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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
Στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβαλλοντικό κλίμα, η κοινωνία χρειάζεται περισσότερο 
από ποτέ οικολογική καινοτομία και αειφόρο προσανατολισμό. Η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει κάθε χώρα σε κάθε ήπειρο. Διαταράσσει τις εθνικές οικονομίες και επηρεάζει 
ζωές. Από τους θανατηφόρους καύσωνες και τις καταστροφικές ξηρασίες μέχρι τα 
αποδεκατισμένα δάση και τις ακτές που διαβρώνονται από την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας, η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιβάλει το τίμημά της στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος (Το ευρωπαϊκό περιβάλλον - κατάσταση και προοπτικές για το 2020. 
Knowledge for transition to a sustainable Europe), η Ευρώπη αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές 
προκλήσεις πρωτοφανούς κλίμακας και επείγοντος χαρακτήρα. Ενώ οι ευρωπαϊκές 
περιβαλλοντικές πολιτικές έχουν κάνει τη διαφορά, απαιτούνται επειγόντως αλλαγές για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της 
υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων.  
 
Οι τελευταίες στατιστικές για την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον που 
δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat (2020) υπογραμμίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης των 
θεωρήσεων της βιωσιμότητας στις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες και 
στις ειδικές πολιτικές για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Το έργο Green Step 
κατανοεί τον επείγοντα χαρακτήρα της εποχής μας και επιδιώκει να χαράξει την πορεία για 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων που θα επιφέρουν αλλαγές σε μικρο- και μακρο-
επίπεδο, έχοντας ως φόντο τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
(που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2021), την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και την 
ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά την προβολή της βιωσιμότητας ως έννοιας, οι 
τροχιές των κοινωνιών παραμένουν βαθιά μη βιώσιμες (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. 
(2018), "The global risks report, Insight Report", WEF, Γενεύη- World Wide Fund for Nature 
(2016), Living planet report 2016: risk and resilience in a new era, WWF, Gland). Τα κενά στην 
υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται στην περιβαλλοντική νομοθεσία 
της ΕΕ έχουν υψηλό κόστος για την κοινωνία και υλοποιούνται με διάφορες μορφές, όπως η 
αύξηση των ασθενειών λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, ή οι μη 
πραγματοποιημένες ευκαιρίες της αγοράς και οι οικονομικές απώλειες (EC, Μάρτιος 2019).  
 
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη για αλλαγή παραδείγματος 
προκειμένου να μετασχηματιστεί η κοινωνία. Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
σε αυτή τη διαδικασία, και σύμφωνα με το "Adult Education and Sustainability" (European 
Association for the Education of Adults, 2018), η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει 
ακόμη να αναπροσανατολιστεί ώστε να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και 
τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και συμπεριφορές που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση και την εισαγωγή θεμάτων, όπως η κλιματική αλλαγή και 
η βιοποικιλότητα, στη διδασκαλία και τη μάθηση. Για το λόγο αυτό, το έργο "Πράσινο Βήμα" 
αναγνωρίζει το γεγονός ότι η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να παρέμβει 



αποτελεσματικά και να γίνει ένα από τα πιο ισχυρά και αποδεδειγμένα μέσα για τη 
βιωσιμότητα, τόσο με την ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων με χαμηλές  
δεξιότητες βιωσιμότητας όσο και με την ενδυνάμωση των ενήλικων εκπαιδευομένων να 
μεταμορφώσουν τον εαυτό τους και την κοινωνία στην οποία ζουν.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα έργα του Πράσινου Βήματος έχουν ως στόχο: 
- Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη για μελλοντικά προσανατολισμένα 
προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες για τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων που να 
αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις των σημερινών κοινωνιών  
- Πειραματισμός με νέες προσεγγίσεις στη μάθηση για τη βιωσιμότητα και εμπειρική 
επικύρωσή τους  
- Δοκιμή καινοτόμων πρακτικών που θα μετατρέψουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους 
εκπαιδευόμενους, ιδίως τους εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε 
οικολογικά ευαισθητοποιημένους, πραγματικούς φορείς αλλαγής.  
- Προώθηση ενός ευέλικτου, τοπικού προγράμματος μάθησης προσαρμοσμένου στις 
μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, γύρω από τα 
θέματα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της κλιματικής αλλαγής και του (εσωτερικού) 
μετασχηματισμού της συμπεριφοράς.  
- Εμπλοκή της ευρύτερης κοινότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και των τοπικών 
ενδιαφερόμενων φορέων για την αειφορία (τοπικά κέντρα μάθησης, κοινωνία των πολιτών, 
ΜΚΟ, δημόσιες αρχές κ.λπ.) για την υποστήριξη της μετάβασης των εκπαιδευομένων, ιδίως 
των μεταναστών εκπαιδευομένων, σε πιο πράσινες οικονομίες και κοινωνίες, παρέχοντάς 
τους δεξιότητες για πράσινες θέσεις εργασίας και δίνοντάς τους κίνητρα για την υιοθέτηση 
αειφόρου τρόπου ζωής. 
 
Το Πράσινο Βήμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινοπραξία του αποτελείται από: 

 Netwerk Pro (Κάτω Χώρες) 
 Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS (Κύπρος) 
 FO-Aarhus (Δανία) 
 Glocal Factory (Ιταλία) 
 GAL Napoca Porolissum (Ρουμανία) 

 

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
  
Η εκπαίδευση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της αλλαγής προς έναν πιο 
βιώσιμο τρόπο ζωής, ιδίως λόγω της ικανότητάς της να διαδίδει τις γνώσεις που έχουν 
αποκτηθεί σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, να ευαισθητοποιεί για την 
κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, να παρακινεί τα άτομα να 
αναλάβουν την ευθύνη για τον αντίκτυπό τους και να αλλάζουν τα υποκείμενα κοινωνικά 
πρότυπα. Η ευαισθητοποίηση που προκύπτει από την εκπαίδευση σχετικά με τον αειφόρο 
τρόπο ζωής είναι ζωτικής σημασίας για να γίνουν αποδεκτές αυτές οι δραστικές αλλαγές 



στον τρόπο ζωής. Η κύρια πρόκληση σε σχέση με την εκπαίδευση για την αειφορία είναι πώς 
να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που θα τονώσουν την ευαισθητοποίηση του ατόμου για 
τον κεντρικό ρόλο που το ίδιο διαδραματίζει στη διαμόρφωση της κοινωνίας και θα το 
ενδυναμώσουν να επιλέξει έναν υπεύθυνο, αειφόρο τρόπο ζωής που θα μπορούσε να 
επιφέρει αλλαγές. 
 
Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ευκαιριών για μάθηση σχετικά με τα συστήματα και τις 
διαδικασίες που συνδέονται με την κατανάλωση, για το κίνημα μηδενικών αποβλήτων και 
ανακύκλωσης ή για τις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν ατομικά και συλλογικά για να 
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνει επίσης την εκ νέου 
εκμάθηση και την αναδιοργάνωση των πληροφοριών σε ευρύτερα πλαίσια -αλλάζοντας 
παγιωμένες νοοτροπίες και τολμώντας να ονειρευτούν εναλλακτικά μέλλοντα στο πλαίσιο, 
ας πούμε, μιας πράσινης οικονομίας. Η παρούσα κατάσταση υποδεικνύει την ανάγκη για 
περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναλυτικής, αναστοχαστικής σκέψης, προκειμένου να 
αποδομηθούν οι καθιερωμένες κανονιστικές συμπεριφορές και στάσεις σε σχέση με τις 
πρακτικές αειφορίας στις οποίες έχουν εκτεθεί τα άτομα σε όλο τον κόσμο.  
 
Η τυπική και η άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και η δια βίου μάθηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης για την αειφορία, ώστε να προωθηθεί ο υπεύθυνος 
αειφόρος τρόπος ζωής. Η εκπαίδευση για την αειφορία θα πρέπει να είναι ένα μέσο για την 
εξασφάλιση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ως πολίτες που όχι 
μόνο κάνουν επιλεκτικές, μελετημένες επιλογές τρόπου ζωής για τη βελτίωση του εαυτού 
τους, αλλά που επίσης επιφέρουν αλλαγές σε κοινοτικό και συλλογικό επίπεδο αναζητώντας 
νέες δημιουργικές λύσεις και συμμετέχοντας ως ενδιαφερόμενοι στους διαλόγους και τις 
συζητήσεις που καθορίζουν την πολιτική. 
 
Υπό αυτή την έννοια, η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση, το Πρόγραμμα Σπουδών Πράσινο 
Βήμα, σκοπεύει να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στα προγράμματα σπουδών της τυπικής 
και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και να προτείνει μια καινοτόμο θεωρητική βάση που 
θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε ως αυτόνομο υλικό μαθημάτων είτε ως προσθήκη στα 
υπάρχοντα προγράμματα σπουδών που στερούνται το στοιχείο της εκπαίδευσης για την 
αειφορία. Με τη χρήση αυτού του προγράμματος σπουδών, οι εκπαιδευτές/εκπαιδευτές 
ενηλίκων θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που έχουν μεγάλη 
σημασία για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενούς 
τους να κατανοήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τα θέματα βιωσιμότητας. 
 
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 5 διαφορετικά κεφάλαια για 5 γενικότερα και 
αλληλένδετα θέματα ως εξής: δράση για το κλίμα, πράσινες πόλεις και κοινότητες, 
υπεύθυνη κατανάλωση, μηδενικά απόβλητα και ανακύκλωση, πράσινες θέσεις εργασίας 
και οικονομία. 
 
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να βρουν στο τέλος του 
Προγράμματος Σπουδών, ως Προσθήκη, το Παιδαγωγικό Πλαίσιο του Πράσινου Βήματος 
που ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. 
Σκοπός του παιδαγωγικού πλαισίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων να 
εφαρμόσουν με αυτοπεποίθηση δραστηριότητες που προωθούν την αειφορία 



χρησιμοποιώντας διαδικασίες με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο για τη δημιουργία μιας 
κοινότητας ανάπτυξης και μάθησης. Γνωρίζουμε ήδη ότι δεν υπάρχει "σωστή" παιδαγωγική 
για την εκπαίδευση στην αειφορία, αλλά υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι απαιτείται στροφή 
προς ενεργητικές, συμμετοχικές και βιωματικές μεθόδους μάθησης που εμπλέκουν τον 
εκπαιδευόμενο και κάνουν πραγματική διαφορά στην κατανόηση, τη σκέψη και την 
ικανότητά του να δράσει. Η παιδαγωγική θα βασίζεται σε μια παιδαγωγική διαδικασία που 
προωθεί τη μάθηση με και για τη φύση και υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους να 
μεταμορφώσουν τον εαυτό τους και την κοινότητα στην οποία ζουν. 
 
Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα Σπουδών Πράσινο Βήμα ενισχύει τις γνώσεις των 
εκπαιδευτών ενηλίκων γύρω από τα σχετικά με την αειφορία θέματα και το Παιδαγωγικό 
Πλαίσιο Πράσινο Βήμα παρέχει τις μεθόδους και τα εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση αυτών των νέων γνώσεων.  
 
Συνολικά, διαβάζοντας αυτή την ηλεκτρονική έκδοση, θα αποκτήσετε ευαισθητοποίηση και 
γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με την αειφορία. Θα καταλάβετε τη σημασία της 
διασφάλισης του βιώσιμου τρόπου ζωής σας και της πράσινης, χωρίς αποκλεισμούς, 
ασφαλούς και βιώσιμης διαχείρισης των κοινοτήτων στις οποίες ζείτε. Θα εξοπλιστείτε με 
εργαλεία για να εφαρμόσετε τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις στην τοπική σας κοινότητα και να 
βοηθήσετε στη δημιουργία μιας ισχυρότερης αίσθησης της κοινότητας εκεί. Μέσω αυτής της 
νέας αποκτηθείσας γνώσης, θα αποκτήσετε επίσης ισχυρότερη φωνή, αίσθηση αξίας και 
επιθυμία για δημοκρατική συμμετοχή. 
 
Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτή την έκδοση όσο και εμείς! 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 
Δράση για το κλίμα 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή 

 
Σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας, είμαστε σιωπηλοί μάρτυρες μιας πολύ γρήγορης και 
σοβαρής αλλαγής του κλίματος. Αυτό συμβαίνει σε παγκόσμια, εθνική, τοπική και ατομική 
κλίμακα. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε δράση αμέσως τώρα. Η 

Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο 
για να δείτε την επισκόπηση 

του κεφαλαίου! 



κατανόηση των διαδικασιών της κλιματικής αλλαγής και ο σχεδιασμός δράσεων για τη 
μείωση των ανθρώπινων επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι ατομική μας ευθύνη, αλλά και η 
μόνη βιώσιμη οδός για τις τοπικές μας κοινότητες. 
 
Αυτό το κεφάλαιο απαντά σε ορισμένες από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή και τον ρόλο που διαδραματίζουμε ως άνθρωποι σε αυτό το πλαίσιο. Η 
ζωτικής σημασίας αλλαγή πρέπει να επεκταθεί από το τοπικό επίπεδο για να γίνει μια 
παγκόσμια στροφή σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Επιπλέον, επεκτείνεται στις σχετικές δράσεις 
που πρέπει να αναληφθούν από το παγκόσμιο στο τοπικό επίπεδο. Αναφέρει επίσης μια 
σειρά από παραδείγματα που δείχνουν πώς θα μπορούσε να μοιάζει η εμπλοκή της τοπικής 
κοινότητας και γιατί αυτή η εμπλοκή είναι σημαντική για το παγκόσμιο κίνημα για το κλίμα. 
 
Είμαστε νέοι, ενώ ο πλανήτης μας είναι αιώνιος και οι επόμενες γενιές εξαρτώνται από εμάς. 
Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα ελπίδα. Να κάνουμε το πράσινο 
βήμα σημαίνει να βρούμε τη δική μας πράσινη κατάσταση του μυαλού μας, μια πιο πράσινη 
προοπτική μέσα από την οποία αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν μας. Και το σύμπαν μας 
περιμένει να αποφασίσουμε ότι η μόνη δυνατή λύση είναι μια πράσινη.  
 
Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον 
αφορά το περιβάλλον. Κατά την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου, θα μάθουμε για την 
υπερθέρμανση του πλανήτη ως πραγματική πρόκληση για την κοινωνία μας, τις κύριες αιτίες 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση 
του πλανήτη, τη σημασία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, τις λύσεις που έχουμε 
γι' αυτό και τις τοπικές βέλτιστες πρακτικές ή παραδείγματα για την προστασία του 
περιβάλλοντος.  
 
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πραγματικά. Υπάρχουν διακυμάνσεις στις παγκόσμιες 
θερμοκρασίες τα τελευταία χρόνια και οι θερμοκρασίες αυτές προκαλούν αέρια του 
θερμοκηπίου, εκπομπές CO2 κ.λπ. Υπάρχουν όμως λύσεις για αυτά τα προβλήματα και θα 
έχουμε μια συνολική επισκόπηση αυτών των λύσεων αφού διερευνήσουμε τα προβλήματα 
που υποκίνησαν την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων. Μερικά παραδείγματα είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μείωση των εκπομπών στον τομέα των 
μεταφορών, η μείωση της κατανάλωσης, η ενθάρρυνση της ανακύκλωσης κ.λπ. Το πιο 
σημαντικό, θα εξετάσουμε ορισμένα τοπικά παραδείγματα προστασίας του περιβάλλοντος, 
που αποτελούν μικρά βήματα για το μέλλον του περιβάλλοντος και της ευημερίας μας.  
 
 

1.1 Πώς γνωρίζουμε ότι το κλίμα θερμαίνεται και ότι εμείς, οι άνθρωποι, 
είμαστε η κύρια αιτία; 
 

Μαθησιακοί στόχοι 
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

 Κατανοήσει  ποιες είναι οι κύριες αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

 Να γνωρίζει ποιοι είναι οι κύριοι τομείς και ρυπαντές που συμβάλλουν στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη. 

 Να είστε σε θέση να επικοινωνήσει αυτά τα επιχειρήματα σε άλλους μαθητές. 



 

 

 
 
Υπάρχει γενική συναίνεση στην επιστημονική κοινότητα ότι η κλιματική αλλαγή και η 
υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πραγματικές. Η συναίνεση αυτή προκύπτει από τον 
μεγάλο όγκο παρατηρησιακών και ανακατασκευασμένων δεδομένων που υποστηρίζουν 
αυτή τη δήλωση. 
 

 
Σχήμα 1. Μεταβολές της παγκόσμιας επιφανειακής θερμοκρασίας (μέσος όρος δεκαετίας) όπως ανακατασκευάστηκαν (1 -2000) και 

παρατηρήθηκαν (1850-2020). 

Πηγή - Σχήμα SPM.1 στο IPCC, 2021: Σύνοψη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. In: Κλιματική Αλλαγή 2021. 

 
Όπως μπορούμε να δούμε από το παραπάνω σχήμα, η διακύμανση της θερμοκρασίας τα 
τελευταία 2000 χρόνια δεν ξεπέρασε ποτέ τους 0,5°C. Ωστόσο, ξεκινώντας από το 1850, με 
την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης και την ευρεία χρήση των ορυκτών καυσίμων, 
μπορούμε να δούμε μια απότομη αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, που ήδη 
ξεπερνά την αύξηση κατά 1°C. 
 



 
 
Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας επιτάχυνσης της αύξησης της θερμοκρασίας, ιδίως τις τελευταίες 
τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus (2022), το 2021 ήταν το πέμπτο 
θερμότερο έτος στην ιστορία, οριακά θερμότερο από το 2015 και το 2018. Συνολικά, τα 
τελευταία επτά χρόνια ήταν τα θερμότερα επτά χρόνια που έχουν καταγραφεί με σαφή 
διαφορά. Ενώ οι κλιματικοί κύκλοι συμβαίνουν και η Γη μας πέρασε από ψυχρότερες και 
θερμότερες περιόδους (παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις περιόδους), ο ρυθμός της 
τρέχουσας αύξησης της θερμοκρασίας (τις τελευταίες δεκαετίες) είναι πρωτοφανής για το 
κλίμα της Γης. 
 
Ποιες είναι οι κύριες αιτίες αυτής της μεταβολής της θερμοκρασίας; 
Η ατμόσφαιρα της Γης αποτελείται από πολλά διαφορετικά αέρια (άζωτο, οξυγόνο, αργό, 
διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο κ.λπ.). Ορισμένα από αυτά τα αέρια (τα πιο σημαντικά είναι 
το CO2 - διοξείδιο του άνθρακα και το CH4 - μεθάνιο) λειτουργούν ως μια αόρατη γυάλινη 
οροφή που επιτρέπει στην ενέργεια (θερμότητα) του ήλιου να φτάσει στην επιφάνεια της 
Γης, αλλά την εμποδίζει να φύγει από την ατμόσφαιρά μας. Αυτή η διαδικασία μοιάζει πολύ 
με αυτό που συμβαίνει σε ένα θερμοκήπιο (με διαφανή οροφή που αφήνει τον ήλιο και τη 
θερμότητα να εισέλθει αλλά εμποδίζει την έξοδό της), γι' αυτό και ονομάζουμε αυτά τα 
αέρια αέρια θερμοκηπίου. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη γενική μας 
ευημερία, καθώς εμποδίζει τη Γη να "παγώσει" και συμβάλλει άμεσα στην ύπαρξη ζωής στον 
πλανήτη μας. 
 
Ωστόσο, εάν το ποσοστό των αερίων του θερμοκηπίου αυξηθεί λόγω κάποιων εξωτερικών 
παραγόντων, θα αυξηθεί και η επίδρασή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερη από 
τη θερμότητα του ήλιου θα συγκρατείται στη γήινη ατμόσφαιρα. Εξαιτίας αυτού, η 
ατμόσφαιρα θα είναι όλο και πιο ζεστή. Με πολύ απλουστευμένο τρόπο, μπορούμε να 
αναφερθούμε σε αυτή τη διαδικασία ως "Κλιματική υπερθέρμανση". 
 



 
Σχήμα 3. Η ατμόσφαιρα της Γης παγιδεύει μέρος της θερμότητας του Ήλιου, εμποδίζοντάς την να διαφύγει 

πίσω στο διάστημα τη νύχτα. Πηγή: NASA/JPL-Caltech 

 
 
Η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί μαζί με τις 
ανθρώπινες εκπομπές από την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης το 1850. Οι εκπομπές 
αυξήθηκαν αργά σε περίπου 5 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως στα μέσα του 20ου αιώνα, 
προτού εκτοξευθούν σε περισσότερους από 35 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως μέχρι το 
τέλος του αιώνα (NOAA Climate.gov).  
 
