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 Μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 

 

 
 

 

 

   
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το Γ2: 

 

1.  ΓΚΙΟΝΑΪ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

    2.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

    3.  ΖΕΡΒΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

    4.  ΗΛΙΑΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 

    5.  ΚΑΪΜΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

    6.  ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

    7.  ΚΑΡΑΒΥΖΙΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

    8.  ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

    9.  ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

   10.  ΚΟΤΣΑΠΟΥΪΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

   11.  ΚΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

   12.  ΚΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 

   13.   ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

   14.  ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

   15.  ΜΑΝΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 Από το Γ3:   

 

  16.   ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

  17.  ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  18.   ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

  19.   ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

  20.   ΜΠΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  21.   ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

  22.   ΜΩΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 

  23.   ΝΟΥΡΛΟΓΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 

  24.   ΝΤΑΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 

  25.   ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  26.   ΝΤΩΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

  27.   ΟΒΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 



 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  Πράσινη οικονομία 

Σωστή διαχείριση φυσικών πόρων 

  (νερό, ήλιος,φυσικό αέριο) 
 

 Στόχος : 

  Βελτίωση της ποιότητας ζωής  

  Αύξηση των θέσεων εργασίας  

  Μείωση των ρύπων  

 



Τα πράσινα επαγγέλματα ………         



 

 

 

Προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και τα 

οικοσυστήματα 

 

 Συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση 

και χρήση της ενέργειας και των φυσικών 

πόρων 

 

 Περιορίζουν την κατασπατάληση του νερού 

 

 Ελαττώνουν την παραγωγή αποβλήτων 

 

Οδηγούν σε μια οικονομία με μειωμένο το 

αποτύπωμα του άνθρακα.  

 



 Πού υπάρχουν  

    πράσινες θέσεις 

      εργασίας; 

  



 

  Πρωτογενής τομέας:  

 
 • Γεωργία , (ενίσχυση φιλικών προς το περιβάλλον 

πρακτικών), κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία ,δάση. 

  

• βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία 

  

• ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών 

πόρων 

  

• διαχείριση οικοσυστημάτων και δασών ειδικότερα, 

κτλ. 

 

 

 





 

 

 

 

   Δευτερογενής τομέας:  
 

 • Βιομηχανία (εισαγωγή νέων "καθαρών" 

τεχνολογιών, δημιουργία περιβαλλοντικών 

υποδομών, αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι 

λειτουργίας), κατασκευές.  

 • κατασκευή ειδών/ προϊόντων με υλικά φιλικά 

προς το περιβάλλον,  

 • κατασκευή οικολογικών κτηρίων,  

 • παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,  

 • επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

αποβλήτων και απορριμμάτων, κτλ 

 



 

 

 

     Τριτογενής τομέας: 

 
 • Μεταφορές, εμπόριο, διακίνηση προϊόντων,            

 υπηρεσίες, τουρισμός 

  • Eμπόριο των βιολογικών ή οικολογικών 

 ειδών/ προϊόντων  

 • απαραίτητες υπηρεσίες για τη διακίνηση 

 αυτών, κ.ά.  

 • οικο- αγροτουρισμός, οικοξεναγήσεις  

 
 

 

 



Α.Π.Ε. 

• Πανευρωπαϊκή 

μελέτη έδειξε 

13.000 νέες θέσεις 

εργασίας από τις 

ΑΠΕ στη χώρα μας 





 

 Τεταρτογενής τομέας:  

 
 ●Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχή 

συμβουλών και πληροφοριών, έρευνα και 

ανάπτυξη (ερευνητικά προγράμματα, μελέτες και 

ανάπτυξη νέων μεθόδων και οικολογικών 

προϊόντων).  

 ●  έρευνα προς όφελος της αειφόρου 

ανάπτυξης  
 ● εφαρμογή διαδικασιών περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και ελέγχου της βιομηχανικής 

παραγωγής,  

  ● ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

κ.ά.  

 



 

Στόχος να μάθουμε για τα 

πράσινα  επαγγέλματα και  

 
 

 

 

 

....να γυρίσουμε 

σελίδα,  



ώστε να συμβάλλουμε μέσω της 

«αειφόρου απασχολησιμότητας» σε ένα 

βιώσιμο πλανήτη 



 

 Από όλους αυτούς τους τομείς εμείς 

επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την: 

  

 

   Βιοκλιματική αρχιτεκτονική 

   Βιολογική γεωργία 

   Διαχείριση απορριμάτων –        

Ανακύκλωση και 

   Πράσινη επιχειρηματικότητα 

 
 
 

 

 

 



 

Διοργάνωση Ημερίδας στις 10 Απριλίου 

και πρόσκληση επαγγελματιών με 

οικολογικές ευαισθησίες 

 



Οικολογική Αρχιτεκτονική ή  

«Ο αρχιτέκτονας μηχανικός αντιμέτωπος 

με την πρόκληση της οικολογικής 

αρχιτεκτονικής» 



Η κ. Γεωργιάδου Έλλη, αρχιτέκτων 

μηχανικός μας εξήγησε: 

 Τι σημαίνει ..  
 

   ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και 

 

   ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 

 



Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Εκμεταλλεύεται το νότιο 
προσανατολισμό 

• 
Εξασφαλίζει το χειμώνα  

την είσοδο του ήλιου στο 
εσωτερικό των κτηρίων  

και τον αξιοποιεί για τη θέρμανσή 
τους 
• 

Εξασφαλίζει πλήρη θερινό 
σκιασμό 

• 
Εξασφαλίζει το καλοκαίρι την 

φυσική ψύξη των κτηρίων  
με διαμπερή και κατακόρυφο 

νυχτερινό αερισμό 
• 

Τροποποιεί και βελτιώνει το 
μικροκλίμα  

του κτηριακού περιβάλλοντος 

 



• Στο ελληνικό κλίμα 
μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε 

 

• το 100% του 
απαιτούμενου 
φυσικού 
δροσισμού 

 μόνο με σωστό 
σχεδιασμό 

 

• χωρίς το 
παραμικρό 
πρόσθετο κόστος 

 



 

 

Η εξοικονόμηση 

ενέργειας στα 

κτήρια - 

βιομηχανία μπορεί 

να δημιουργήσει 

έως το 2020 

33.000 νέες 

θέσεις εργασίας 

ετησίως στη 

χώρα μας. 



Βιολογική γεωργία 

• Η καθηγήτρια της 
Γεωπονικής Σχολής 
του Α.Π.Θ.  

 κ. Προφήτου – 
Αθανασιάδου Δ. μας 
ενημερώνει για τη 
«βιολογική γεωργία 
ως μορφή 
εναλλακτικής 
γεωργίας στη 
σημερινή οικονομική 
κρίση» 

 



Άσκηση γεωργίας χωρίς τη χρήση χημικώς 

συντιθέμενων ουσιών . Στόχοι: 

 

 • Ευνοϊκές επιδράσεις  

• Λιγότερο επικίνδυνα 

προϊόντα  

• Διατήρηση γόνιμων 

εδαφών  

• Διατήρηση 

οικολογικής 

ισορροπίας  

 

 



Η βιολογική γεωργία είναι χαμηλών 

απαιτήσεων σε εισροές : 

 

• Ενέργεια 

• Νερό 

• Φυσικά λιπάσματα 

• Φυσικά 

φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα 

 

• Απαιτείται κατάρτιση -

εκπαίδευση  παραγωγών 

και γεωπόνων 

• Ενημέρωση – 

ευασθητοποίηση κοινού σε 

ότι αφορά τα βιολογικά 

προϊόντα 

• Συμμετοχή των 

Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων (παράδειγμα 

βιολογικού αγροκτήματος 

ΑΠΘ) 

 

 



  

   

 Η διαχείριση του 

περιβάλλοντος 

πρέπει να γίνεται 

ΜΕ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ 

ΤΡΟΠΟ χωρίς να 

εξαντλούμε τους 

φυσικούς πόρους  

 



Η περιβαλλοντική προστασία δεν είναι 

απειλή αλλά σύμμαχος της 

απασχόλησης 

• Εάν το 20% των 

συμβατικών 

αγροκτημάτων 

στραφούν στη 

βιολογική καλλιέργεια 

την ερχόμενη δεκαετία 

οι θέσεις εργασίας θα 

αυξηθούν κατά  

 10 – 30% περίπου. 

Πηγή: Greenpeace 

 



Διαχείριση απορριμάτων 
  

 Ο κ. Μπλιώνης Γιώργος  

 Διδάκτορας Βιολογίας – 
Οικολογίας 

 μας παρουσίασε την  

 «Ανακύκλωση ως ένα μικρό, 
αλλά σημαντικό μέρος, μιας 
συνολικότερης διαχείρισης 
των απορριμάτων με στόχο 
πόλεις με μηδενικά απόβλητα 
και δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας» 



Ανακύκλωση 

 Είναι λειτουργικό εργαλείο  με στόχο : 

 
 Την ελαχιστοποίηση των απωλειών (ενεργειακών 

και πρώτων υλών ) 

 Την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση  στην 

παρασκευή – χρήση – απόθεση προϊόντων  

 Παράταση της ζωής του προϊόντος – μείωση 

σωρού αποβλήτων  

 Μείωση της υποβάθμισης του οικοσυστήματος 

  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας   
 

 

 

 



 

 

Εταιρείες Ανακύκλωσης  
Ιδιωτικές ή Κρατικές 

 





Περισσότερες θέσεις εργασίας, λιγότερη 

ρύπανση!  

