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Επισκόπηση έργου
πλήρους ή µερικής απασχόλησης εργαζόµενο
στην πράσινη επιχειρηµατικότητα.

Ε

ΙΣΑΓΩΓΉ

Βασιζόµενοι στον ορισµό που δίνεται
από το πρόγραµµα για το περιβάλλον των
Ηνωµένων Εθνών (UNEP), η πράσινη
οικονοµία δεν αφορά µόνο την περιβαλλοντική
και οικονοµική πλευρά, αλλά επίσης και την
κοινωνική. Μειώνοντας τους περιβαλλοντικούς
κινδύνους και την έλλειψη περιβαλλοντικών
µέτρων, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και η
κοινωνική ισότητα.
Η έκθεση σχετικά µε την πράσινη οικονοµία
από το UNEP εκτιµά ότι αν το 2% του ΑΕΠ του

κόσµου επενδυθεί ως προς τον πράσινο
µετασχηµατισµό της οικονοµίας µέχρι το 2050,
θα δηµιουργήσει τόσες νέες θέσεις εργασίας
όσες αυτές της οικονοµίας του πετρελαίου,
ξεπερνώντας
τους
όρους
αυτούς
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µε το
πλεονέκτηµα της απόκτησης κοινωνικού και
περιβαλλοντικού οφέλους.
Η πράσινη µετάβαση στην Ευρωπαϊκή
οικονοµία χρειάζεται αναγνώριση και κατάρτιση
για τις δεξιότητες που χρειάζονται στο εκάστοτε
το επαγγελµατικό προφίλ. Γι' αυτό, οι
εργαζόµενοι όχι µόνο θα πρέπει να επεκτείνουν
τις γνώσεις αλλά επίσης πρέπει να ληφθεί
υπόψη η απαραίτητη αύξηση του αριθµού των
ατόµων που έχουν τα προσόντα για αυτή τη
νέα οικονοµική προσέγγιση. Οι πιο ακριβείς
τρόποι για την επίτευξη αυτού του στόχου: η
κατάρτιση, η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και
η αποτελεσµατική κατανόηση των τεχνικών
προσεγγίσεων ανάµεσα σε διαφορετικούς
ειδικούς, τις διαφορετικές τεχνικές ικανότητες
που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης
στρατηγικής για την Ευρώπη 2020.

της

Ως εκ τούτου, το έργο GREENS MATCH –
αντιστοίχιση πράσινων δεξιοτήτων µε τις
ανάγκες για µια πράσινη αγορά εργασίας εστιάζει την ανάπτυξη και τα αποτελέσµατα του
στη µείωση της απόστασης µεταξύ των
αναγκών των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, οι οποίες
έχουν πράσινο προφίλ, και τις διαθέσιµες
πηγές κατάρτισης. Ακόµη και επίσης, αν
λάβουµε υπόψη ότι φέρνουν µαζί το 99% του
ευρωπαϊκού βιοµηχανικού ιστού, από τις εκ
των οποίων το 37% έχει τουλάχιστον ένα

GREENS MATCH

Το GREENS MATCH είναι ένα έργο
υποστήριξης της ανάπτυξη της πράσινης
οικονοµίας,
αναπτύσσοντας
στρατηγικές
κατάρτισης σύµφωνα µε τις ανάγκες που
εντοπίζονται
στις
ΜΜΕ
στις
οποίες
προσφέρονται διαδροµές εκπαίδευση σε
επιλεγµένα προφίλ που συνδέονται µε την
πράσινη οικονοµία ώστε να περιοριστεί η
αναντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης
πράσινων δεξιοτήτων.
Απευθύνεται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
της ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων,
µεταφορές και logistics, κατασκευής του
οχήµατος και του κλάδους της βιοµηχανίας
τροφίµων, χωρίς να ξεχνάµε την κατάρτισης και
παρόχων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ), ενώσεις επιχειρήσεων,
δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
Η καινοτοµία που διατρέχεται από το
πρόγραµµα GREENS MATCH είναι µε βάση
τον
προσδιορισµό
των
πράσινων
επαγγελµάτων µε προφίλ στους αντίστοιχους
επάρκειας στους παραγωγικούς τοµείς που
αναφέρθηκαν παραπάνω, και στη συνέχεια να
γίνει η ανάλυση των διαφορετικών διαθέσιµων
πόρων κατάρτισης.
Οι εν λόγω πόροι προέρχονται, κυρίως, από
δύο περιοχές, την τυπική αλλά και την
εκπαιδευτική αλλά και να συλλέγουν τα
αποτελέσµατα των καλών πρακτικών που
έχουν αναπτυχθεί σε αυτά τα θέµατα, ακόµα
και αν αυτά δεν αντιστοιχούν στον ίδιο τοµέα.
Όλα αυτά µε στόχο τον σχεδιασµό 15 χαρτών
δεξιοτήτων ή αλλιώς γραµµών δράσης, µία για
κάθε επάγγελµα που προσδιορίζονται που
συνδέει την ανάγκη κατάρτισης µε τη
διαθεσιµότητα των πόρων.
Σε
αυτό
τρόπος,
καθεµία
από
τις
συµµετέχουσες
εταιρείες,
λαµβάνει
ένα
χειροπιαστό αποτέλεσµα και προσαρµόζεται σε
πραγµατική ανάγκη τους, καθιστώντας δυνατή
την εδραίωση και την ανάπτυξη της εν λόγω
θέσεως εργασίας µε τον ίδιο και την ένταξή της
στην πράσινη οικονοµία του τοµέα.
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Επισκόπηση έργου
Προωθείται το Επιµελητήριο Εµπορίου και
βιοµηχανίας της Σαραγόσα, το έργο που
επικαλείται τη δέσµευση και την εµπειρία από
αρµόδιους φορείς και οργανισµούς στους
τοµείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και
της πράσινης οικονοµίας: Fundacion Privada
Empresa Universidad de Zaragoza (FEUZ),