Ποιος παράγει τα αέρια του θερμοκηπίου; 
Υπάρχουν πολλές πηγές που εκπέμπουν αέρια CO2 ή CH4. Αν εξετάσουμε το περιβάλλον, 
μπορούμε να δούμε ότι, για παράδειγμα, οι εκρήξεις ηφαιστείων απελευθερώνουν επίσης 
σημαντικές ποσότητες CO2, ενώ η ζύμωση των φύλλων και άλλων οργανικών υλικών από τα 
δάση ή τους αγρούς μπορεί να απελευθερώσει CH4. Αν και υπάρχουν πολλά ακόμη 
παραδείγματα CO2 που παράγονται ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών διεργασιών, είναι 
σαφές ότι οι σημαντικότερες εκπομπές CO2 προκαλούνται από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια προοπτική, όλη η ηφαιστειακή 
δραστηριότητα από το 1850 έως τις μέρες μας, αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% των 
συνολικών εκπομπών που απελευθερώνονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Για 
παράδειγμα, η έκρηξη των ηφαιστείων St. Helens (1980) και Pinatubo (1991) απελευθέρωσε 
ποσότητα CO2 που αντιστοιχεί σε 2,5 ώρες των ανθρώπινων εκπομπών CO2. 
 
Το κλιματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε για την 6η έκθεση της IPCC δείχνει ξεκάθαρα ότι αν 
εξαιρέσουμε τις ανθρώπινες εκπομπές, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία θα παραμείνει 
σταθερή. 



 

Σχήμα 4. Μεταβολή της παγκόσμιας επιφανειακής θερμοκρασίας (ετήσιος μέσος όρος) όπως 

παρατηρήθηκε και προσομοιώθηκε με τη χρήση ανθρώπινων & φυσικών και μόνο φυσικών παραγόντων 

(1850 - 2020). Πηγή - Σχήμα SPM.1 στην IPCC, 2021: Περίληψη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. In: 

Climate Change 2021. 

 
Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι στην πραγματικότητα μια αύξηση που προκαλείται 
αποκλειστικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις επακόλουθες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Αν εξετάσουμε ποιοι είναι οι τομείς που συμβάλλουν περισσότερο στην 
αύξηση των εκπομπών και, επομένως, στην κλιματική αλλαγή, θα μπορούσαμε να δούμε ότι 
ο τομέας της ενέργειας έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο (73,2%), ακολουθούμενος από τη 
γεωργία και τη χρήση γης (18,4%), τη βιομηχανία (5,2%) και τα απόβλητα (3,2%). 
 
 

1.2 Η ανάγκη καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 

 
 

Μαθησιακοί στόχοι 
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

 Να κατανοήσει ποιες είναι οι κύριες αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

 Να γνωρίζει ποιοι είναι οι κύριοι τομείς και ρυπαντές που συμβάλλουν στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη. 

 Να είναι σε θέση να επικοινωνήσει αυτά τα επιχειρήματα σε άλλους μαθητές. 
 

 
 
 



Ενώ είναι σαφές ότι το κλίμα αλλάζει και ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, 
θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί "Και λοιπόν;". Γιατί πρέπει να μας νοιάζει;". Δυστυχώς, 
αυτές δεν είναι υποθετικές ερωτήσεις, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται 
με αυτόν τον τρόπο. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοήσουμε τι διακυβεύεται και γιατί 
πρέπει να ανησυχούμε. 
Υπάρχουν πολλές εργασίες που αναλύουν λεπτομερώς τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής και δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε όλη τη σειρά των επιχειρημάτων σε αυτό το 
κεφάλαιο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτά που μπορούν να έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στη ζωή και την ευημερία μας. 
 
Ρύπανση και υγεία 
Η έκθεση για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη του 2020 εκτιμά ότι περίπου 8,7 
εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως λόγω της ρύπανσης από ορυκτά καύσιμα. Ενώ 
στην Ευρώπη η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά, η έκθεση τονίζει ότι περίπου 400.000 
άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα λόγω της ρύπανσης. Η καύση άνθρακα, ντίζελ ή βενζίνης 
παράγει πολύ μικρά σωματίδια, που ονομάζονται PM 2.5. Τα σωματίδια αυτά είναι τοξικά 
και εξαιρετικά μικρά, ώστε να μπορούν να καταλήξουν στους πνεύμονές μας προκαλώντας 
σημαντικά αναπνευστικά προβλήματα. Δυστυχώς, το μέγιστο όριο ασφαλείας για αυτά τα 
σωματίδια ξεπεράστηκε για 6 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, 
Ρουμανία και Κροατία). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες 
εκτίθενται στις βλαβερές συνέπειες που προκαλούνται από την εισπνοή σωματιδίων PM 2.5. 
Σύμφωνα με την έκθεση, τα σωματίδια PM 2.5 προκαλούν 25.000 θανάτους στη Ρουμανία, 
τοποθετώντας τη Ρουμανία στην 8η θέση στην ΕΕ όσον αφορά τους θανάτους που 
προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση. 
 
Ακραία καιρικά φαινόμενα - κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση των ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για καύσωνες, ακραία ξηρασία, καταιγίδες, 
ανεμοστρόβιλους και άλλα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Πιθανώς τα πιο "ορατά" για 
εμάς ακραία καιρικά φαινόμενα είναι οι καύσωνες και τα συναφή ρεύματα αέρα. Σύμφωνα 
με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2018, η πόλη της Κλουζ-Ναπόκα έχασε περίπου 38 
εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας τριών κυμάτων καύσωνα που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 
2016. Οι απώλειες προήλθαν από απώλεια παραγωγικότητας, αυξημένες δαπάνες ενέργειας 
ή δαπάνες που σχετίζονται με την υγεία. 
 
Τα ακραία θερμοκρασιακά φαινόμενα αυξήθηκαν από 1 φορά ανά 10 έτη για την περίοδο 
1850-1900 σε 2,8 φορές ανά 10 έτη. Δυστυχώς, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί και στο μέλλον. 
Όπως περιγράφεται στην έκθεση της IPCC, στο χειρότερο σενάριο (όπου δεν καταπολεμούμε 
τη δυναμική της κλιματικής αλλαγής), τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν να συμβαίνουν 
ετησίως. 
 
 

1.3 Ανάληψη δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής 

 
 

Μαθησιακοί στόχοι 



Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

 Να είναι σε θέση να χαρτογραφήσει τις σημαντικότερες δράσεις που απαιτούνται 
για τη μείωση της ρύπανσης και, συνεπώς, του ρυθμού υπερθέρμανσης του 
πλανήτη.  

 Να κοινοποιήσει αυτά τα επιχειρήματα σε ένα ευρύτερο ακροατήριο 
χρησιμοποιώντας ακριβείς αριθμούς και δεδομένα.  

 

 
 
Δυστυχώς, έχουμε ήδη φτάσει σε πολύ υψηλή συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα και η 
άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Όταν συζητούν για λύσεις, οι 
ειδικοί δεν στοχεύουν στη σύνταξη μέτρων που θα αντιστρέψουν την υπάρχουσα δυναμική, 
καθώς αυτό είναι αδύνατο. Οι εμπειρογνώμονες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
εξετάζουν μάλλον ποια είναι τα καλύτερα μέτρα για τον περιορισμό της ταχύτητας της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης για τις μελλοντικές 
γενιές. Αν και πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πρόκληση, που εμπλέκει πολλούς φορείς και 
μέτρα, καταλήγει σε ένα βασικό πράγμα - τη μείωση των εκπομπών. 
 
Μείωση των εκπομπών CO2 
Από όσα μάθαμε μέχρι σήμερα, πρέπει να μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές μας, οι οποίες 
προέρχονται κυρίως από τον ενεργειακό και τον γεωργικό τομέα. Ωστόσο, δεν μπορούμε 
απλά να σταματήσουμε τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και τα αυτοκίνητά μας για να 
μειώσουμε αμέσως τις εκπομπές CO2, διότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση 
των κοινωνιών μας. Έτσι, πρέπει να καταλήξουμε σε μια σειρά μέτρων που, ενώ θα μειώνουν 
την ποσότητα της ρύπανσης, δεν θα μειώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Σε αυτό το 
κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε μόνο σε δύο τύπους δράσεων μέσω των οποίων μπορούμε να 
επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. 
 
a. Εξοικονόμηση ενέργειας 
Πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη στη Ρουμανία και δημοσιεύθηκε το 2021 δείχνει ότι μετά 
την πληρωμή όλων των λογαριασμών ενέργειας, το 13% των ρουμανικών νοικοκυριών 
βυθίζεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Η μελέτη διεξήχθη πριν από την εκτίναξη των 
τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επομένως ο πραγματικός αντίκτυπος 
των τιμών της ενέργειας στο εισόδημα των νοικοκυριών είναι ακόμη μεγαλύτερος τώρα.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, υπάρχει μια σειρά μέτρων που περιγράφονται στα 
σχέδια της ΕΕ Fit for 55 και RePowerEU, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής 
μας ανθεκτικότητας, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της επακόλουθης 
ρύπανσης: 
- Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που 
πρέπει να ενθαρρυνθούν από τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Η 
εξασφάλιση ότι οι νέες κατοικίες (ή οι εργασίες ανακαίνισης παλαιότερων κτιρίων) 
εξετάζουν τις καλύτερες λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση της γενικής κατανάλωσης ενέργειας και, με αυτόν τον τρόπο, στη 
μείωση των γενικών δαπανών μας για θέρμανση ή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Από την 
άποψη αυτή, η ΕΕ στοχεύει να επιτύχει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 32,5% σε 



ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δεν θα μειώσει μόνο τις 
εκπομπές που σχετίζονται με την ενέργεια, αλλά θα συμβάλει επίσης στη μείωση της 
ενεργειακής φτώχειας, καθώς η κατανάλωση λιγότερης ενέργειας σημαίνει ότι πρέπει να 
πληρώνουμε για λιγότερη ενέργεια. 
- Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας. Δεδομένου ότι τα 
φωτοβολταϊκά πάρκα και οι ανεμογεννήτριες δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα για τη 
λειτουργία τους, το αποτύπωμα CO2 (ρύπανση) είναι εξαιρετικά χαμηλό (παράγεται μόνο 
CO2 κατά τη φάση της παραγωγής και της μεταφοράς) σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα ή φυσικού αερίου. Μέσω του σχεδίου 
REPowerEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί ο στόχος για το σύνολο της 
παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα της ηπειρωτικής 
χώρας, ώστε να φθάσει το 45% έως το 2030. 
- Μείωση των εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών. Εδώ συζητάμε μια σειρά 
διαφορετικών μέτρων σε διαφορετικές κλίμακες. Τον Ιούνιο του 2022, η ΕΕ υιοθέτησε ένα 
φιλόδοξο σχέδιο για να μην ρυπαίνει το 100% των αυτοκινήτων και των φορτηγών που 
παράγονται στην ΕΕ μέχρι το 2035. Αυτό σημαίνει ότι από το 2035 δεν θα παράγονται πλέον 
νέα αυτοκίνητα με ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ. Σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να εξετάσουμε το 
ενδεχόμενο να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε την εναλλακτική κινητικότητα, καθώς 
για παράδειγμα τα τρένα είναι λιγότερο ρυπογόνα από τα αυτοκίνητα ή τα αεροπλάνα. Σε 
τοπικό/πολιτειακό επίπεδο πρέπει να αναπτύξουμε αξιόπιστες και ασφαλείς υποδομές που 
θα ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ταξιδεύουν με ποδήλατο, σκούτερ ή δημόσια μέσα 
μεταφοράς ως μια πιο βιώσιμη και πιο υγιεινή εναλλακτική λύση έναντι των προσωπικών 
αυτοκινήτων. 
 
b. Βιώσιμη χρήση των πόρων 
Επί του παρόντος, το οικονομικό μας μοντέλο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια γραμμική 
λογική - Παράγω - Καταναλώνω - Απορρίπτω. Αυτό το παράδειγμα ενθαρρύνει την 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με πολύ υψηλούς ρυθμούς (από την κοπή ολόκληρων 
δασών μέχρι την διάλυση βουνών) σε συνδυασμό με την πολύ γρήγορη χρήση και διάθεση 
του προϊόντος. Ένα καλό παράδειγμα για να το οπτικοποιήσουμε είναι για παράδειγμα οι 
πλαστικές σακούλες, τις οποίες χρησιμοποιούμε μόνο για να μεταφέρουμε ένα προϊόν από 
το ράφι του καταστήματος στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μας. Μόλις φτάσουμε στο 
σπίτι, πετάμε αυτές τις σακούλες και τις ξεχνάμε, ωστόσο η ενέργεια που δαπανάται για την 
παραγωγή αυτών των σακουλών και η περαιτέρω ενέργεια και οι εκπομπές που σχετίζονται 
με την απόρριψη αυτών των σακουλών συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση των εκπομπών.  
 
Μια εναλλακτική λύση σε αυτό το γραμμικό μοντέλο δίνεται από το παράδειγμα της 
κυκλικής οικονομίας. Σε αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο, τα αγαθά δεν απορρίπτονται 
γρήγορα, αλλά επαναχρησιμοποιούνται και διατηρούνται ψηλότερα στην αλυσίδα αξίας για 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη 
μείωση των εκπομπών με 3 σημαντικούς τρόπους: 
- Η μείωση της κατανάλωσης και η χρήση προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
μειώνει την ανάγκη εξόρυξης παρθένων υλικών, με αποτέλεσμα να διατηρούμε το φυσικό 
μας κεφάλαιο ανέπαφο και να αποτρέπουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας. Ένα καλό 
παράδειγμα σε αυτό το πλαίσιο είναι η σπατάλη τροφίμων, σύμφωνα με την έκθεση Food 
wastage footprint, στην ΕΕ, περίπου το 20% του συνόλου των παραγόμενων τροφίμων 



σπαταλιέται. Αν θεωρούσαμε όλες τις εκπομπές που προέρχονται από τη σπατάλη τροφίμων 
ως μία χώρα, θα κατατασσόταν στην 3η θέση παγκοσμίως ως η πιο ρυπογόνος χώρα μετά 
την Κίνα και τις ΗΠΑ. 
- Η επαναχρησιμοποίηση και η επισκευή αγαθών μειώνει επίσης την ανάγκη για 
παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση νέων αγαθών, γεγονός που με τη σειρά του 
αποτρέπει τις εκπομπές από τις διαδικασίες παραγωγής και μεταφοράς. 
- Η ανακύκλωση αποτρέπει τις εκπομπές από την υγειονομική ταφή μεγάλων 
ποσοτήτων αποβλήτων (οι οποίες παράγουν σημαντικές ποσότητες CH4 και άλλους 
επικίνδυνους ρύπους για το περιβάλλον μας). 
 
Πέρα από αυτόν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, μειώνοντας την κατανάλωσή μας και 
χρησιμοποιώντας τα προϊόντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εξοικονομούμε χρήματα, 
γεγονός που συμβάλλει άμεσα στην υλική μας ευημερία. 
 
 

1.4 Μαθήματα από τις τοπικές κοινότητες προς την παγκόσμια ηγεσία 
 

                                                    Μαθησιακοί στόχοι 
                                              Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

  Nα γνωρίζει παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών προσαρμογής 
από το τοπικό επίπεδο 

 Να κατανοεί το ρόλο της δράσης από τη βάση προς την κορυφή στις 
δράσεις μετριασμού του κλίματος. 

 Να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει αυτά τα 
παραδείγματα με ένα ευρύτερο κοινό. 

 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα του προβλήματος και το τεράστιο μέγεθος των αναγκαίων 
περικοπών, μπορεί να αισθανθούμε ότι ο ρόλος μας, σε τοπικό επίπεδο, είναι απλά πολύ 
μικρός και αμελητέος. Ωστόσο, αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την 
αλήθεια, στην πραγματικότητα οι τοπικές πρωτοβουλίες και οι στρατηγικές επίλυσης 
προβλημάτων από τη βάση προς την κορυφή είναι αυτές που έχουν την πραγματική 
ικανότητα να επιφέρουν μια αλλαγή. Ενώ καταλαβαίνουμε την κατεύθυνση και τις αναγκαίες 
δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτές πρέπει να εφαρμοστούν και να υποστηριχθούν σε 
τοπικό επίπεδο από εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς. Από αυτή την άποψη μπορούμε να 
περιγράψουμε τουλάχιστον δύο τρόπους με τους οποίους οι τοπικές κοινότητες θα 
μπορούσαν και θα έπρεπε να συμμετάσχουν στην ανάληψη δράσης κατά της κλιματικής 
αλλαγής. 
 
a. Δημιουργία ομάδων δράσης για τη χαρτογράφηση και επίλυση προβλημάτων σε τοπικό 
επίπεδο  
Οι δράσεις από τη βάση προς την κορυφή απαιτούν συνεργασία και αλληλεπίδραση σε 
τοπικό επίπεδο. Αυτού του είδους η δυναμική δημιουργείται συνήθως μέσω μιας 
συνεταιριστικής δομής που περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς φορείς από το τοπικό 
επίπεδο. Συνήθως, αυτές οι ομάδες δράσης ξεκινούν από την επιθυμία επίλυσης ενός πολύ 
σαφώς προσδιορίσιμου τοπικού προβλήματος. Στην περίπτωση της κομητείας Cluj μερικά 
από τα πιο πιεστικά ζητήματα που έφεραν τους ανθρώπους κοντά είναι η περιβαλλοντική 



και κοινωνική προστασία, η διαχείριση των αποβλήτων και η αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας. ΜΚΟ όπως το Κοινοτικό Ίδρυμα Cluj ή η GAL (Ομάδα Τοπικής Δράσης) 
Napoca Porolissum αποτελούν καλά παραδείγματα γεφύρωσης περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και τοπικής δράσης. 
 
Μέσω του έργου "Ενεργές κοινότητες για την προστασία του περιβάλλοντος", το Κοινοτικό 
Ίδρυμα Cluj, για παράδειγμα, δημιούργησε δύο ομάδες εργασίας στην Băișoara και την 
Bonțida, οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος των χαμηλών ποσοστών 
ανακύκλωσης και της ρύπανσης από τα απόβλητα στις κοινότητες αυτές. Ενώ το ζήτημα είναι 
πολύ περίπλοκο, η συμμετοχή τοπικών, περιφερειακών, ακόμη και εθνικών φορέων 
προσφέρει στην όλη πρωτοβουλία ένα πολύ καλό θεμέλιο διαλόγου και δράσης. Ως 
αποτέλεσμα των ομαδικών συναντήσεων, οι φορείς κατάφεραν να ξεπεράσουν μια σειρά 
από διοικητικά και θεσμικά αδιέξοδα και να περιγράψουν μια σειρά από συγκεκριμένες 
δράσεις που θα συμβάλουν άμεσα σε μια πιο προσεκτική διαχείριση των αποβλήτων σε 
τοπικό επίπεδο. 
 
b. Συντονισμένες τοπικές δράσεις 
Εκστρατείες ή δράσεις που οργανώνονται με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας 
συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα δημιουργούν την αίσθηση της 
συνάφειας με ένα συγκεκριμένο ζήτημα/θέμα. Από αυτή την άποψη, η δράση πρασίνου και 
καθαρισμού, όπως αυτή που έλαβε χώρα στο Rachițele ή η δράση αναδάσωσης στο Mărișel, 
επιτυγχάνει δύο σημαντικούς στόχους: αφενός συμβάλλει σε ένα καθαρότερο και 
ασφαλέστερο περιβάλλον, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι συνδέει ομάδες δράσεων, 
ανθρώπους και τοπικές αρχές με την παγκόσμια περιβαλλοντική ατζέντα. 
 
