Διοίκηση. Το ACG είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα 
που έχει λάβει μια τέτοια αξιολόγηση από την Ένωση για την Προώθηση της Βιωσιμότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (AASHE), μια διεθνώς κατα-
ξιωμένη ένωση που αξιολογεί επίσης τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Συνδεδεμένο Πανεπιστήμιο
Το «The American College of Greece» είναι ιδιωτικό, ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε 
το 1875. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, έχει αναγνωριστεί ως το πρωτεύον μη κερδοσκοπικό κολέγιο της Ελλά-
δας και είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη. Σήμερα, το ACG έχει περισ-
σότερους από 5.700 φοιτητές και αποτελείται από τρία τμήματα: Pierce (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), Deree (προπτυ-
χιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα) και ALBA – the Graduate Business School at The American College of Greece.

Το Deree - The American College of Greece είναι διαπιστευμένο από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας (NECHE) και έχει μια συμφωνία επικύρωσης πτυχίου με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου (OU).
Προσφέρει 25 προπτυχιακά προγράμματα στους τομείς των επιχειρήσεων, των Ελεύθερων Τεχνών και των Επιστημών 
και των Καλών και Παραστατικών Τεχνών και 6 μεταπτυχιακά προγράμματα στην Επικοινωνία, Ψυχολογία, TESOL και την Επιστήμη των δεδομένων. 
Το Alba Graduate Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στον επιχειρημα-
τικό τομέα, ενώ το Pierce - Το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας είναι ένα από τα κορυφαία ελληνικά λύκεια της χώρας.

Πιστό στην αποστολή του να προσφέρει ίση πρόσβαση στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, το ACG διαθέτει ένα ευρύ πρόγραμμα οικονομικής 
βοήθειας, το οποίο προσέφερε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ σε υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Καθηγητής Sreejith Balasubramanian, Ανώτερος Λέκτορας στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας στο 
Πανεπιστήμιο Middlesex του Ντουμπάι.
Ο Sreejith Balasubramanian είναι Ανώτερος Λέκτορας στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας στο Πανεπι-
στήμιο Middlesex του Ντουμπάι. Οι τομείς ειδίκευσής του περιλαμβάνουν την αλυσίδα εφοδιασμού, τη διαχείριση των επιχειρήσεων, τη βιωσιμότη-
τα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαχείριση της γνώσης. Είναι επίσης ειδικός αναλυτής δεδομένων με δεξιότητες στη στατιστική μοντελοποί-
ηση και πρόβλεψη.

Ο Sreejith ολοκλήρωσε το διδακτορικό του από τη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Middlesex του Λονδίνου. Είναι επίσης κάτοχος μετα-
πτυχιακού διπλώματος στις Διεθνείς Επιχειρήσεις από το Πανεπιστήμιο του Wollongong και πτυχίου Bachelor ως Ηλεκτρονικός και Μηχανικός 
Επικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο του Calicut. Έχει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία, την έρευνα, τη συμβουλευτική και τη 
διαχείριση έργων. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και συνέδρια σε τομείς της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, 
της βιωσιμότητας και της διαχείρισης της γνώσης.

Δρ Krishnadas Nanath, Επίκουρος Καθηγητής, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορική
Βοηθός συντονιστή προγράμματος πανεπιστημιουπόλεως στην Επιστήμη Δεδομένων, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο 
Middlesex στο Ντουμπάι.
Ο Δρ. Krishnadas Nanath με τον προηγούμενο ρόλο του στο Majid Al Futtaim (MAF) ήταν υπεύθυνος να ηγηθεί των προσπαθειών ενίσχυσης 
των δυνατοτήτων της Ανάλυσης δεδομένων και της Επιστήμης των δεδομένων στο πλαίσιο της Σχολής Ανάλυσης δεδομένων & Τεχνολογίας. Η 
διδακτική του εμπειρία ήταν εκτενής στους τομείς της Επιστήμης των δεδομένων, του Υπολογιστικού νέφους και MIS με το Πανεπιστήμιο Middlesex, 
IMT και IIM Indore. Έχει εκπονήσει αρκετά εταιρικά προγράμματα κατάρτισης και εργασίες ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών της Επιστήμης 
των δεδομένων με διάφορες εταιρείες στα ΗΑΕ (PWC, Landmark Group, Εθνική Τράπεζα της Fujairah, Χρηματιστήριο ΗΑΕ και άλλες). Ήταν ο 
κύριος ομιλητής σε πολλά αναγνωρισμένα φόρουμ, μεταξύ των οποίων το Gitex Technology Week IIM Ahmadabad στη Σύνοδο κορυφής της 
Επιστήμης των δεδομένων, το Συνέδριο Smart Data, το Droidcon, η Σύνοδος Κορυφής Μηχανικής Μάθησης, το Συμβούλιο Ποιότητας του Abu 
Dhabi και πολλά συνέδρια.