Τέλος, επιτρέψτε µου σας προσκαλέσω να
γνωρίσετε τη δουλειά που επιτέλεσε στο να
υλοποιηθεί το πρόγραµµα GREENS MATCH,
µε
την
επιθυµία
µας
να
συµβάλλει
αποτελεσµατικά στην προσέγγιση της αναγκών
κατάρτισης και ανάπτυξης το πράσινο προφίλ
των εταιρειών µας, µε τη διαθέσιµη προσφορά,

Inovamais - συµβουλευτικές υπηρεσίες στην
τεχνολογική καινοτοµία ΑΕ (Matoshinos,
Πορτογαλία), EEO Group ΑΕ (Αθήνα, Ελλάδα),
IHK-Projektgesellschaft mbH (Φρανκφούρτη
Όντερ, Γερµανία).

και ενισχύοντας την πράσινη οικονοµία, τις
θέσεις εργασίας και οι άνθρωποι που έχουν
τους για την κοινωνική και οικονοµική ώθηση
που η Ευρώπη χρειάζεται σήµερα και στο
µέλλον.

Από εδώ, θέλω να µεταφέρω την ευγνωµοσύνη
µας και την αναγνώριση για την εξαιρετική
δουλειά.

Manuel Teruel Izquierdo

GREENS MATCH

Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Εµπορίου και
Βιοµηχανίας της Σαραγόσα
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M

ΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Για να επιτύχει το στόχο της, η µεθοδολογία του έργου διαρθρώθηκε σε οκτώ πακέτα εργασίας,
ελ των οποίων κάποια (οριζόντια εφαρµογή) συνδέονται µε τη διαχείριση και συνοδεύουν τα µέτρα, και
άλλα που συνδέονται άµεσα µε την ανάπτυξη των αποτελεσµάτων του έργου. Στα τελευταία
εµπλέκονται άµεσα 15 εταιρείες µε έδρα στις χώρες των εταίρων (Γερµανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και
Ισπανία) και λειτουργούν σε µία από τις επιλεγµένες 4 τοµείς.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)

GREENS MATCH
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Επισκόπηση έργου
1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Συνολική διαχείριση και συντονισµό,
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών και
οικονοµικών δράσεων
• Συναντήσεις των εταίρων για να
συζητήσουν την πρόοδο και να καθορίσουν
τα επόµενα βήµατα και τις αρµοδιότητες
• Επικοινωνία

• Η ανάλυση των αποτελεσµάτων σε ένα
συνεργατικό εργαστήριο

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Έρευνα και συλλογή των βασικών
πηγών

• Συνοψίζοντας τις ενέργειες που
πραγµατοποιούνται από τους εταίρους
και τα αποτελέσµατα του έργου

• Λογοτεχνική κριτική

• Αναγνώριση και
µελλοντική απόδοση

µε

στόχο

την

• Σύνταξη και συστηµατοποίηση από τα
κύρια σηµεία που αφορούν το
πρόγραµµα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

3. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

• Συµµετοχή των ΜΜΕ και τον
εντοπισµό
των
15
πράσινα
επαγγέλµατα
• ∆ιάγνωση των πράσινων ανάγκες της
αγοράς εργασίας των ΜΜΕ που
επιλέγονται
• Προσδιορισµός των αναγκών και των
κενών
στα
επαγγέλµατα
που
επιλέγονται

• ∆ηµιουργία ενός σχεδίου κινδύνου και
έκτακτης ανάγκης
• Ανάπτυξη εργαλείων για την
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του
έργου και των αποτελεσµάτων
• Παρακολούθηση της ποιότητας του
έργου

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

• Καθορισµός των κατευθυντήριων
γραµµών για τη χαρτογράφηση των
πράσινων δεξιοτήτων
• Προσδιορισµός των παρόχων
κατάρτισης που σχετίζεται µε πράσινες
δεξιότητες
• Προσδιορισµός των προγραµµάτων
και των προγραµµάτων σπουδών που
σχετίζονται µε πράσινων δεξιοτήτων
ΧΑΡΤΗΣ MATCH
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
GREENS

• Εκπόνηση και εφαρµογή µιας
στρατηγικής επικοινωνίας
• Ανάπτυξη εργαλείων και διοργάνωση
εκδηλώσεων για την προώθηση των
αποτελεσµάτων του έργου
• Η επικοινωνία µε οµάδες
οµάδες-στόχους,
τους ενδιαφερόµενους και
πολλαπλασιαστές
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Α

ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε γενικές γραµµές, η µεθοδολογία
που υλοποιείται κατά τη διάρκεια του έργου
µπορεί να µεταφραστεί σε τα παρακάτω
βασικά βήµατα:
• Προσδιορισµός των µέτρων για την
ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας σε
εθνικό επίπεδο - αυτά τα µέτρα που είχαν
µεταγλωττιστεί στην το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
• Ταυτοποίηση των εργασιακών αναγκών
της τρέχουσας αγοράς πράσινο σε
επιλεγµένες
εταιρείες
και
τον
προσδιορισµό
των
15
πράσινα
επαγγέλµατα
και
τους
αντίστοιχους
επάρκειας
προφίλ
και
κενά
σε
επιλεγµένους
τοµείς
αυτές
οι
ανάγκες/κενά συνοψίζονται σε του 3.
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Αναγνώριση και διευθέτηση της
κατάρτισης τους πόρους που σχετίζονται
µε τις ανάγκες/κενά προηγουµένως
εντοπισθεί στα επιλεγµένα ΜΜΕ/πράσινα
επαγγέλµατα - η σχετική παροχή είναι
συγκεντρώνονται
σε
του
ΧΑΡΤΗ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
• Προσδιορισµός των βέλτιστων πρακτικών
που εστίαζε στη µείωση των κενών µεταξύ
των υφιστάµενων δεξιοτήτων και αναγκών
της αγοράς εργασίας - επιτυχηµένα
παραδείγµατα αυτών που περιγράφονται
στο το ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ των
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΈΚΘΕΣΕΩΝ
• ∆ηµιουργία 15 χάρτες πορείας για την
κάλυψη των αναγκών απασχόλησης και
κατάρτισης για τις προσδιοριζόµενες
ασχολίες - στρατηγικά αυτά κείµενα,
ΧΑΡΤΕΣ
πορείας
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
(roadmaps) , είναι η κύρια εκροή του έργου