Παρόλο που οι δράσεις αυτές μπορεί να φαίνονται μικρές, σε σύγκριση με την κλίμακα των 
παγκόσμιων προκλήσεων, είναι μάλλον η συνέπεια και η συνέχειά τους που έχουν σημασία. 
Εάν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δράσεις αυτές δεν είναι σποραδικές, αλλά μάλλον 
προσανατολισμένες στη στρατηγική, προγραμματισμένες και με τη συμμετοχή και 
διοικητικών φορέων, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο αντίκτυπος θα φανεί 
μακροπρόθεσμα. Αυτές μπορούν να δημιουργήσουν τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο, να 
συμβάλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας και να μεταφράσουν τον παγκόσμιο λόγο για τη 
δράση για το κλίμα σε τοπικά κινήματα για τη δράση για το κλίμα. 
 
Το κεφάλαιο αυτό τονίζει τη σημασία της λήψης ορισμένων μέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Μειώνοντας την κατανάλωση, χρησιμοποιώντας την ενέργεια με αποδοτικό 
τρόπο, ανακυκλώνοντας και πρασινίζοντας δράσεις, μπορούμε να συμβάλουμε σε μια 
καλύτερη ζωή στην κοινότητα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πραγματικές και 
υπάρχουν επείγοντα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να συμβάλουμε σε ένα ασφαλέστερο 
μέλλον. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους άλλους να συμβάλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά πριν εκπαιδεύσουμε τους άλλους, είναι σημαντικό να 
τους κάνουμε να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, 
και μετά από αυτά, να τους αποδείξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εργαλεία για 
να μάθουν για τα απαραίτητα βήματα προς έναν καλύτερο, πιο πράσινο και ασφαλέστερο 
πλανήτη. 
 
 



Έμπνευση για το μέλλον 
Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν διάφορες δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην 
καλύτερη κατανόηση της δράσης για το κλίμα και να βελτιώσουν την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και της ζωής στην τοπική περιοχή. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στη 
Ρουμανία, ιδίως στην περιοχή της κομητείας Cluj, είναι η InfoClima.  
 
Το InfoClima (https://www.infoclima.ro/) είναι μια πλατφόρμα που αποσκοπεί στη 
μετάφραση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε κατανοητές 
έννοιες. Ως πλατφόρμα επιστημονικής επικοινωνίας, το InfoClima συνεργάζεται στενά με 
επιστήμονες και δημοσιογράφους για να διασφαλίσει ότι η ποιότητα της κάλυψης των 
θεμάτων που σχετίζονται με το κλίμα είναι υψηλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη, ενώ 
παράλληλα υποστηρίζει μια πιο "δημόσια" επικοινωνιακή στρατηγική. Η πλατφόρμα έχει 
δημοσιεύσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 100 άρθρα, εμπλέκοντας 30+ επιστήμονες και 
50+ δημοσιογράφους. 
 
Άλλες σημαντικές τοπικές δράσεις είναι η δράση πρασίνου στο χωριό Mărișel, όπου 
περίπου 150 εθελοντές φύτεψαν δέντρα σε έκταση 3 εκταρίων. Οι ορεινές περιοχές της 
Ρουμανίας υπέφεραν από μαζική αποψίλωση των δασών, επομένως, πολλές 
περιβαλλοντικές δράσεις προσανατολίζονται στην επίλυση αυτού του προβλήματος. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ενέργειες καθαρισμού. Αυτό δεν αφορά μόνο τις μεγάλες, 
πυκνοκατοικημένες πόλεις, αλλά και τα χωριά. Στο χωριό Răchițele, από την κομητεία Cluj, 
υπάρχει μια δράση καθαρισμού που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Η δράση λαμβάνει 
χώρα στα περίχωρα του χωριού και εκεί συγκεντρώνονται πολλοί τόνοι σκουπιδιών. Οι 
περιοχές που καθαρίζονται είναι πολύ δημοφιλείς όσον αφορά τον τουρισμό, γι' αυτό και 
χρειάζονται τέτοιες δράσεις.   
 
Τέτοιες δράσεις πραγματοποιούνται και στα σχολεία, όπου σχηματίζουν τη λεγόμενη 
"περιπολία ανακύκλωσης". Οι μαθητές διδάσκονται την ανακύκλωση διαφόρων υλικών και 
τη σημασία της ανακύκλωσης. Αυτού του είδους οι δράσεις είναι πολύ σημαντικές σε τοπικό 
επίπεδο, καθώς οι μικρές ενέργειες θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο μέλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
Πράσινες πόλεις και κοινότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 
Ένα πράσινο περιβάλλον συμβάλλει ενεργά στην ποιότητα ζωής. Όλοι είμαστε πιο 
ευτυχισμένοι και αισθανόμαστε καλύτερα σε ένα πράσινο περιβάλλον, σε πράσινες πόλεις, 
είτε εργαζόμαστε εκεί, είτε ζούμε εκεί, είτε απλώς επισκεπτόμαστε. Οι χώροι πρασίνου, 
όπως τα πάρκα και οι δημόσιοι κήποι, προσκαλούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και 

Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο 
για να δείτε την επισκόπηση 

του κεφαλαίου! 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/
http://www.unenvironment.org/emissionsgap


ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ασκούνται και να χαλαρώνουν, γεγονός που θα βελτιώσει 
την υγεία τους. Η παρουσία πράσινων φυτών και δραστηριοτήτων σε φυσικό περιβάλλον 
συμβάλλει επίσης σε ασφαλέστερες και ολοκληρωμένες γειτονιές. 
 

Περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις. Το 2050, το ποσοστό 
αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 6,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή στα δύο τρίτα του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή, 
καθώς οι αστικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Περίπου το 75% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 προκαλείται από τις πόλεις, 
με τις μεταφορές και τα κτίρια να είναι από τους μεγαλύτερους συντελεστές. Επομένως, η 
βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
χτίζουμε και διαχειριζόμαστε τις πόλεις μας. 
 
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών αντικατοπτρίζουν μια φιλόδοξη 
ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο για την ανθρωπότητα όσο και για τον πλανήτη, 
εξισορροπώντας οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Για την εξασφάλιση 
ασφαλών, υγιών και χωρίς αποκλεισμούς πόλεων, ο ΣΒΑ 11, "Βιώσιμες πόλεις και 
κοινότητες", επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ασφαλή και 
οικονομικά προσιτή στέγαση, να γίνουν επενδύσεις στις δημόσιες μεταφορές, να 
δημιουργηθούν πράσινοι δημόσιοι χώροι και να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η διαχείριση 
των πόλεων.  
 
Το κεφάλαιο 2 θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα τρία θέματα και τον τρόπο με τον οποίο 
συνδέονται με μια βιώσιμη πόλη: δημόσιες μεταφορές, πράσινοι δημόσιοι χώροι και αστικός 
σχεδιασμός και διαχείριση.  
 
 

2.1 Επενδύσεις στις δημόσιες μεταφορές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία από το 2020 από 1.510 πόλεις σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι κατά μέσο όρο μόνο 
το 37% περίπου των αστικών περιοχών εξυπηρετούνται από δημόσιες συγκοινωνίες, 
μετρούμενες ως απόσταση 500 μέτρων με τα πόδια από συστήματα μεταφορών χαμηλής 
χωρητικότητας (π.χ. λεωφορεία ή τραμ) ή/και 1.000 μέτρων από συστήματα υψηλής 
χωρητικότητας (π.χ. τρένα ). Με τις διαφορές στις συγκεντρώσεις του πληθυσμού εντός των 
πόλεων, αυτό μεταφράζεται ότι μόνο το 52% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού έχει 
άνετη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

 Να κατανοήσει πώς οι επιλογές των μεταφορών 

επηρεάζουν το αποτύπωμα άνθρακα. 

 Να κατανοήσει τις αλλαγές που απαιτούνται για την 

προώθηση της χρήσης των δημόσιων μεταφορών. 

 Να είναι σε θέση να μεταφέρει τις γνώσεις αυτές στους 

ενήλικες εκπαιδευόμενους 



 
Οι επιλογές μας στις μεταφορές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο αποτύπωμα άνθρακα. Οι 
μεταφορές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ευρώπη και είναι η κύρια αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. 
 
Πέντε τομείς εστίασης που αξίζουν ύψιστη προτεραιότητα καθώς οι πόλεις προσπαθούν να 
προλάβουν τις μελλοντικές καταστροφές: 
 
a. Ανασυγκρότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και ενίσχυση της πολυτροπικότητας 
Δεν υπάρχει οικονομικά ακμάζουσα πόλη στον κόσμο που να μην εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τις μαζικές μεταφορές, καθώς το μετρό και τα λεωφορεία είναι πιο 
αποτελεσματικά και πιο καθαρά από οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς. Οι επιχειρήσεις 
συχνά προσελκύονται επίσης από πόλεις με εκτεταμένα δίκτυα μέσων μαζικής μεταφοράς, 
επειδή προσφέρουν στους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ένα σχετικά φθηνό και 
αξιόπιστο μέσο για τη μετάβαση από και προς τη δουλειά.  
 
Ενώ οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες επιστρέφουν και πάλι στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
μετά την πανδημία, πολλά συστήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες. Οι αρχές δημόσιων συγκοινωνιών θα πρέπει να επικεντρωθούν σε δύο βασικά 
στοιχεία για την αύξηση της επιβατικής κίνησης - την προσιτή τιμή και την ταχύτητα και 
αξιοπιστία των υπηρεσιών. 
 
Προσιτότητα: Ωστόσο, τα συστήματα θα πρέπει να προσφέρουν καινοτόμα πακέτα που 
μειώνουν το συνολικό κόστος για τους επιβάτες, προωθώντας την αύξηση του όγκου των 
εισιτηρίων. Η αγορά διαδρομών πρέπει να είναι απλή και αποτελεσματική, για παράδειγμα 
μέσω εύχρηστων εφαρμογών που επιτρέπουν στους επιβάτες να προγραμματίζουν 
διαδρομές και να ελέγχουν την κατάσταση των υπηρεσιών. 
 
