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Η μετάβαση σε μια οικονομία
απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες
εκπομπές δεν είναι μόνο απαραίτητη
για την ανάσχεση της κλιματικής
αλλαγής, αλλά αποτελεί επίσης μοχλό
οικονομικής ανάπτυξης με δυνατότητα
δημιουργίας εκατομμυρίων νέων
θέσεων εργασίας. Το Περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών
(UNEP) όρισε τις πράσινες θέσεις
εργασίας ως "θέσεις στη γεωργία, τη
μεταποίηση, την Ε&Α, τις διοικητικές
δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που
αποσκοπούν στην ουσιαστική
διατήρηση ή αποκατάσταση της
ποιότητας του περιβάλλοντος".



Για να το θέσουμε αλλιώς, οι
περιβαλλοντικές θέσεις εργασίας είναι
εκείνες που αποσκοπούν στην
προστασία και την προώθηση του
περιβάλλοντος ή εκείνες που λαμβάνουν
υπόψη τους τις επιπτώσεις τους στην
υγεία του πλανήτη ανά πάσα στιγμή και
προσπαθούν να τις ελαχιστοποιήσουν.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράσινες
θέσεις εργασίας δεν είναι μόνο νέοι
τύποι θέσεων εργασίας, αλλά και
παραδοσιακές θέσεις εργασίας που
έχουν τροποποιηθεί σε μια πράσινη
προοπτική. Σύμφωνα με τους
εμπειρογνώμονες, ο τομέας με τις
περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας
πράσινων θέσεων εργασίας είναι



Σύμφωνα με τον IRENA, ο
τομέας των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας απασχόλησε
11,5 εκατομμύρια άτομα, άμεσα
και έμμεσα, το 2019. Η
απασχόληση στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
συνεχίζει να αυξάνεται
παγκοσμίως από το 2012. Οι
κλάδοι των ηλιακών
φωτοβολταϊκών (Φ/Β), της
βιοενέργειας, της
υδροηλεκτρικής και της
αιολικής ενέργειας ήταν οι
μεγαλύτεροι εργοδότες. 

Ενέργεια 



Σύμφωνα με το FiBL, η αγορά της
βιολογικής γεωργίας εξακολουθεί να
αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, σε
πολλές περιπτώσεις με διψήφια
ποσοστά. Για παράδειγμα, στην
Ευρώπη οι πωλήσεις βιολογικών
τροφίμων αυξήθηκαν κατά 10,5% το
2017, φθάνοντας τα 37.300

εκατομμύρια ευρώ.

Γεωργία



Το σχέδιο δράσης για την
κυκλική οικονομία απαιτεί
ολοένα και υψηλότερα
ποσοστά ανακύκλωσης και
έχει θεσπίσει ολοένα και
αυστηρότερα κριτήρια
οικολογικού σχεδιασμού.

Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση
των καταναλωτών αυξάνεται.
Κατά συνέπεια, ο οικολογικός
σχεδιασμός έχει γίνει μια
ανθηρή πηγή θέσεων
εργασίας.

Σχεδιασ
μός



Με μια κοινωνία που ενδιαφέρεται όλο και
περισσότερο για την υγεία του πλανήτη, ο
οικολογικός τουρισμός αποτελεί μια
αυξανόμενη τάση.

Τουρισμ
ός



Ένας τομέας που ευθύνεται για
περισσότερο από το 30% των
εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πολλές χώρες έχουν ήδη
εφαρμόσει μέτρα για τη δραστική
μείωση των εκπομπών των μεταφορών,

δημιουργώντας ευκαιρίες
απασχόλησης στον τομέα των
ηλεκτρικών οχημάτων, των δημόσιων
μεταφορών και των ηλεκτροκίνητων
σιδηροδρόμων.

Μεταφορά,



https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_709084/lan

g--en/index.htm 

Κλείστε τη θέση σας τώρα!

Μπορείτε να γίνετε ο μελλοντικός
ηγέτης της μετάβασης!

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_709084/lang--en/index.htm