GREENS MATCH
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Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο
GREENS MATCH

http://greensmatch.eu/
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Επισκόπηση έργου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ παρέχει το υπόβαθρο για τις δραστηριότητες του έργου και
εξερευνά την έννοια της πράσινης οικονοµίας, καθώς και µια επισκόπηση του µεγέθους και του ρόλου της. Οι εθνικές
στρατηγικές πράσινο παρουσιάζονται µαζί µε τους κύριους παράγοντες της πράσινης οικονοµίας. Πράσινης
επιχειρηµατικότητας και το πλαίσιο των πράσινων θέσεων εργασίας και την προσφορά εκπαίδευσης περιλαµβάνονται
επίσης σε αυτό το έγγραφο. Βιβλιογραφικές πηγές µπορεί να βρεθούν όταν συµβουλευτείτε την έκθεση. Στην έκθεση
αυτή, µια λεπτοµερής περιγραφή παρέχεται ανά χώρα (Γερµανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία).

GREENS MATCH
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Επισκόπηση έργου

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ περιγράφει τις ανάγκες των 15 επαγγελμάτων από τις επιλεγμένες
εταιρείες με έδρα σε χώρες των εταίρων και λειτουργεί σε έναν από τους 4 τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το έργο. Κύρια
ευρήματα της χαρτογράφησης των αναγκών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1) οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν αποκαλύπτουν
δυσκολίες όσον αφορά την πρόσληψη εξειδικευμένων εργαζομένων 2) η αναντιστοιχία δεξιοτήτων δεν φαίνεται να σχετίζεται
με πάνω προσόντα ή απαξίωση των δεξιοτήτων εργασίας, αλλά κυρίως με την ανάγκη των εργαζομένων να είναι σε θέση να
εκτελούν καθήκοντα που συνδέονται με διαφορετικά επαγγέλματα 3) σε πολλές περιπτώσεις, οι ανάγκες που συνδέονται με
την σε βάθος γνώση σχετικά με τη νομοθεσία και την πιστοποίηση 4) Σε γενικές γραμμές, η συμμετοχή σε ευκαιρίες δια βίου
μάθησης προσαρμοστεί στις ανάγκες θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των υφιστάμενων
δεξιοτήτων.

GREENS MATCH
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Επισκόπηση έργου

ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ συντάσσει την προσφορά κατάρτισης των χωρών των εταίρων που
σχετίζονται µε πράσινων δεξιοτήτων και σύµφωνα µε τις ανάγκες που εντοπίζονται από τις εταιρείες. Το παρόν
έγγραφο συγκεντρώνει διαφορετικές προσφοράς εκπαίδευσης ανά τοµέα και ανά χώρα, από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (ΕΠΠ) επίπεδα 1 έως 7. Κύρια ευρήµατα της χαρτογράφησης της προσφοράς δείχνουν ότι η προσφορά
είναι ποικίλα και σε όλες τις χώρες που αναλύθηκαν καλύπτει τα διαφορετικά επίπεδα του ΕΠΠ. Υπάρχουν αρκετές
ευκαιρίες κατάρτισης για την αντιµετώπιση των αναγκών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε επιλεγµένους
τοµείς και οι δύο δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εµπλέκονται στην παροχή τους.

GREENS MATCH
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Επισκόπηση έργου

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ περιγράφει ήδη υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές παραδείγµατα όπου το
χάσµα µεταξύ των πράσινων των αναγκών σε δεξιότητες και τις προσφορές γεφυρώθηκε µε επιτυχία. Συνολικά, οι 23
παραδείγµατα που παρουσιάζονται, συµπεριλαµβανοµένων των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται µε έναν τοµέα,
αλλά και παραδείγµατα του γενικού συµφέροντος (αορίστου τοµέα). Την εποπτεία της συλλογής των βέλτιστων
πρακτικών φαίνεται να είναι πιο κοινό από ό, ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα µπορούσαν να σχετίζονται µε τη
στρατηγική και την πολιτική έµφαση που δίνεται σε θέµατα "πράσινης" και το σχετικό οικονοµικό στήριγµα εκεί.
Επιπλέον, το επίκεντρο πολλών από αυτούς είναι σε περιφερειακές λύσεις στα περιφερειακά προβλήµατα. Μερικές
φορές τα συλλεχθέντα προγράµµατα πράσινης κατάρτισης να εξετάσει τις ανάγκες συγκεκριµένων επιχειρήσεων και
οικονοµικές εξελίξεις µόνο ως δεύτερη προτεραιότητα. Οι µαθητές και η βελτίωση των αρµοδιοτήτων τους φαίνεται να
διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές στη νοµοθεσία ή τις εθνικές απόδειξη απαιτήσεις
είναι επίσης σηµαντικοί λόγοι για τις ανάγκες των τυπικών προγραµµάτων κατάρτισης για τις επιχειρήσεις.

