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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δζςμθ προτάςεων από τθν Κομιςιόν για τθ μείωςθ των εκπομπών άνκρακα
Πώσ το πρόγραμμα «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνώςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον
τομζα του Περιβάλλοντοσ» τθσ ΟΣΕΤΕΕ εναρμονίηεται με τουσ ευρωπαϊκοφσ ςτόχουσ

Καφςωνεσ διαρκείασ, κερμοκραςίεσ που ςπάνε ρεκόρ, κανατθφόρεσ πλθμμφρεσ. Ακραία φαινόμενα για
τα οποία οι επιςτιμονεσ είχαν προειδοποιιςει. Η κλιματικι αλλαγι είναι γεγονόσ. Η Ευρωπαϊκι
Επιτροπι προ θμερϊν παρουςίαςε δζςμθ μζτρων για τθ μείωςθ των εκπομπϊν άνκρακα κατά 55% ζωσ
το 2030, ξεκινϊντασ μία διαδικαςία που δεν κα απαςχολιςει μόνο νομοκετικά το Ευρωκοινοβοφλιο
αλλά κα επθρεάςει ςχεδόν όλεσ τισ επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά.
Βαςικόσ ςτόχοσ είναι να δθμιουργθκεί μια οικονομία που κα είναι ουδζτερθ από τον άνκρακα μζχρι το
2050, ενϊ, βάςει των προτάςεων τθσ Κομιςιόν, οι εκπομπζσ αερίων κα πρζπει να μειωκοφν κατά 55%
ζωσ το 2030 ςε ςφγκριςθ με τα επίπεδα του 1990. Παρά το γεγονόσ ότι θ ΕΕ παράγει μόλισ το 8% των
παγκόςμιων εκπομπϊν άνκρακα φιλοδοξεί να μετατραπεί ςε πρωταγωνιςτι τθσ μετάβαςθσ ςε μια
πράςινθ οικονομία, αξιοποιϊντασ και τα ςχετικά τεχνολογικά πλεονεκτιματα που ζχουν οι ευρωπαϊκζσ
εταιρείεσ.
Σθν ίδια ςτιγμι, θ Κομιςιόν ζχει κζςει ωσ προτεραιότθτα των ςχεδίων ανάκαμψθσ από τθν πανδθμία
του κορονοϊοφ, τθν προϊκθςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον επενδφςεων. Ο ςτόχοσ τθσ ΕΕ για μείωςθ
των εκπομπϊν άνκρακα κατά 55% μζχρι το 2030 προκάλεςε αρκετζσ αντιδράςεισ από εταιρείεσ και
βιομθχανίεσ, κακϊσ και από κράτθ που βαςίηονται ςε μεγάλο βακμό ςτα ορυκτά καφςιμα.
Οι προτάςεισ που παρουςίαςε θ Επιτροπι ςτοχεφουν να μειϊςουν τθν εξάρτθςθ από ορυκτά καφςιμα,
όπωσ ο άνκρακασ, το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο και να επεκτείνουν τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θλιακισ, τθσ αιολικισ και τθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ ςε
ποςοςτό τουλάχιςτον 38,5% τθσ ςυνολικισ ενζργειασ ζωσ το 2030.
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Η Ομοςπονδία υλλόγων Εργαηομζνων Σεχνικϊν Επιχειριςεων Ελλάδοσ (ΟΕΣΕΕ) ωσ ανάδοχοσ
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων
του ιδιωτικοφ τομζα ςε ηθτιματα Περιβάλλοντοσ, ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» προςφζρει ςε χιλιάδεσ
ωφελοφμενουσ τθ δυνατότθτα να επιμορφωκοφν ςε αντικείμενα που ζχουν να κάνουν με α) φγχρονα
υςτιματα Διαχείριςθσ τερεϊν και Τγρϊν Αποβλιτων και β) Σιρθςθ Περιβαλλοντικϊν όρων ςε Ζργα
και Δραςτθριότθτεσ.
Οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που λαμβάνουν οι καταρτιηόμενοι ςυνειςφζρουν προσ πιο «πράςινεσ»
δραςτθριότθτεσ με ςεβαςμό ςτο φυςικό περιβάλλον και τουσ φυςικοφσ πόρουσ προσ τθν κατεφκυνςθ
τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.
Και βεβαίωσ, θ κατάρτιςθ και θ πιςτοποίθςθ ςτα παραπάνω αντικείμενα κα αποτελζςουν για τουσ
ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ, χριςιμα εφόδια για τθν εξειδίκευςθ και τθ βελτίωςι τουσ ςτο νζο
περιβάλλον εργαςίασ, που κα διζπεται από αυςτθρά περιβαλλοντικά πρωτόκολλα και προδιαγραφζσ.
Σο πρόγραμμα κατάρτιςθσ εξελίςςεται ικανοποιθτικά με πολφ μεγάλθ ςυμμετοχι εργαηομζνων του
ιδιωτικοφ τομζα, ενϊ ιδθ ζχει ξεκινιςει και θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των ωφελοφμενων.
Για το Δ τθσ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.
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ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΡΙΣΩΣΑΚΗ

Το ζργο υλοποιείται με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
– Ε.Κ.Τ.) ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020».
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