Δρ. Belisa Marochi, Ανώτερη Λέκτορας, Επικεφαλής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Middlesex Ντουμπάι
Η Δρ. Belisa Marochi είναι Ανώτερη Λέκτορας στη Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και Επικεφαλής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης 
στο Πανεπιστήμιο Middlesex του Ντουμπάι. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στις κοινωνικές επιστήμες από το πανεπιστήμιο Roskilde (σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ), μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και πτυχίο στις 
Παγκόσμιες Σπουδές (Κοινωνικοοικονομικές και Πολιτικές Σπουδές της Μέσης Ανατολής) από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Είναι μέλος της 
Διεθνούς Εταιρείας για την Έρευνα Τρίτου Τομέα και υποστηρίζει την ισότητα των φύλων και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών.
Τα διδακτικά και μαθησιακά ενδιαφέροντα της Belisa περιλαμβάνουν την Παγκοσμιοποίηση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Αρχές και Πρακτικές των 
Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνική Επιστήμη σε μια Σύγχρονη Κοινωνία, και η Εισαγωγή της Πολιτικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν 
τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών, τις συνεργατικές διακυβερνήσεις, την αστική ανάπτυξη, την εθνογραφία και τις αναδυόμενες αγορές.

Inovant
age

Inovant
age

1875 



•
Mi�dle�ex
Un1vers1ty
Dubai 

ABU DHABI UNIVERSITY 

Συνδεδεμένο πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο Middlesex του Ντουμπάι είναι η πρώτη στο εξωτερικό πανεπιστημιούπολη του διεθνούς 
φήμης Πανεπιστημίου Middlesex στο Λονδίνο. Η πανεπιστημιούπολη, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 
2005, έχει πάνω από 3.500 φοιτητές από περισσότερες από 100 εθνικότητες και προσφέρει προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά προγράμματα σε μια ευρεία ποικιλία θεματικών πεδίων. Το Πανεπιστήμιο Middlesex 
είναι ένα παγκόσμιο πανεπιστήμιο που δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες ενός 
πολιτιστικά και διεθνώς ποικίλου φάσματος φοιτητών, παρέχοντας φιλόδοξα ακαδημαϊκά προγράμμα-
τα βασισμένα στην πρωτοποριακή έρευνα και επαγγελματική πρακτική. Το Πανεπιστήμιο Middlesex του 
Ντουμπάι προετοιμάζει τους φοιτητές του να γίνουν επαγγελματίες, εξειδικευμένοι άνθρωποι προσαρμο-
σμένοι στον σύγχρονο κόσμο, αφοσιωμένοι στη δια βίου μάθηση και ικανοί να συνεισφέρουν στις κοινότητες στις οποίες ζουν και εργάζονται.
Εκτός από το γεγονός ότι έχει όλα τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με το γεγονός ότι είναι ένα Βρετανικό πανεπιστήμιο, οι μαθητές της πανε-
πιστημιούπολης του Ντουμπάι μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ραγδαία αναπτυσσόμενη σύγχρονη πόλη 
στην καρδιά της Μέσης Ανατολής, ενώ βιώνουν τις διαφορετικές εθνικότητες και πολιτισμούς που αποτελούν τον πληθυσμό του Ντουμπάι.