GREENS MATCH
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Επισκόπηση έργου

Χ

ΑΡΤΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Τα 15 πράσινα επαγγέλµατα
επιλέγονται
και
για
τα
οποία
αναπτύχθηκαν
χάρτες
πορείας
δεξιότητες που αναφέρονται παρακάτω.
Στην επόµενη ενότητα, µια σύνοψη
αυτών
των
χαρτών
πορείας
παρουσιάζεται.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ:
• ∆ιοικητική Υποστήριξη Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριµµάτων
• Μηχανικός Περιβάλλοντος

Σε αυτή την επισκόπηση των χαρτών
πορείας,
παρέχεται
µια
σύντοµη
περιγραφή της εταιρείας, την πράσινη
απασχόληση και τις σχετικές ανάγκες. Οι
δράσεις κατάρτισης προτείνεται να
ταιριάζουν µε τις ανάγκες είναι επίσης
επισήµανε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ
ΟΧΗΜΆΤΩΝ:

• Μηχανικός Ποιότητας

• Τεχνικός ∆ιαχείρισης
Βιοµηχανικών Αποβλήτων
• Τεχνικός Περιβαλλοντικού
Εργαστηρίου
• Υπεύθυνος ∆ιαλογής και
Επεξεργασίας Βιοµηχανικών
Εγκαταστάσεων
• Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων
• Υπεύθυνος Συλλογής Αστικών
Αποβλήτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ:

ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ
LOGISTICS:

• ∆ιευθυντής Ποιότητας των
Τροφίµων, Περιβάλλοντος και
Ολοκληρωµένου Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ασφάλειας

• Οδηγός Φορτηγού

• Επιχειρηµατίας Κλάδου
Κτηνοτροφίας

• Υπεύθυνος Κίνησης

• Τεχνικός Ελέγχου Ποιότητας
• Τεχνικός Περιβάλλοντος,
Υγείας και Υγιεινής στο Χώρο
Εργασίας
• Χειριστή Μονάδων
Επεξεργασίας Λυµάτων

GREENS MATCH

14

Επισκόπηση έργου

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ανακύκλωση και ανάκτηση των
σιδηρούχων και µη σιδηρούχων αποβλήτων οχηµάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Το επάγγελµα του ∆ιοικητική Υποστήριξης Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριµµάτων είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή
και τον έλεγχο των πληρωµών τιµολογίων / πελάτη, διοικητικά
καθήκοντα, τις δραστηριότητες υποστήριξης logistics, βοηθώντας τους
προµηθευτές και τους πελάτες, µεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Να εξειδικεύονται το προφίλ προς µια σε βάθος γνώση της νοµοθεσίας
και των κανονισµών για την ενίσχυση της πρόληψης των κινδύνων, την
ασφάλεια και την επαγγελµατική υγεία.
υγεία
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
• Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων τεχνικός - που ειδικεύεται στην
ανακύκλωση και επεξεργασία (διπλής µαθητείας) απόβλητα (Γερµανία)
• Η διαχείριση των αποβλήτων (MSc
MSc) (Ελλάδα)
• Ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στο χώρο εργασίας (Πορτογαλία)
• Η διαχείριση των αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων (Ασφάλεια και
υγεία και την ταυτοποίηση των βιοµηχανικών αποβλήτων) (Ισπανία).

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία είναι µια κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή εργοστάσια,

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

που παράγουν όλα τα είδη των τούβλων και κεραµιδιών σε όλο τον
κόσµο.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος είναι ο υπεύθυνος για το σχεδιασµό,
τον έλεγχο και την εξέταση των επιπτώσεων των υλικών στο
περιβάλλον (νερό, αέρας, βιότοπο, χλωρίδα, πανίδα)
πανίδα και της
κοινωνίας (οι επιπτώσεις της κυκλοφορίας,
ας κοινωνική),
κοινωνική µεταξύ
άλλων δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για την ενίσχυση της γνώσης σχετικά µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία και την ανάπτυξη των σχεδίων για την ποιότητα και την
πρόληψη κινδύνων.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
• Bio και περιβαλλοντικής µηχανικής - Προπτυχιακό
τυχιακό (Bachelor of
Sciences))

(
(Γερµανία)

• Μεταπτυχιακό πρόγραµµα (MSc) διαχείριση των υδατικών πόρων /
περιβαλλοντικής
•

Νοµική

διαχείρισης

και

της

αειφορίας

συµµόρφωση
Περιβάλλον
GREENS MATCH

(Ελλάδα)

(Πορτογαλία)

• Master στην επιχειρηµατική διαχείριση του περιβάλλοντος
(Ισπανία)
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έργου
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ Επισκόπηση
ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία ανακυκλώνει ελαστικά
ελαστικά, διαχωρισµό των διαφορετικών
υλικών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
χαλύβδινο σύρµα και καουτσούκ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Ο ∆ιαχειριστής Γενική επιλογής και διαλογής είναι το πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της θέσης των
αποβλήτων σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης και την επίβλεψη
της τήρησης των κανόνων ασφάλειας κατά την εργασία που εκτελείται
από τους φορείς εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων, µεταξύ των
άλλων δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για την ενίσχυση των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την αναγνώριση
και την αξιοποίηση των αποβλήτων
αποβλήτων, καθώς και τους περιβαλλοντικούς
κανονισµούς, πρόληψη των κινδύνων
κινδύνων, την υγεία και το σύστηµα
ποιότητας
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία είναι µια κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή εργοστάσια, που
παράγουν όλα τα είδη των τούβλων και κεραµιδιών σε όλο τον κόσµο.