Ταχύτητα και αξιοπιστία: Τίποτα δεν κάνει τους επιβάτες πιο χαρούμενους από το να 
συντομεύεται ο χρόνος μετακίνησής τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί άμεσα με την αύξηση 
του αριθμού των λεωφορείων ή των τρένων που εξυπηρετούν μια διαδρομή. Η αξιοποίηση 
δεδομένων από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων όπως το Google Maps θα μπορούσε επίσης 
να προσφέρει στις αρχές μεταφορών και στους παρόχους μεταφορών την ευκαιρία να 
βελτιώσουν την προσβασιμότητα, κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι 
ταξιδεύουν στις κοινότητές τους σε πραγματικό χρόνο και πού βρίσκονται τα σημεία 
διέλευσής τους. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν πολυτροπικοί κόμβοι όπου οι 
άνθρωποι μπορούν να μετεπιβιβάζονται εύκολα μεταξύ λεωφορείων, τρένων, σκούτερ και 
άλλων μέσων μεταφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό ο σχεδιασμός των μεταφορών 
να περιλαμβάνει συμπληρωματικές υποδομές για τις συνδέσεις του πρώτου και του 
τελευταίου μιλίου, όπως χώρους στάθμευσης ποδηλάτων και προστατευμένους διαδρόμους 
για τους πεζούς. Άλλες μορφές πολυτροπικών μεταφορών, όπως τα προγράμματα κοινής 
χρήσης ποδηλάτων και ηλεκτρικών σκούτερ, βοηθούν επίσης τους ταξιδιώτες να καλύψουν 
το κενό του πρώτου και του τελευταίου μιλίου μεταξύ της πόρτας τους και μιας στάσης 
λεωφορείου, ενός σιδηροδρομικού σταθμού ή ενός κόμβου διέλευσης. 
 
b. Ηλεκτροδότηση των μεταφορών 



Οι ηλεκτροκίνητες μεταφορές οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μείωση των 
εκπομπών και των επιπέδων θορύβου και αποτελούν έναν σχετικά απλό τρόπο για να γίνουν 
οι πόλεις πιο βιώσιμες. Η τεχνολογία υπάρχει ήδη για σιδηροδρόμους, λεωφορεία και μικρά 
οχήματα, όπως αυτοκίνητα και φορτηγά, αλλά οι πόλεις αντιμετωπίζουν μια μεγάλη 
πρόκληση, εξασφαλίζοντας ότι τα εθνικά και περιφερειακά ηλεκτρικά δίκτυα μπορούν να 
εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση ενέργειας από τον τομέα των μεταφορών. Οι 
περισσότερες πόλεις πρέπει επίσης να κατασκευάσουν σημαντικά περισσότερες υποδομές 
φόρτισης. 
 
c. Ενίσχυση της ποδηλασίας και του περπατήματος 
Προκειμένου να επεκτείνουν και να ενθαρρύνουν την ποδηλασία και το περπάτημα, οι 
πόλεις πρέπει να επεκτείνουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργήσουν υποδομές, 
όπως ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων και ποδηλατόδρομους και μονοπάτια. 
Οι πόλεις πρέπει επίσης να προωθήσουν τις υπηρεσίες κοινής χρήσης ποδηλάτων και 
σκούτερ. Για να διασφαλιστεί ότι η μικρο-κινητικότητα υποστηρίζει ένα ισχυρό σύστημα 
μαζικής μεταφοράς, οι πόλεις πρέπει να επιτρέπουν τα ποδήλατα στο μετρό και τα 
λεωφορεία και να ενθαρρύνουν την εγκατάσταση αποβάθρων κοινής χρήσης ποδηλάτων και 
σκούτερ δίπλα σε σταθμούς μεταφοράς. Ωστόσο, οι προσπάθειες για τα ποδήλατα έχουν 
συναντήσει αντιδράσεις σε ορισμένες πόλεις, ακόμη και από τους περιπατητές, καθώς οι  
αρχές συχνά αποτυγχάνουν να επιβάλουν προληπτικά τους κανόνες κυκλοφορίας για τους 
ποδηλάτες. Συνεπώς, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. 
 
d. Κατασκευή υποδομών για να αντέξουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
Οι κατασκευές που συνοδεύουν τυχόν αναγκαίες αλλαγές στα συστήματα διαμετακόμισης ή 
στις οδικές αρτηρίες θα πρέπει, για παράδειγμα, να αναγνωρίζουν τον αυξημένο κίνδυνο 
πλημμύρας που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει επίσης να καταρτιστούν 
σχέδια συνέχειας για τα συστήματα διαμετακόμισης, ώστε να λειτουργήσουν και πάλι μετά 
από μια καταστροφή. Ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου είναι επίσης σημαντικός 
για τις πόλεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση από τα ηλεκτρικά οχήματα 
και ως προετοιμασία για ξαφνικές υπερβάσεις που προκαλούνται από ακραία καιρικά 
φαινόμενα. 
 
e. Κατανόηση της σχέσης μεταξύ βιώσιμης δημόσιας συγκοινωνίας και ευημερίας 
Καθώς τα παλαιότερα οχήματα (π.χ. λεωφορεία) αποσύρονται σταδιακά, οι πάροχοι  
μεταφορών μπορούν να μειώσουν περαιτέρω τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με τη 
χρήση ανανεώσιμου φυσικού αερίου (RNG), τη μετάβαση σε υβριδικά λεωφορεία ντίζελ ή 
την επιλογή ενός οχήματος μηδενικών εκπομπών. Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, οι 
βιώσιμες δημόσιες μεταφορές δημιουργούν επίσης βιώσιμες οικονομικές ευκαιρίες. Τέλος, 
οι επιπτώσεις στην υγεία από την επιλογή της δημόσιας συγκοινωνίας και των ενεργών 
μεταφορών έναντι της οδήγησης είναι πολλές. Μελέτες δείχνουν ότι η επιλογή των 
δημόσιων συγκοινωνιών μπορεί να αυξήσει τη σωματική δραστηριότητα, οδηγώντας σε 
καλύτερη συνολική υγεία. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ένας ζωηρός 
περίπατος 20 λεπτών κάθε μέρα μπορεί να είναι αρκετός για να μειώσει τον κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου ενός ατόμου κατά 16-30% (Ekelund, U et al). Μελέτες δείχνουν ότι η 
επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς μπορεί να σας κάνει πιο υγιείς και ευτυχισμένους. 
Μελέτες δείχνουν ακόμη ότι η καλά σχεδιασμένη διαμετακόμιση μπορεί να κάνει ένα άτομο 
πιο ευτυχισμένο και να αυξήσει την ικανοποίηση και την ικανοποίηση (Transportation 



Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour εστιάζει στις συμπεριφορικές και 
ψυχολογικές πτυχές της κυκλοφορίας και των μεταφορών). Αλλά τελικά, βιώσιμες 
μεταφορές σημαίνει να σχεδιάζουμε υπηρεσίες δημόσιας συγκοινωνίας που είναι 
ελκυστικές για τους ανθρώπους που θέλουν να τις χρησιμοποιούν. 
 
Οφέλη των πράσινων δημόσιων μεταφορών:  
 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
 Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
 Μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων 
 Αύξηση της κινητικότητας και της ασφάλειας 
 Μείωση των επιπέδων θορύβου 
 Επιλογή μεταφοράς χαμηλού κόστους 
 
 
4 μάτια που ανοίγουν τα μάτια: 
 
 Αφήστε το αυτοκίνητό σας στο σπίτι. Κάθε λίτρο καυσίμου που καίγεται σε έναν 

κινητήρα αυτοκινήτου απελευθερώνει περισσότερα από 2 κιλά CO2 . Αυτό σημαίνει ότι 
για ένα μέσο αυτοκίνητο, ένα ντεπόζιτο καυσίμου απελευθερώνει περισσότερα από 
100 kg CO2  στην ατμόσφαιρα. 

 Το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι υπηρεσίες κοινής χρήσης αυτοκινήτων 
και οι υπηρεσίες κοινής χρήσης αυτοκινήτων είναι όλοι καλοί εναλλακτικοί τρόποι 
μετακίνησης. Φυσικά, το περπάτημα είναι ο πιο πράσινος τρόπος μεταφοράς. 

 Πάρτε το τρένο. Ένα άτομο που ταξιδεύει μόνο του με αυτοκίνητο παράγει 3 φορές 
περισσότερες εκπομπές CO2  ανά χιλιόμετρο από ό,τι αν ταξίδευε με τρένο. 

 Εξερευνήστε εναλλακτικές λύσεις αντί της πτήσης. Οι πτήσεις είναι η ταχύτερα 
αυξανόμενη πηγή εκπομπών CO2  από τις μεταφορές. Εξετάστε το ενδεχόμενο να πάρετε 
το τρένο αν ταξιδεύετε μόνο μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα ή λιγότερο. 

(Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 93, April 2021, 102764) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Δημιουργία πράσινων δημόσιων χώρων 
 
 
 
 
 
 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

● Να κατανοήσει τα πολυάριθμα οφέλη που προσφέρουν οι αστικοί χώροι 

πρασίνου στους ανθρώπινους αστικούς πληθυσμούς και στην άγρια ζωή. 

● Να κατανοήσει τον αντίκτυπο των χώρων πρασίνου στην υγεία, την οικονομία, 

την ποιότητα του νερού και του αέρα, το κλίμα και τη θερμοκρασία. 

● Να είναι σε θέση να μεταφέρει τις γνώσεις αυτές στους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους 



 
  
Γνωρίζατε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του αστικού χώρου που θα υπάρχει μέχρι το έτος 2030 
δεν έχουν ακόμη οικοδομηθεί, οπότε είναι ζωτικής σημασίας να εκμεταλλευτούμε την 
ευκαιρία για τη δημιουργία και τη διατήρηση υγιών και βιώσιμων αστικών περιβαλλόντων; 
Οι αστικοί χώροι πρασίνου, όπως οι κήποι, τα πάρκα και τα δάση, παρέχουν πολυάριθμα 
οφέλη στον ανθρώπινο αστικό πληθυσμό και αποτελούν ζωτικό βιότοπο για ορισμένα ζώα. 
Συμβάλλοντας στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ψυχικής υγείας, η παρουσία 
χώρων πρασίνου μπορεί να ενισχύσει την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων που 
εργάζονται και ζουν στις πόλεις. Οι χώροι πρασίνου επηρεάζουν επίσης έμμεσα την υγεία 
μας βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και περιορίζοντας τον αντίκτυπο των καύσωνων με 
τη μείωση των αστικών θερμοκρασιών. Επιπλέον, η βλάστηση αποθηκεύει άνθρακα, 
συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, και το έδαφος μειώνει την 
πιθανότητα πλημμυρών με την αποθήκευση της περίσσειας του νερού της βροχής. Ας 
εξερευνήσουμε όμως μερικά από τα οφέλη για τη δημιουργία πράσινων δημόσιων χώρων 
στις πόλεις μας!  
 