Καθηγητής Moez Ben Yedder
Ο Moez Ben Yedder είναι Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο του Abu Dhabi στο Τμήμα Ακαδημαϊκών 
Προγραμμάτων για Στρατιωτικά Κολλέγια. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία στους τομείς της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Οργανω-
σιακής Συμπεριφοράς και της Διοίκησης Επιχειρήσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ο σημερινός ερευνητικός του τομέας περιλαμβάνει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Ποιότητα Εργασίας, τη Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινου 
Δυναμικού και την Οικογενειακή Επιχείρηση με έμφαση στην έρευνα που περιλαμβάνει διεπιστημονικές ομάδες και αποτελέσματα.
Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε τοπικά, αξιολογημένα από ομοτίμους, επιστημονικά περιοδικά όπως το Développement Durable et Territoire 
(Γαλλία), το La Revue Multidisciplinaire sur l'Emploi le Syndicalisme et le Travail (Καναδάς), το Management et Avenir (Γαλλία) και το Gérer et 
Comprendre (Γαλλία) σε διεθνή περιοδικά Scopus όπως το Human Systems Management και το Journal of Retailing and Consumer Services. 
Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια που διοργανώνονται από κορυφαία παγκόσμια πανεπιστήμια και σχολές διοίκησης επιχει-
ρήσεων όπως η ESSEC Business School (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο Carlos III (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο της Pennsylvania και το Πανεπιστήμιο της 
Georgetown (ΗΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ (Αυστραλία).
Δρ. Ο Δρ Moez έχει μακρά εμπειρία συμβουλευτικής και βιομηχανικής κατάρτισης. Έχει συμμετάσχει σε πολλές παρεμβάσεις τόσο σε ιδιωτικούς 
όσο και σε δημόσιους οργανισμούς στην Τυνησία και στα ΗΑΕ. Έχει επίσης δημοσιεύσει επαγγελματική συνεισφορά σε καταστήματα όπως το 
Μαγκρέμπ (Τυνησία), το Θέματα διαχείρισης (Γαλλία), το JCSC Journal (ΗΑΕ).

Συνδεδεμένο Πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο του Αμπού Ντάμπι είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο πολλών πανεπιστημιου-
πόλεων που δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και γνώσε-
ων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις γειτονικές χώρες μέσω τίτλων και προτύπων που 
τυγχάνουν σεβασμού σε όλο τον κόσμο.
Αν και νέο, το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζεται ως ένα ίδρυμα παγκόσμιας κλάσης που δε-
σμεύεται στην αριστεία στη διδασκαλία, την εμπειρία των φοιτητών, την έρευνα και την εται-
ρική εκπαίδευση. Παρουσιαζόμαστε τακτικά στις κατατάξεις Quacquarelli Symonds (QS) ως 
ένα από τα καλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή. Είμαστε κάτοχοι 
διακεκριμένων διεθνών διαπιστεύσεων για το ίδρυμα στο σύνολό του, για ειδικούς τομείς παροχής και για συγκεκριμένα προγράμματα. Ήμαστε το 
πρώτο ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα ΗΑΕ και στην περιοχή του ΣΣΚ που κέρδισε διεθνή διαπίστευση από τη Δυτική Ένωση Σχολεί-
ων και Κολλεγίων (WASC) της Καλιφόρνια. Το Κολλέγιο Επιχειρήσεων της ADU διαθέτει διεθνείς διαπιστεύσεις από το Σύνδεσμο για την Προώθηση 
Κολεγιακών Σχολών Επιχειρήσεων (AACSB) και το διακεκριμένο Σύστημα βελτίωσης ποιότητας EFMD (EQUIS). Επιπλέον, το Κολλέγιο Μηχανικής του 
έχει αποκτήσει διαπίστευση από την παγκοσμίου φήμης Επιτροπή Διαπίστευσης Μηχανικών (EAC), την Επιτροπή Διαπίστευσης Πληροφορικής 
(CAC) του Συμβουλίου Διαπίστευσης Μηχανικών και Τεχνολογίας (ABET) και το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA ). Το Κολλέγιο 
Επιστημών Υγείας βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία απόκτησης διαπίστευσης από τον Οργανισμό για τη διαπίστευση της εκπαίδευσης 
στη δημόσια υγεία (APHEA).
Έχοντας ιδρυθεί το 2003, το Πανεπιστήμιο του Αμπού Ντάμπι έχει πάνω από 7.500 φοιτητές σε τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις και χορηγούμενα 
προγράμματα. Διαρθρωμένο σε Κολέγια Τεχνών και Επιστημών, Επιχειρήσεων, Μηχανικών, Νομικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, προσφέ-
ρουμε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε θέματα τέχνης, δικαίου, εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και διοίκησης, μηχανικής και επιστη-
μών, συμπεριλαμβανομένων των πιλότων, των εκπαιδευομένων και του προσωπικού Etihad του στρατού των ΗΑΕ . Παράλληλα με τις παγιωμένες 
πανεπιστημιουπόλεις στο Αμπού Ντάμπι και το Al Ain, ξεκινήσαμε μια νέα πανεπιστημιούπολη στο πάρκο γνώσεων του Ντουμπάι και ανοίξαμε 
πρόσφατα ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην περιοχή Al Dhafra του Εμιράτου του Αμπού Ντάμπι.
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Alexandra Petcu, Διευθύντρια Έργου Επιχειρηματικότητας, Δυτικό Πανεπιστήμιο Τιμισοάρα
Η Alexandra Petcu είναι η Διευθύντρια Έργου του StartActiv Vest SUP της Τιμισοάρα. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένης ευαι-
σθητοποίησης, προώθησης, παροχής συμβουλών, υποστήριξης και άλλων συναφών υπηρεσιών με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής και διοικητικής κουλτούρας για μελλοντικούς επιχειρηματίες. Στόχος όλων αυτών των δράσεων είναι η ίδρυση νέων (μη αγροτικών) 
εταιρειών που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στη Δυτική Περιφέρεια της Ρουμανίας. Μέχρι 
σήμερα έχουν δημιουργηθεί 73 νέες επιχειρήσεις με οικονομική υποστήριξη που προσφέρεται στο πλαίσιο αυτού του έργου, δημιουργώντας πε-
ρίπου 150 νέους χώρους εργασίας, σε τομείς όπως η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η εκπαίδευση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι αυθεντικοί και 
βιώσιμοι οργανισμοί τουρισμού ή η παράδοση με οικολογικό ταχυδρομείο.