•

Περαιτέρω χαρακτηρισµό ως πλοίαρχος επαγγελµατικές:
Ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων και τις δηµόσιες καθαρισµού
(Γερµανία)

•

Μεταπτυχιακό Τεχνολογίες και συστήµατα διαχείρισης φυσικού
περιβάλλοντος (MSc) (Ελλάδα
Ελλάδα)

•

∆ιαχείριση και βιοµηχανικών αποβλήτων ανάκτηση (Πορτογαλία)

•

Ενσωµάτωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία, το
περιβάλλον και την ποιότητα των συστηµάτων / ∆ιαχείριση
αποβλήτων (Ισπανία)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνικός είναι το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη λήψη των δειγµάτων, αξιολόγηση και καταγραφή των
περιβαλλοντικών

φορέων

και

διεξαγωγή

υψηλής

ποιότητας

και

αποτελεσµατική εργαστηριακών πρακτικών
πρακτικών, σύµφωνα µε τις τυπικές
διαδικασίες.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για την ενίσχυση της γνώσης σχετικά µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία
και την ανάπτυξη των σχεδίων για την ποιότητα και την πρόληψη
κινδύνων.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•

Πιστοποιηµένος µηχανικός από το κράτος την προστασία του
περιβάλλοντος νοµική συµµόρφωση - περιβάλλον (Γερµανία)

•

Οικολογική Μηχανική & Τεχνολογία (Προπτυχιακό
Προπτυχιακό) (Ελλάδα)

•

Εφαρµοσµένη Στατιστική για εργαστήρια δοκιµών (Πορτογαλία)

•

Μάστερ στη διαχείριση,
GREENSεπεξεργασία
MATCH και ανάκτηση των αποβλήτων
/ Στατιστική µε τη χρήση excel για εργαστήρια
ρια (Ισπανία)
(Ισπανία
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έργου
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΕπισκόπηση
ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών διαχείρισης
αποβλήτων, όπως οι υπηρεσίες εµπορευµατοκιβωτίων, συλλογή
απορριµµάτων,

τη

διαχείριση

των

επικίνδυνων

αποβλήτων,

ανακύκλωση κ.λπ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Ο υπεύθυνος για τη συλλογή των αστικών λυµάτων είναι το πρόσωπο
που είναι υπεύθυνο για όλη την οµάδα της συλλογής αστικών
αποβλήτων και ότι ελέγχει επί τόπου την ορθή παροχή των
υπηρεσιών, µεταξύ άλλων δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για την αναβάθµιση των γνώσεων που σχετίζονται µε την εργατική
νοµοθεσία και τις δεξιότητες στη χρήση λογισµικού για τη διαχείριση
του προσωπικού και των οδών, καθώς και την εφαρµογή της αειφόρου
(πράσινο) αποστολή έννοιες.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•
•

∆ιαχειριστής στόλου οχηµάτων (Γερµανία)
Εδαφολογίας

και

του

εδάφους

∆ιαχείρισης

Πόρων

(Προπτυχιακό) (Ελλάδα)
•

∆ιαχείριση αστικών απορριµµάτων (Πορτογαλία)

•

Η βιώσιµη πορεία διαχείρισης στον τοµέα των οδικών
µεταφορών) (Ισπανία)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην επεξεργασία και την ανακύκλωση των

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

καφέ αγαθών που περιλαµβάνονται στον απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Ο Τεχνικός ∆ιαχείρισης Βιοµηχανικών Αποβλήτων είναι το πρόσωπο
που διορίζεται από τους παραγωγούς ή τους κατόχους αποβλήτων για
την εκτέλεση των καθηκόντων της τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την
ενηµέρωση και τη διανοµή, µεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για την αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων για να ελέγξετε τον
τύπο των αποβλήτων, τον προσδιορισµό / εφαρµογή το πλέον
κατάλληλο σύστηµα ανάκτησης / θεραπείας και εφαρµόζει κατάλληλα
συστήµατα χειρισµού.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•

Υπεύθυνος διαχείρισης των αποβλήτων ή ο εκπρόσωπός
αποβλήτων (Γερµανία)

•

Συστήµατα διαχείρισης ενέργειας (MSc) (Ελλάδα)

•

∆ιαχείριση και βιοµηχανικών αποβλήτων ανάκτηση (Πορτογαλία)

•

∆ιαχείριση των αποβλήτων / διαχείριση των αστικών και

GREENS MATCH

βιοµηχανικών αποβλήτων (Ισπανία)
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έργου
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ Επισκόπηση
ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία είναι µια εταιρεία διαχείρισης των αποβλήτων και την
αξιοποίηση, που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, αλλά όχι µόνο.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Η θεραπεία ∆ιευθυντής αποβλήτων είναι το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για την εποπτεία της κατανοµής της θεραπείας, την εποπτεία
οµάδες, διασφαλίζοντας ότι η εγκατάσταση και οι διαχειριστές του
συµµορφώνονται µε τα πρότυπα υγείας κατάσταση, µεταξύ άλλων
δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για να αυξήσετε τις γνώσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και την εξασφάλιση όλο τον
εξοπλισµό είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση, καθώς και για την
ανάπτυξη των επαγγελµατικών κινδύνων σχέδιο πρόληψης.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•

ΥΑΠ ∆ιαχείρισης (υπεύθυνος για την Υγεία, την Ασφάλεια και το
Περιβάλλον) / διαχείριση αποβλήτων (MSc) (Γερµανία)

•

∆ιαχείριση Αποβλήτων (MSc) (Ελλάδα)

•

Ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στο χώρο εργασίας
(Πορτογαλία)