  
Υγεία και ευεξία  
Η παραμονή σε χώρους πρασίνου έχει αποδειχθεί ότι παράγει επίπεδα χημικών ουσιών στον 
εγκέφαλο που σχετίζονται με χαμηλό στρες και θετικές επιπτώσεις στην αρτηριακή πίεση. Σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, αρκετοί θάνατοι ετησίως συνδέονται με την καθιστική εργασία και 
την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας. Οι χώροι πρασίνου ενθαρρύνουν τη σωματική 
δραστηριότητα παρέχοντας ένα ευχάριστο περιβάλλον για άσκηση- τα δασικά μονοπάτια 
ενθαρρύνουν την ποδηλασία και το περπάτημα, ενώ οι μεγάλοι χώροι άθλησης και τα πάρκα 
ενθαρρύνουν την πιο επίσημη σωματική δραστηριότητα. Όπου παρέχεται προσβάσιμος 
δημόσιος χώρος πρασίνου, αυτός χρησιμοποιείται και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία, καθώς η κοινωνικοοικονομική θέση του 
τοπικού πληθυσμού δεν φαίνεται να επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης του. Οι χώροι αυτοί 
παρέχουν επίσης ευχάριστους χώρους για χαλάρωση και κοινωνικοποίηση, προωθώντας 
μεγαλύτερα επίπεδα κοινωνικής δραστηριότητας και ισχυρότερες σχέσεις γειτονιάς, 
ιδιαίτερα σημαντικές για τη διατήρηση υψηλής ποιότητας ζωής για τους ηλικιωμένους. 
 
Κλίμα και θερμοκρασία 
Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας (UHI) εμφανίζεται επειδή τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πόλεων απορροφούν περισσότερη από την ενέργεια 
του ήλιου από ό,τι οι φυσικές επιφάνειες που αντικατέστησαν. Το φαινόμενο UHI καθιστά 
τους ανθρώπους στις αστικές περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτους στους καύσωνες. Οι αστικοί 
χώροι πρασίνου μειώνουν το φαινόμενο UHI παρέχοντας σκιά και δροσίζοντας τον αέρα 
μέσω της διαδικασίας της εξατμισοδιαπνοής. Κατά την εξάτμιση, η ενέργεια του ήλιου 
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά νερού από τα φύλλα των φυτών στην ατμόσφαιρα. Οι 
αστικοί χώροι πρασίνου είναι κατά μέσο όρο περίπου 1◦C ψυχρότεροι, τόσο την ημέρα όσο 
και τη νύχτα, από τις δομημένες περιοχές της ίδιας πόλης, και αυτό το φαινόμενο ψύξης 
μπορεί να επεκταθεί πέρα από τον ίδιο τον χώρο πρασίνου, στις γύρω αστικές περιοχές. Κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού αυτό μπορεί να μειώσει την ανάγκη για κλιματισμό και τη 
σχετική χρήση ενέργειας στα κοντινά κτίρια. 
 



Η ποσότητα του CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% από τότε 
που ο άνθρωπος άρχισε να εκβιομηχανίζεται, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά τον τελευταίο αιώνα. Τα δέντρα και τα φυτά λαμβάνουν 
CO2 από την ατμόσφαιρα και περίπου το μισό από αυτό αποθηκεύεται στα κλαδιά και τις 
ρίζες τους, ενώ μεγάλες ποσότητες άνθρακα αποθηκεύονται επίσης από το έδαφος. Η 
διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως δέσμευση άνθρακα και έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική 
μείωση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων CO2, εφόσον διατηρείται η βλάστηση. Ωστόσο, 
όταν τα νεκρά δέντρα και φυτά αποσυντίθενται, επιστρέφουν CO2 στην ατμόσφαιρα. 
Συνεπώς, η κατανόηση του ισοζυγίου άνθρακα κάθε χώρου πρασίνου απαιτεί ανάλυση των 
ποσοτήτων δέσμευσης και αποσύνθεσης, εκτός από τυχόν εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που σχετίζονται με τη συντήρηση. Συνολικά, οι αστικοί χώροι πρασίνου 
προσλαμβάνουν περισσότερο άνθρακα από ό,τι επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα, αλλά ο 
σχεδιασμός και η συντήρησή τους παίζουν ζωτικό ρόλο στον καθορισμό της ποσότητας 
άνθρακα που θα αποθηκεύσουν. Για παράδειγμα, ένας "δασικός" χώρος πρασίνου με πολλά 
δέντρα και εδαφοκάλυψη με αυτοφυή βλάστηση μεγιστοποιεί τη δέσμευση άνθρακα σε 
σχέση με έναν "παρκοειδή" σχεδιασμό με λιγότερα δέντρα και συχνά κουρεμένο γρασίδι. 
Εκτός από τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, η φροντίδα των υφιστάμενων ώριμων 
δέντρων είναι σημαντική, επειδή συνεχίζουν να δεσμεύουν και να αποθηκεύουν μεγάλες 
ποσότητες άνθρακα. Τα δέντρα σχηματίζουν επίσης ένα φράγμα θορύβου, όταν τα 
στέγαστρά τους διασταυρώνουν τον θόρυβο, τον αντανακλούν και τον διασπούν προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις, οδηγώντας σε μείωση των επιπέδων θορύβου στις πόλεις. 
 
Όπως δήλωσε ο Doug Kelbaugh, FAIA FCNU, ομότιμος πρύτανης του Taubman College of 
Architecture & Urban Planning στο Πανεπιστήμιο του Michigan: "Όσο περισσότερα δέντρα 
φυτεύουμε, τόσο λιγότερες περιβαλλοντικές ζημιές χρειάζεται να αποκατασταθούν, με 
λιγότερους σοβαρούς καύσωνες και λιγότερο έντονες θερμικές νησίδες στις πόλεις". 
 
Ποιότητα αέρα  
Η αστική ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελείται από μικροσκοπικά σωματίδια, γνωστά ως 
αιωρούμενα σωματίδια, και αέρια όπως το όζον (O3), το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το 
διοξείδιο του θείου (SO2). Οι ρύποι αυτοί σχηματίζονται κυρίως ως αποτέλεσμα των 
εκπομπών οχημάτων και βιομηχανικών εκπομπών. 
 
Η κακή ποιότητα του αέρα αποτελεί σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία, καθώς 
προκαλεί προβλήματα στο αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, τα οποία μπορεί 
να οδηγήσουν σε ασθένειες. Υπολογίζεται ότι περίπου 3,7 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως 
προκαλούνται παγκοσμίως από την έκθεση σε κακή ποιότητα του αέρα. Τα δέντρα και οι 
θάμνοι έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Μπορούν να βελτιώσουν την 
ποιότητα του αέρα απομακρύνοντας τόσο τα σωματίδια όσο και τα αέρια από τον αέρα, 
καθώς τα σωματίδια προσκολλώνται στην επιφάνεια των φύλλων και τα αέρια 
προσλαμβάνονται μέσω των πόρων στην επιφάνεια των φύλλων. Τα δέντρα με σύνθετα, 
ραβδωτά ή τριχωτά φύλλα (π.χ. πεύκα) τείνουν να δεσμεύουν περισσότερα σωματίδια από 
τα δέντρα με πλατύτερα, πιο λεία φύλλα. Ωστόσο, τα φυτά εκπέμπουν επίσης αέρια 
(πτητικές οργανικές ενώσεις) στην ατμόσφαιρα που μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό 
Ο3 και σωματιδίων υπό ορισμένες συνθήκες.  
 
 



Πλημμύρες και ποιότητα νερού 
Στις αστικές περιοχές, τα αδιάβροχα υλικά που χρησιμοποιούνται για τους δρόμους και τα 
πεζοδρόμια σημαίνουν ότι η βροχή δεν απορροφάται και παραμένει στην επιφάνεια. Κατά 
τη διάρκεια περιόδων έντονης βροχόπτωσης το νερό αυτό συσσωρεύεται και όταν η 
ικανότητα αποστράγγισης της περιοχής ξεπεραστεί οδηγεί σε πλημμύρες. 
 
Αντίθετα, οι φυτεμένες επιφάνειες μπορούν να αναχαιτίσουν και να αποθηκεύσουν το νερό, 
μειώνοντας τον όγκο της απορροής των όμβριων υδάτων. Τα οφέλη από τα μεμονωμένα 
δέντρα μεγιστοποιούνται εάν φυτευτούν σε λάκκους που περιέχουν διαπερατά εδάφη ικανά 
να απορροφήσουν επιπλέον νερό ή δομικά εδάφη που διευκολύνουν την ανάπτυξη των 
ριζών των δέντρων κάτω από τα πεζοδρόμια και τους δρόμους. Μια περαιτέρω συνέπεια των 
υψηλών επιπέδων επιφανειακής απορροής είναι ότι το νερό της βροχής παρασύρει τους 
ρύπους από τις επιφάνειες, μεταφέροντάς τους στους υδάτινους πόρους. Αυτό μπορεί να 
αποβεί επιζήμιο για την ποιότητα των υδάτων στα ρέματα, τα ποτάμια και τις λίμνες και 
μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες ποσότητες ρύπων που συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας νερού. Η συμπερίληψη χώρων πρασίνου ως μέρος των νέων αστικών 
αναπτύξεων, καθώς και η ενσωμάτωσή τους στις υφιστάμενες αστικές περιοχές, θα 
μπορούσε να συμβάλει στη μείωση αυτών των κινδύνων και προσφέρει μια εναλλακτική 
λύση σε σχέση με άλλες σκληρές τεχνικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που μπορεί να είναι 
ενοχλητικές και δαπανηρές στην εγκατάστασή τους. 
 
Άγρια ζωή και βιότοποι 
Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις θεωρούνται συνήθως ότι φιλοξενούν λιγότερο ποικίλο φάσμα 
φυτών, ζώων και πτηνών από ό,τι οι κοντινές αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, οι χώροι πρασίνου 
σε μια αστική περιοχή μπορούν να φιλοξενήσουν πολλά από τα ίδια είδη που συνήθως 
συνδέονται με αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που απειλούνται. Για 
ορισμένα είδη, οι αστικές περιοχές μπορούν να παρέχουν ευνοϊκότερο βιότοπο από ό,τι η 
εντατικά καλλιεργούμενη ύπαιθρος, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πόλεις μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στις προσπάθειες διατήρησης. 
 
