
Table 1 

 

Δεξιότητες 

Προσωπικά 

θέματα 

 Να είναι ανεξάρτητος /η, δυναμικός /η και οργανωμένος/η , να είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά και 
δημιουργικά. 

 Να έχει δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. 

 Να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και την ανοχή απογοήτευση, ικανότητα για αυτό-αξιολόγηση και την εποικοδομητική 
αυτοκριτική. 

 Να είναι αποφασιστικός/ ή, δημιουργικός /ή, και ικανός/ή να πάρει  πρωτοβουλία, λήψη αποφάσεων και να 
ασχολείται με πληροφορίες. 

 Να έχει δυνατότητα  αυτοδιδασκαλίας . Να αναγνωρίζει  την ανάγκη για συνεχή μάθηση και την αναλυτική επίλυση 
προβλημάτων. 

Συνηγορία:  Ικανότητα να επηρεάζουν και να κινητοποιούν άλλους· ικανότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και απόφασης. 

 Γνώση για τη διευκόλυνση της αλλαγής, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν τη σημασία τις  προοπτικής πράσινων 
δεξιοτήτων. 

 Lobbying εκ μέρους του κοινού. 
Δεξιότητες 

επικοινωνίας 

 Καλές προφορικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας. 

 Ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά, συνοπτικά και με σαφήνεια. 

 Δυνατότητα να προσαρμόσει το περιεχόμενο και το ύφος της γλώσσας σε σχέση με το άτομο-στόχο / ακροατήριο. 

 Να είναι αποδεκτά σε άπταιστα Αγγλικά για να επικοινωνούν. 

 Διαχείριση του εαυτού και των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων ανάθεσης καθηκόντων. 

 Αξιολόγηση,  κατάρτιση και προσωπική ανάπτυξη. 

Υπολογιστικές 

ικανότητες: 

 Ικανότητες και δεξιότητες στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της οργάνωσης 

και διακίνησης. 

 Συλλογή και δημοσίευση δεδομένων από τις απογραφές και τα μητρώα. 

 Χρήση και διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών. 

 Η εμπειρία με τη χρήση κατάλληλων γενικών και ειδικών λογισμικού για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών. 

 Χρήση των βασικών πακέτων πληροφορικής στη διαχείριση των περιβαλλοντικών πληροφορικής. 

Δεξιότητες (Αυτο) 

διαχείρισης 

 Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα. 

 Συμβολή στον προγραμματισμό σε όλα τα επίπεδα από την πολιτική στην πράξη. 

 Κατανόηση των διαφόρων πολιτισμών και αξιών. 



 Ικανότητες ηγεσίας και των διαπραγματεύσεων, ικανότητα ηγηθείσης τον ομαδόν εργασίας, παρακινηθείς 

συνεργατών και να παράγουν συναίσθηση και να διαπραγματευτεί. 

Οργανωτικές 

δεξιότητες 

 Η γνώση Χημικών Μηχανικών υπηρεσιών οργάνωση και λειτουργία μηχανισμον χρηματοδότησης. 

 Ικανότητα και δεξιότητες στην επίτευξη των στόχων / παράγωγη αποτελεσμάτων με τα προβλεπόμενα πρότυπα και 

τις συνθήκες. 

 Ενημέρωση με καινοτομίες σε καθαρό περιβάλλον και γνώση ανάλυσης τον μελλοντικών τάσεων. 

 Γνώση σχετικά με την πολιτική και τη στρατηγική των εξελίξεων. 

 Δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διεθνείς συγκρίσεις και την ερμηνεία τους. 

Ικανότητα 

καθορισμού 

προτεραιοτήτων/ 

 Κατανόηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των 

πλεονεκτημάτων και τα μειονεκτημάτων τους. 

  Η κατανόηση των ανταγωνιστικών και αντικρουόμενες επιρροές στο κοινό. 

Επαγγελματική 

διακυβέρνηση: 

 Γνώση του ελέγχου, τα πρότυπα και τη διακυβέρνηση στη χημική μηχανική. 

 Δυνατότητα για την αξιολόγηση των ίδιων επιδόσεών. 

Η χρήση των ΜΜΕ   Γνώση των αρχών της προετοιμασίας και παράδοσης των μηνυμάτων μέσω των μέσων ενημέρωσης. 

  Ανάπτυξη γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις τόσο για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων όσο και 

για το γενικό κοινό. 

Συλλογική εργασία  Δυνατότητα ομαδικής εργασίας (εντός μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα) και την προσαρμογή στη διεπιστημονική και 

διεθνών ομάδων σε διαφορετικές κλίμακες. 

 Προθυμία για να δεχτεί την εταιρική κουλτούρα. 

 Η γνώση σχετικά με τις αρχές και τις μεθόδους εργασίας της εταιρικής σχέσης και τα οφέλη της συλλογικής 

εργασίας. 

 Ευαισθητοποίηση πώς διαφορετικές κουλτούρες οργανισμός μπορουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της 

συλλογικής εργασίας. 

 Η γνώση σχετικά με το πώς να επηρεάσει, να διαπραγματεύεται, να διευκολύνει και να διαχειρίζονται σε πολύ-

ομάδες περιβάλλον. 

 Δικτύωση και Δημιουργία 

 Αποτελεσματική αλληλεπίδραση  και σε συνέργεια με τους άλλους. 

Στρατηγική ηγεσία  Ηγεσία του απόψεις και τις κινήσεις και κίνητρα σε άλλους. 

 Ηγεσία των ομάδων έργου για την πολύ-επαγγελματική βάση. 

 Επίδειξη ηγεσίας μέσω της αποτελεσματικής δεσμεύσεις των μελών. 



 Διαρκής δέσμευση για την εργασία επί παρατεταμένες χρονικές κλίμακες, την ικανότητα να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις. 

 Να είναι σε θέση να είναι καινοτόμος όταν ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες / οργανωτικά συστήματα / 

διαδικασία παραγωγής. 

 