•

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η

εταιρεία

δραστηριοποιείται

διεθνώς

στην

οδική

µεταφορά

Μεταπτυχιακό στη χηµικός µηχανικός (Ισπανία).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

εµπορευµάτων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Ο επικεφαλής της κυκλοφορίας είναι το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για την εποπτεία της οργάνωσης, σχεδιασµού και
διαχείρισης των µεταφορών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή / και διεθνές
επίπεδο, για την προσαρµογή της υπηρεσίας µε την τρέχουσα
νοµοθεσία για τις µεταφορές και τις ανάγκες των πελατών.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για την αναβάθµιση των γνώσεων σε θέµατα ασφάλειας, αποβλήτων
(τύποι, τι να κάνει µαζί τους, τη φύση, την επεξεργασία, τη µεταφορά
τους) και τις ιδιαιτερότητες της µεταφοράς και της διανοµής των
αποβλήτων.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

•
•
•
•

Υπεύθυνος διαχείρισης των αποβλήτων ή ο
εκπρόσωπός αποβλήτων (Γερμανία)
Logistics (Ελλάδα)
Διαχείριση αστικών απορριμμάτων (Πορτογαλία)
Σύμβουλος ασφαλείας / Βιώσιμη πορεία της
διαχείρισης στον τομέα των οδικών μεταφορών
GREENS MATCH
(Ισπανία)
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ LOGISTICS
Επισκόπηση έργου
Ο∆ΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία είναι ένας µεταφορέας εµπορευµάτων που παρέχει
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές µερικό φορτίο και πλήρεις
υπηρεσίες φορτίου.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Η θεραπεία ∆ιευθυντής αποβλήτων είναι το πρόσωπο που επιβλέπει
ή να εκτελεί την φόρτωση / εκφόρτωση και ο οποίος µεταφέρει τα
εµπορεύµατα από δρόµο µε ασφάλεια, υπευθυνότητα και οικονοµικά,
σεβόµενη τους κανονισµούς, τις οδηγίες και τα προγράµµατα
υπηρεσίας.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για να ενηµερώσετε τις ανάγκες κατάρτισης των οδηγών φορτηγών,
λαµβάνοντας υπόψη τη συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε τις αλλαγές
στη νοµοθεσία για τα απόβλητα, την εξειδίκευση για τις οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές και τις εθνικές µεταφορές επικίνδυνων
εµπορευµάτων.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•

Μαθητεία: Οδηγός / Κατάρτιση των οδηγών που µεταφέρουν
επικίνδυνα εµπορεύµατα (Γερµανία)

•

Οδήγηση αυτοκινήτου & Instructor Μοτοσικλετών (Ελλάδα)

•

Επικίνδυνες τη διαχείριση των αποβλήτων (Πορτογαλία)

•

Απόβλητα και επικίνδυνων εµπορευµάτων µεταφορών (Ισπανία)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία είναι µια κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή εξοπλισµού

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

διαχείρισης αποβλήτων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Ο Μηχανικός Η ποιότητα είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη
διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων
για τα οχήµατα, µεταξύ άλλων δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να διασφαλιστεί η
ποιότητα και η βελτίωση των διαδικασιών (σύµφωνα µε τα
περιβαλλοντικά πρότυπα), καθώς και για την ανάπτυξη συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•

Περιβαλλοντική µηχανική (Master of Sciences) (Γερµανία)

•

Η διαχείριση της ποιότητας στον τοµέα της µηχανικής (Ελλάδα)

•

Τα

συστήµατα

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

(ISO

14001)

(Πορτογαλία)
•

Μάστερ στη µηχανική αυτοκινήτων (Ισπανία)

GREENS MATCH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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Επισκόπηση έργου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΛΑ∆ΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία είναι η µεγαλύτερη συνεταιριστική παραγωγή πρόβατο της
Ευρώπης (ένωση 800 ιδιοκτήτες ζωικού κεφαλαίου) που λειτουργούν
στην Ισπανία και εξάγουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Η κτηνοτροφία επιχειρηµατίας είναι το πρόσωπο που λαµβάνει όχι
µόνο τη φροντίδα των βοοειδών (σίτιση,
σίτιση καθαριότητα, και υγειονοµικός
έλεγχος), αλλά επίσης διαχειρίζεται το αγρόκτηµα και συνεργάζεται
άµεσα µε τους προµηθευτές και τους πελάτες, µεταξύ των άλλων
δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Να αναπτύξουν ικανότητες που τ αντιµετωπίσουν και τις δύο πτυχές,
τη ζωική παραγωγή και τη διαχείριση µιας ΜΜΕ / συνεταιρισµού,
λαµβάνοντας υπόψη ένα επιβάλλονται πολύ καλά καθορισµένη και
αυστηρά κανονιστικό περιβάλλον
περιβάλλον.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•

Γεωργικές επιστήµες (Bachelor of Science) (Γερµανία)
(

•

Η κτηνοτροφία (Ελλάδα)

•

Κτηνιατρική φροντίδα (Πορτογαλία
Πορτογαλία)

•

Βασικές επαγγελµατικό πτυχίο σε γεωργικές δραστηριότητες /
σχολείο βοσκού (Ισπανία)
Ισπανία)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία λειτουργεί στον τοµέα του ελαιολάδου,
ελαιολάδου ιδιαίτερα στην
επεξεργασία και την εµπορευµατοποίηση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Υπηρεσία Τροφίµων, Περιβάλλοντος και Ολοκληρωµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Ασφάλειας ∆ιευθυντής είναι υπεύθυνος για τις σχετικές
πτυχές της ποιότητας των τροφίµων, το περιβάλλον και την ασφάλεια.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για να ενηµερώσετε τις γνώσεις σχετικά µε την «Συστήµατα
Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας» και «Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης"
διαχείρισης (για να
εξασφαλιστεί η µετάβαση από τις διαδικασίες
σίες πιστοποίησης).
πιστοποίησης
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•