  

 

• 1,5 δις νέες θέσεις 

εργασίας μέχρι το 

2030 

 





       Πράσινη επιχειρηματικότητα 



Η προστασία του περιβάλλοντος και της 

φύσης  στο επίκεντρο της στρατηγικής της. 

Κυριότεροι φορείς: 
1. Ο δημόσιος τομέας 

2. Η τοπική αυτοδιοίκηση 

3. Τα Ανώτατα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά 
ιδρύματα 

4. Τα επιμελητήρια και οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις 

5. Οι εθελοντικές και οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις 

6. Ο ιδιωτικός τομέας 

 



Από όλα τα παραπάνω επιλέξαμε να 

παρουσιάσουμε αποσπάσματα βίντεο από 

εκπομπές : 

• 27 Europe «Χωράφι μόνο, ψάχνει» - θερμοκήπιο 

με εκμετάλλευση γεωθερμίας – παραγωγή 

σπιρουλίνας στη Νιγρίτα- βιολογικό κρεοπωλείο – 

διαφήμιση – προβολή παγωτατζίδικου στην Ιταλία 

και παράλληλα τα προβλήματα λόγω της 

γραφειοκρατίας στη χώρα μας.  

• « Νέοι Αγρότες»  

•  Πρωταγωνιστές:  «Αντίδοτο στην κρίση» 

•  ΟΤΑ (Το θαύμα της Ανάβρας Μαγνησίας) 

εκμετάλλευση φυσικού πλούτου- ανεμογεννήτριες 

– περιβαλλοντικό πάρκο – κτηνοτροφία 



 Τα πράσινα επαγγέλματα 

Στοχεύουν στην προστασία- διατήρηση 

και αποκατάσταση του περιβάλλοντος 

και την παράλληλη προστασία της 

απασχόλησης.  

 

Αποτελούν τη σημαντικότερη ελπίδα για 

το μέλλον του πλανήτη, όσο και για τη 

διαμόρφωση του εργασιακού τοπίου τα  

επόμενα χρόνια. «Όπως οι περισσότεροι «κήποι», η πράσινη 

οικονομία της Ευρώπης χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη» καταλήγει έκθεση 

του Cedefob. 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο τομέας του οικο-τουρισμού δε μας άφησε 

αδιάφορους, οπότε χαρήκαμε μια μέρα 

οργανωμένης ξενάγησης στην Έδεσσα 



Πάρκο του νερού - καταρράκτες 



Επίσκεψη στο Υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο του Άγρα - Έδεσσα 



Επίσκεψη στο Λαογραφικό μουσείο 



Εμείς στους καταρράκτες!!! 



Ευχαριστούμε για την προσοχή 

σας!! 



Πηγές πληροφόρησης: 

• www.prasini-aspida.org 

• www.careers@ucy.ac.cy 

• www.newsbeast.gr 

• www.lifetrends.gr 

• www.solon.org.gr 

• www.greencareercentral. 

com 

• www.equal-greece.gr 

• www.greenjobs.users.sch.

gr 

• www.gcex.gr 

 

• www.cedefob.europa.gr 

• http://chrysogelos.gr/files/

Prostasia-perivallontos-

kai-apasholisi.pdf 

• www.anelixi.org 

• www.greenpeace.hellas 

• www.getbusy.gr 

• www.dialektika.gr 

• www.ekke.gr/estia 
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• Βιολογική γεωργία, Προφήτου –

Αθανασιάδου Δήμητρα 

• Αρχιτεκτονική - Βιοκλιματικός σχεδιασμός –

Καθαρές τεχνολογίες δόμησης, Γεωργιάδου 

Έλλη 

• Διαχείριση απορριμάτων – Ανακύκλωση, 

Μπλιώνης Γεώργιος 

• Τα πράσινα επαγγέλματα, H.Καλαμπόκη – 

A. Μαρούλη 

• 27Europe video – Εκπομπή Πρωταγωνιστές 

– Νέοι αγρότες 

 

 