Συνδεδεμένο Πανεπιστήμιο
Το Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα (Ρουμάνικα: Universitatea de Vest din Timişoara, σε συντομογραφία UVT) 
είναι ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Ιδρύθηκε το 1962 και είναι οργανωμένο σε 
11 σχολές. Έχοντας ταξινομηθεί ως πανεπιστήμιο έρευνας και εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, είναι ένα 
από τα πέντε μέλη της Κοινοπραξίας Πανεπιστημίων (ομάδα κορυφαίων ρουμανικών πανεπιστημίων). Το Δυτικό 
Πανεπιστήμιο αποτελεί ίδρυμα του Εθνικού Συστήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας υπό την ιδιότητά 
του ως διαπιστευμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ

Adam Mickiewicz University στο Poznań (UAM)
Το πανεπιστήμιο άνοιξε τελετουργικά στις 7 Μαΐου 1919 (400 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας Lubrański 
του Poznań). Για τα πρώτα 20 χρόνια εκπαίδευε φοιτητές στο δίκαιο, την οικονομία, την ιατρική, τις ανθρωπιστικές 
επιστήμες, τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γεωργία και τη δασοκομία.
Το 1920 ο γνωστός κοινωνιολόγος Florian Znaniecki ίδρυσε το πρώτο πολωνικό τμήμα κοινωνιολογίας στο πα-
νεπιστήμιο, ένα από τα πρώτα τέτοια τμήματα στην Ευρώπη. Την ίδια περίοδο της ιστορίας του πανεπιστημίου, 
ο βοτανολόγος Józef Paczoski ίδρυσε το πρώτο ινστιτούτο φυτοκοινωνιολογίας παγκοσμίως. Το πανεπιστήμιο 
κατατάχθηκε πρόσφατα ως ένα από τα τρία καλύτερα πανεπιστήμια στη χώρα.

Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου (Ρουμανικά: Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, συντομογραφία ASE) είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Ιδρύθηκε το 
1913 και τώρα είναι ο ηγέτης των ρουμανικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα των Οικονομικών 
Επιστημών και της Δημόσιας Διοίκησης. Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου χαρακτη-
ρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας ως πανεπιστήμιο εντατικής έρευνας, με 23 ερευνητικά κέντρα 
αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου έχει πάνω από 22.000 φοιτητές (προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο) σε δώδεκα σχολές που οργανώνουν προγράμματα σπουδών και επιστημονική έρευνα 
στους τομείς των Οικονομικών Επιστημών, των Διοικητικών Επιστημών, της Κοινωνιολογίας και των Ανθρω-
πιστικών Επιστημών. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πλήρη ακαδημαϊκή πορεία πα-
ρακολουθώντας προγράμματα σπουδών στα ρουμανικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά, ως εξής: 
24 προπτυχιακά προγράμματα, περισσότερα από 80 μεταπτυχιακά προγράμματα, διδακτορικές σπουδές σε 
10 τομείς και πάνω από 145 μεταπτυχιακά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, το ASE οργα-
νώνει προπαρασκευαστικό έτος ρουμανικής γλώσσας για αλλοδαπούς πολίτες, προγράμματα συνεχιζόμενης 
κατάρτισης, προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και προγράμματα 
σπουδών MBA και EMBA.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το ASE αναλαμβάνει τον πολύπλοκο ρόλο της περιφερειακής κοιτίδας της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην 
εκπαίδευση και την προηγμένη επιστημονική έρευνα. Σε διεθνές επίπεδο, το ASE κατατάσσεται μεταξύ 151ου και 200ού στη λίστα με τους κορυφαί-
ους της Σαγκάης 2017 στον τομέα των Οικονομικών
- την καλύτερη θέση που κατέχει ένα πανεπιστήμιο της Ρουμανίας στην παγκόσμια κατάταξη των ακαδημαϊκών θεμάτων της Σαγκάης 2017.
Επιπλέον, το ASE είναι το ρουμανικό πανεπιστήμιο με την καλύτερη φήμη εργοδότη, σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS για 
το 2018, η οποία επιβεβαιώνεται από τις έρευνες αποφοίτων του ίδιου του ASE, σύμφωνα με τις οποίες το 81,35% των αποφοίτων βρίσκουν απα-
σχόληση μέσα σε 3 μήνες από το τέλος των σπουδών τους.
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Το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα (Σλοβενικά: Univerza v Ljubljani, Λατινικά: Universitas Labacensis) στη Λιου-
μπλιάνα (Ljubljana) είναι το παλαιότερο, μεγαλύτερο και διεθνώς αναγνωρισμένο ως το καλύτερο πανεπιστή-
μιο στη Σλοβενία. Βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία 500 ή το κορυφαίο τρία τοις εκατό των πανεπιστημίων του 
κόσμου στην κατάταξη της Σαγκάης. Με πάνω από 63.000 εγγεγραμμένους φοιτητές και διδακτορικούς, είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα ιδρύθηκε το 1919 στο κέντρο της Λιουμπλιάνα. Από τον 17ο αιώνα υπήρχαν ανθρωπιστικές και θεολογικές 
ακαδημίες στη Λιουμπλιάνα και το 1810 υπό γαλλική κυριαρχία ιδρύθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο, το οποίο είχε σύντομη ζωή. Σήμερα απασχολεί 
περίπου 3.500 καθηγητές και επιστημονικούς βοηθούς, καθώς και περίπου 900 τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους. Μέχρι την ίδρυση των 
πανεπιστημίων στο Maribor (Πανεπιστήμιο του Maribor - 1978) και στο Koper (Πανεπιστήμιο της Primorska - 2001) παρέμεινε για σχεδόν 50 χρόνια 
το μοναδικό πανεπιστήμιο της Σλοβενίας. Σε ρόλο Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου βρίσκονται η Σλοβενική Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη.
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Εμπορικοί συνεργάτες
Nestle Hellas