DGQ-Πρακτικό Σεµινάριο: ISO 9001: 2015 (Γερµανία
Γερµανία)

•

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη
Βιοµηχανία Τροφίµων (Msc) (Ελλάδα)

•

Μετάβαση

από

το

ISO

14001:

2004,

ISO

14001:

2015

(Πορτογαλία)
•

Πανεπιστήµιο Εµπειρογνώµονας σε πρότυπα ασφάλειας τροφίµων
ISO 22000, IFSGREENS
και BRC MATCH
(Ισπανία)
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Επισκόπηση έργου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία παράγει όλα τα είδη των καρυκευµάτων και διανέµει
συµπληρωµατικά στοιχεία για τον κλάδο της εστίασης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Το περιβάλλον, την υγεία και την υγιεινή στο χώρο εργασίας Τεχνικός
είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης µε τα πρότυπα στον τοµέα της εταιρείας.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για

να

ενηµερώσετε

τις

γνώσεις

σχετικά

µε

τα

"Συστήµατα

περιβαλλοντικής διαχείρισης - Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση
(ISO 14001: 2015)" (για να εξασφαλιστεί η µετάβαση από τις διαδικασίες
πιστοποίησης).
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•

Περαιτέρω εκπαίδευση:
εκπαίδευση αξιωµατικός περιβαλλοντικής διαχείρισης
(Γερµανία)

•

Εκπαιδευτικό σεµινάριο: εισαγωγή για την υγεία και την ασφάλεια
των τροφίµων (Ελλάδα)

•

Πιστοποίηση / Αξιολόγηση των εσωτερικών ελεγκτών για το
περιβάλλον ISO 14001: 2015 (Πορτογαλία)
(

•

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Οι διαδικασίες και εµπορεύεται η εταιρεία κατεψυγµένων τροφίµων.

Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος (MSc) (Ισπανία)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Ο Μηχανικός Ποιοτικού Ελέγχου είναι ο υπεύθυνος για την
εξασφάλιση της επισήµανσης και άλλες διαδικασίες σύµφωνα µε το
νόµο, η συµµόρφωση µε την ανάλυση των προϊόντων και τη διαχείριση
των θεµάτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον,
περιβάλλον µεταξύ άλλων
δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Για να ενηµερώσετε τις γνώσεις σχετικά µε τα «Συστήµατα
Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας» (για να εξασφαλιστεί η µετάβαση από τις διαδικασίες
πιστοποίησης).
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
•

Master of Science (MSc) επιστήµη Τροφίµων (Γερµανία)
(Γερµανία

•

Master of Science (MSc) Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας
και της ασφάλειας των τροφίµων (Ελλάδα)

•

Τεχνικός Τροφίµων ποιοτικού ελέγχου (Πορτογαλία
Πορτογαλία)

•

Πτυχίο στην τεχνολογία τροφίµων και την καινοτοµία (Ισπανία)

GREENS MATCH
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Επισκόπηση έργου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την παροχή καθαρού νερού στο κοινό και
να συλλέγουν τα λύµατα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Το Επεξεργασίας Λυµάτων Ελέγχου Φυτών Κέντρο Χειριστής είναι το
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συνεχή παρακολούθηση των
διαφόρων παραµέτρων και στοιχείων αντανακλώνται στο κέντρο
ελέγχου της οθόνης, επιβλέπει τη σωστή λειτουργία του εξοπλισµού της
µονάδας.
ΑΝΑΓΚΕΣ:
Να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται µε τα
ακόλουθα θέµατα: την ενεργειακή απόδοση?
απόδοση την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία? την πρόληψη των πυρκαγιών.
πυρκα
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

GREENS MATCH

•

Βοηθός
Πυροπροστασία
Πυροπροστασίας
/
Αξιωµατικός
(Επαγγελµατική Υγεία & Ασφάλεια - ΕΥΑ) (Γερµανία)

•

Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων (MSc) (Ελλάδα)

•

Τεχνική
πορεία
(Πορτογαλία)

•

Μεταπτυχιακό στην ποιότητα,
ποιότητα το περιβάλλον και την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία συστήµατα διαχείρισης ολοκληρωµένων
(Ισπανία)

διαχείρισης

(ενεργητική

22

ασφαλείας

αποδοτικότητα)

Επισκόπηση έργου

Σ

ΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι
εταίροι συναντήθηκαν σε 4 διαφορετικές
περιοχές. Η 5η και τελική συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί
στη
Σαραγόσα
(Ισπανία), στις 14/15 Δεκεμβρίου του

2016, μαζί με την τελική διάσκεψη του
έργου, στην οποία θα παρουσιαστούν και
θα διαδοθούν τα αποτελέσματα του
έργου.

1η συνάντηση, Σαραγόσα (Ισπανία), στις 19 Μαρτίου
2015. Φιλοξενήθηκε στο Επιµελητήριο Εµπορίου και
Βιοµηχανίας της Σαραγόσ

2η συνάντηση, Αθήνα (Ελλάδα), στις 29
Σεπτεµβρίου 2015. Φιλοξενήθηκε στην ΕΕΟ
GROUP.

3η συνάντηση, Frankfurt (Oder) (Γερµανία), στις 26
Ιανουαρίου 2016. Φιλοξενήθηκε στο IHKProjektgesellschaft mbH, το Επιµελητήριο Εµπορίου
και Βιοµηχανίας του Ανατολικού Βρανδεµβούργου

4η συνάντηση, Matosinhos (Πορτογαλία), στις 12
& 13 Μάιο του 2016. Φιλοξενήθηκε στην INOVA+.