Ως η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ποτών στον κόσμο, κινούμαστε με γνώμονα έναν απλό στόχο: τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη συμβολή σε ένα πιο υγιές μέλλον. Για να επιτύχουμε αυτό, υπηρετού-
με με πάθος, με πνεύμα αριστείας, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες για όλα τα στάδια της ζωής, 
κάθε στιγμή της ημέρας, βοηθώντας τους ανθρώπους να φροντίζουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές 
τους. Η κουλτούρα μας βασίζεται στις αξίες μας και έχει στο επίκεντρο τον σεβασμό: σεβασμό προς εμάς, 
σεβασμό προς τους άλλους, σεβασμό στην διαφορετικότητα και σεβασμό στο μέλλον. Μπορούμε να 
εντοπίσουμε την προέλευσή μας πίσω στο 1866, όταν άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής συμπυ-
κνωμένου γάλακτος στο Cham της Ελβετίας από την Αγγλοελβετική εταιρεία συμπυκνωμένου γάλακτος. 
Ένα χρόνο αργότερα, ο Henri Nestlé, εκπαιδευμένος φαρμακοποιός, ξεκίνησε ένα από τα πρώτα παρα-
σκευασμένα δημητριακά για βρέφη «Farine lactée» στο Vevey της Ελβετίας. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί 
περίπου 328.000 ανθρώπους και έχει εργοστάσια ή επιχειρήσεις σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Με 
την έδρα μας ακόμη στην ελβετική πόλη Vevey, είχαμε πωλήσεις ύψους 89,5 δισ. CHF το 2016. Το χαρτο-
φυλάκιό μας καλύπτει σχεδόν κάθε κατηγορία τροφίμων και ποτών - προσφέροντας προϊόντα και υπηρε-
σίες για όλα τα στάδια της ζωής, κάθε στιγμή της ημέρας, βοηθώντας τους ανθρώπους να φροντίζουν 
τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.

EFdeN ((νικητής στην κατηγορία κορυφαίων επιχειρηματιών στην ΚΑΕ)

Το EFdeN, που ιδρύθηκε το 2013, έδωσε σε περισσότερους από 550 φοιτητές από τα τοπικά πανεπιστήμια 
μια πλατφόρμα για να εφαρμόσουν τις ιδέες τους και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση βραβευμένων 
έξυπνων, βιώσιμων κατοικιών και άλλων οικολογικών προϊόντων. Επιπλέον, η ΜΚΟ έχει αναπτύξει εκπαι-
δευτικά προγράμματα σχετικά με βιώσιμες πρακτικές για εταιρείες, σταθμούς ηλιακής φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, «ηλιακά δέντρα» για την παροχή οικολογικής και δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας και μια οικολογική 
πανεπιστημιούπολη, μεταξύ άλλων. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, το EFdeN έχει επίσης εφαρμόσει με επι-
τυχία το energiaTa - ένα συναρπαστικό έργο που αποσκοπεί να καταστήσει την παραγωγή ενέργειας μια 
πραγματικότητα για τα ρουμανικά νοικοκυριά.

24 Saatte İş (νικητής στην κατηγορία κορυφαίων επιχειρηματιών στην ΚΑΕ)

Εφαρμογή ανθρώπινων πόρων νέας γενιάς με τη χρήση της ΤΝ για την εύρεση θέσεων εργασίας και ερ-
γαζομένων στον τομέα λιανικής πώλησης, εστίασης και πολλών άλλων τομέων σε λιγότερο από 24 ώρες.

Mihai Toader-Pasti

Ο Mihai Toader-Pasti είναι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προ-
γράμματος EFdeN. Το EFdeN αναπτύσσεται από μια ομάδα αρχιτεκτόνων, μηχανικών, ειδικών επικοινωνίας, 
διευθυντών και δραστηριοποιημένων φοιτητών που παραδέχονται το μέλλον της Ρουμανίας. Το έργο προ-
ωθεί τις ανάγκες και πεποιθήσεις της σημερινής ενεργού γενιάς: βιωσιμότητα, ενεργειακή απόδοση, μακρο-
πρόθεσμη αστική ανάπτυξη. Τα πρωτότυπα του EFdeN είναι εξοπλισμένα με τα καλύτερα υλικά και συσκευές 
σύμφωνα με τα πρότυπα της Solar Decathlon.
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Τι σημαίνει CEE & ΜENA…  
από γεωγραφικής άποψης;

Βασικά στοιχεία

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ 
ΚΑΤΑΡ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΣΕΡΒΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
ΤΥΝΗΣΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΗΑΕ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕ  

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ  

ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
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