η

5 συνάντηση, Zaragoza (Ισπανία),στις 13 ∆εκεµβρίου 2016. Φιλοξενήθηκε στο Επιµελητήριο Εµπορίου και
Βιοµηχανίας της Σαραγόσα

GREENS MATCH
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Επισκόπηση έργου

∆

ΙΑ∆ΟΣΗ

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι
σχεδίασαν και πραγµατοποίησαν µια σειρά από
δραστηριότητες για να διαχυθεί το έργο στους
εκπροσώπους των οµάδων-στόχων και των
τελικών χρηστών, καθώς και άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη. ∆ιαφορετικοί τρόποι χρησιµοποιήθηκαν για
να ευαισθητοποιηθούν για τις δραστηριότητες του
έργου και των αποτελεσµάτων του, για την
προώθηση των δραστηριοτήτων του έργου και να
συµµετάσχουν εκπρόσωποι των οµάδων-στόχων
τους ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπος του έργου από
την επέκτασή της σε πολλαπλασιαστές.
Αρκετά κανάλια µε βάση τις ΤΠΕ (λίστες,
ιστοσελίδα
http://greensmatch.eu/
και
το
Facebook
https://www.facebook.com/greensmatch/)
και
άµεσες και απευθείας επαφές χρησιµοποιήθηκαν
ως δραστηριότητες για τη διάδοση και την
προώθηση του έργου και του αποτελέσµατα.
Επίσης, διαφορετικά υλικά αναπτύχθηκαν για το
σκοπό αυτό.
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Σ

ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η γενική ιδέα της πράσινης οικονοµία
αναπτύσσεται µεταξύ των διαφόρων χωρών της
Ευρώπης.
Μια
σηµαντική
πρόοδος
στην
περιβαλλοντική επίδοση όσον αφορά την αύξηση
της ευαισθητοποίησης έχει ήδη γίνει,
γίνει αλλά υπάρχει
ακόµη πολύ δρόµο να διανύσει για να φτάσει τη
βιώσιµη ανάπτυξη και οικονοµικά µοντέλα που
οδηγούν
στη
µετατροπή
των
κλάδων,
επαγγελµάτων και τις ευκαιρίες µάρκετ
µάρκετινγκ.
Υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές που έχουν
αναπτυχθεί στη Γερµανία,
Γερµανία την Ελλάδα, την
Πορτογαλία και την Ισπανία για να ενισχυθούν τα
συµβατά µοντέλα τα οποία αναπτύσσονται σε
συνδυασµό µε την αποτελεσµατική χρήση των
φυσικών πόρων. Οι κυβερνήσεις είναι οι κύριοι
παράγοντες στους τοµείς αυτούς,
αυτούς αλλά όλο και
περισσότερο
εταιρείες
εταιρείες,
ενώσεις
και
τους
εκπαιδευτικούς φορείς κάνουν επίσης µια µεγάλη
συνεισφορά.

την προώθηση της µεταφοράς γνώσεων µεταξύ
των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και των
παραγωγικών τοµέων
µέων.
Οι µελέτες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
αυτού
του
προγράµµατος
παρέχει
µια
ενδιαφέρουσα συµβολή στην προσέγγιση των
αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης των πράσινων
προφίλ των εταιρειών µας και αυτό είναι ένα σηµείο
εκκίνησης για περαιτέρω ανάλυση και συστάσεις
για την τόνωση της ανάπτυξης της πράσινης
οικονοµίας.

Η κύρια πρόκληση για να προχωρήσουµε είναι να
εναρµονιστεί η νοµοθεσία
νοµοθεσία, την κατάρτιση και τα
προσόντα µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Μετά την συνέντευξη σχεδόν 30 εταιρειών τα
αποτελέσµατα από τα 23 επαγγέλµατα που
αναλύθηκαν (ήταν αναµενόµενο να αναλύσει
ακριβώς 15) δείχνουν ότι η βελτίωση της δια βίου
µάθησης είναι ο καλύτερος τρόπος για την
αντιµετώπιση των υφιστάµενων αναντιστοιχία
δεξιοτήτων.
Όσον αφορά την κατάρτιση πράσινων δεξιοτήτων,
το αποτέλεσµα της χαρτογράφησης κάτω των
παρόχων εντός των 4 χωρών δείχνει ότι τα
δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα προσφέρουν
εκπαιδευτικά
προγράµµατα
για
πράσινων
επαγγελµάτων που καλύπτουν κατά γενικό τρόπο
οι ανιχνεύονται ανάγκες,
ανάγκες ωστόσο
ωστόσο, αυτό που θα
ανταποκρίνεται πραγµατικά στις ανάγκες θα είναι
tailor -έκανε προπονήσεις
προπονήσεις, αφού κάθε τοµέα, κάθε
εταιρεία και κάθε εργασία έχει συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά και ανάγκες, είναι
ε
δύσκολο να
καλύψει µε γενικά προγράµµατα κατάρτισης.
κατάρτισης Ως εκ
τούτου, ένας από τους πιθανούς λύση έγκειται στην
κατάρτιση
εµπειρογνωµόνων
σε
πράσινες
δεξιότητες σε θέση να προσαρµοστεί γενικές
προπονήσεις µε ειδικές ανάγκες.
Τα 23 παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών που
συλλέγονται δείχνουν ότι οι άτυπες διαδικασίες
µάθησης διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο, µε τον
ίδιο τρόπο όπως και την ενίσχυση των δικτύων και
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Το έργο συγχρηµατοδοτείται
από το Πρόγραµµα Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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