Τα μεγάλα πάρκα και τα δάση είναι σε θέση να υποστηρίξουν το μεγαλύτερο εύρος ειδών, 
αλλά ακόμη και μικρές περιοχές βλάστησης, όπως οι άκρες των δρόμων, οι κυκλικοί κόμβοι 
και οι πράσινες στέγες, μπορούν να υποστηρίξουν μια σειρά φυτών, εντόμων και πουλιών. 
Για πολλούς ανθρώπους που ζουν σε μια πόλη, το να περνούν χρόνο σε αστικούς χώρους 
πρασίνου είναι η μόνη τακτική ευκαιρία τους να περιτριγυρίζονται από τη φύση. Οι έρευνες 
δείχνουν ότι οι άνθρωποι απολαμβάνουν περισσότερο τον χρόνο που περνούν σε χώρους 
πρασίνου όταν θεωρούν ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και ότι οι επισκέπτες 
των χώρων πρασίνου θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για να δουν αύξηση του πλούτου 
των ειδών των φυτών, των πτηνών και των εντόμων. Οι αστικοί χώροι πρασίνου μπορούν να 
λειτουργήσουν ως "διάδρομοι άγριας ζωής", συνδέοντας μεγαλύτερα πάρκα και παρέχοντας 
συνδέσεις με αγροτικές περιοχές στα περίχωρα των πόλεων. Αυτό διευκολύνει τη 
μετακίνηση των ζώων, των πτηνών και των εντόμων μεταξύ των επιμέρους χώρων πρασίνου 
και αποτρέπει τον κατακερματισμό και την απομόνωση της άγριας ζωής.  
 
Οι αστικοί χώροι πρασίνου αποτελούν σημαντικό βιότοπο για τους επικονιαστές, όπως οι 
μέλισσες και οι πεταλούδες. Η διατήρηση ενός υγιούς πληθυσμού επικονιαστών είναι 
σημαντική, καθώς πολλά λουλούδια και καλλιέργειες εξαρτώνται από αυτούς προκειμένου 



να αναπαραχθούν. Οι πληθυσμοί των επικονιαστών μειώνονται, οπότε η παροχή βιώσιμων 
ενδιαιτημάτων στις αστικές περιοχές θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης 
στρατηγικής για την καταπολέμηση αυτής της τάσης. Όσο πιο πράσινος χώρος υπάρχει, τόσο 
το καλύτερο για την αστική άγρια ζωή. Αλλά οι στρατηγικές για την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας θα εξαρτηθούν από την τοποθεσία, τον τύπο του οικοτόπου και τα είδη που 
υπάρχουν. Ωστόσο, πράγματα όπως οι λιγότερο εντατικές πρακτικές διαχείρισης (π.χ. σπάνιο 
κούρεμα του γρασιδιού)- προστασία ορισμένων τμημάτων του πρασίνου από την ανθρώπινη 
παρέμβαση, με τη δρομολόγηση, για παράδειγμα, μονοπατιών μακριά από τις πιο 
κατάλληλες θέσεις φωλεοποίησης για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στην 
αναπαραγωγική επιτυχία των πτηνών- και η εισαγωγή αυτοφυών αγριολούλουδων. 
 
Οικονομικές επιπτώσεις  
Η παρουσία χώρων πρασίνου επηρεάζει μια αστική περιοχή με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους- οι οικονομικές επιπτώσεις των οποίων δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν. 
Όσον αφορά τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, μελέτες δείχνουν ότι η γειτνίαση με χώρους 
πρασίνου συνδέεται θετικά τόσο με τις τιμές των εμπορικών όσο και των οικιστικών 
ακινήτων, με τα ακίνητα που έχουν θέα σε ένα πάρκο να αποτιμώνται περίπου 5-7% 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα ακίνητα αλλού. 
 
Η δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση χώρων πρασίνου δημιουργεί επίσης ευκαιρίες 
απασχόλησης και μπορεί να έχει έμμεσα οφέλη για τις τοπικές οικονομίες, ενθαρρύνοντας 
περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη ακινήτων στην περιοχή. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η 
απόδοση χρηματικών αξιών μπορεί να αποτυπώσει πλήρως τη σημασία των μη χρηματικών 
επιπτώσεων, όπως η αυξημένη βιοποικιλότητα ή η πολιτιστική σημασία των δασικών 
εκτάσεων. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη προσεγγίσεων που μπορούν να 
συνδυάσουν νομισματικές και μη νομισματικές αποτιμήσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η 
πραγματική αξία των αστικών χώρων πρασίνου. 
 
4 σημεία που ανοίγουν τα μάτια: 
- Οι πιο συχνοί επισκέπτες χώρων πρασίνου αναφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη για την ψυχική 
τους ευεξία. 
- Τα μεγάλα πάρκα με πολλά δέντρα με ευρύ στέγαστρο και ελάχιστη πλακόστρωση 
μειώνουν περισσότερο το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τύπος βλάστησης για τη δέσμευση των ρύπων. 
- Οι αστικοί χώροι πρασίνου αποθηκεύουν και φιλτράρουν το νερό, μειώνοντας τον κίνδυνο 
πλημμυρών και βελτιώνοντας την ποιότητα των υδάτων σε ρέματα, λίμνες και ποτάμια. 
- Οι διασυνδεδεμένοι χώροι πρασίνου που αποτελούνται από αυτοφυή δέντρα και θάμνους, 
με λιγότερο εντατική διαχείριση, προσφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη για την άγρια ζωή. 

 
 
2.3 Βελτίωση του αστικού σχεδιασμού και της διαχείρισης με συμμετοχικούς 
και περιεκτικούς τρόπους 
 
 
 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

● Να κατανοεί τη σημασία του αστικού σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς 

● Να κατανοεί τα κριτήρια για την αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού 

●Να είναι σε θέση να μεταφέρουν τις γνώσεις αυτές στους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους 



Τι είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός; 

Σύμφωνα με την Encyclopedia Britannica ο αστικός σχεδιασμός ορίζεται ως "σχεδιασμός 
και ρύθμιση των χρήσεων του χώρου που εστιάζουν στη φυσική μορφή, τις οικονομικές 
λειτουργίες και τις κοινωνικές επιπτώσεις του αστικού περιβάλλοντος και στη θέση των 
διαφόρων δραστηριοτήτων σε αυτό". 
 
Τι είναι η συμμετοχή του κοινού; 
Η συμμετοχή του κοινού αφορά το δικαίωμα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων να 
συμμετέχει και να επηρεάζει τις δημόσιες διαδικασίες αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων. 
Με άλλα λόγια, οι πολίτες που ζουν σε μια κοινότητα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν 
στο σχεδιασμό του μέλλοντός της. Εξάλλου, αυτοί οι πολίτες είναι που θα ζήσουν με τις 
συνέπειες και τον αντίκτυπο των νέων αναπτύξεων, επομένως η συμμετοχή τους σε κάθε 
στάδιο του έργου από την ιδέα έως την ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας. Είναι ευρέως 
αναγνωρισμένο και αποδεκτό ότι οι πολίτες χρειάζονται περισσότερο λόγο στη διαμόρφωση 
του μέλλοντος των πόλεών τους – μια βασική προϋπόθεση της τοπικής δημοκρατίας. Η 
συμμετοχή των πολιτών είναι αλληλένδετη με τη συμμετοχική δημοκρατία. Η συμμετοχική 
δημοκρατία μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων, όπου τόσο 
οι κυβερνήσεις όσο και οι πολίτες συνεργάζονται για να διευκολύνουν τη συνδιαμόρφωση 
της πολιτικής. 
Ο Henry Sanoff, ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της συμμετοχής των χρηστών 
στο σχεδιασμό, λέει ότι οι χρήστες έχουν μια ιδιαίτερη εμπειρία που πρέπει να ενσωματωθεί 
στο σχεδιασμό. 
 
Προκλήσεις αστικού σχεδιασμού και συμμετοχής του κοινού 
Ενώ η έννοια της συμμετοχής του κοινού στον πολεοδομικό σχεδιασμό αναγνωρίζεται και 
συζητείται ευρέως, η πραγματικότητα είναι συχνά λιγότερο πρακτική. Ο σχεδιασμός είναι 
μια πολύπλοκη διαδικασία που ελέγχεται από αυστηρές νομοθετικές απαιτήσεις- ως εκ 
τούτου, οι πολίτες μπορεί να κατακλύζονται από την ορολογία και την άκαμπτη γλώσσα των 
μεθόδων δημόσιας διαβούλευσης. Επιπλέον, οι παραδοσιακές μέθοδοι έχουν συχνά ως 
αποτέλεσμα οι πολίτες να πρέπει να διαβάσουν μακροσκελή και πολύπλοκα έγγραφα που 
δεν τους είναι οικεία, γεγονός που μπορεί επίσης να είναι εξαιρετικά χρονοβόρο.  
 
Η πλειονότητα των μεθόδων συμμετοχής του κοινού και διαβούλευσης ήταν μη ψηφιακές. 
Είναι ενδιαφέρον ότι μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι ψηφιακές μέθοδοι συμμετοχής του 
κοινού στο σχεδιασμό οδήγησαν τους πολίτες να σκεφτούν κριτικά για την περιοχή τους και 
για το τι θα ήθελαν να δουν στο μέλλον. Αυτό ενθάρρυνε τη δημιουργική σκέψη και βοήθησε 
τους πολίτες να αισθανθούν ενδυναμωμένοι, ενώ παράλληλα απλοποίησε τις διαδικασίες 
και αντιμετώπισε πολλές από τις ελλείψεις των πιο παραδοσιακών μεθόδων. 
 
Κριτήρια για την αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού 
Η συμμετοχή του κοινού, αν και σημαντική και αναγκαία, πρέπει να γίνεται με τρόπο που να 
μεγιστοποιεί την πραγματική αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τα βασικά κριτήρια που 
πρέπει να πληρούνται προκειμένου η συμμετοχή να είναι αποτελεσματική είναι τα εξής: 
 
Διασφάλιση της εκπροσώπησης όλων των εμπλεκόμενων μερών από την αρχή 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ζητείται η γνώμη όλων των μερών που  επηρεάζονται από μια 
νέα ανάπτυξη ή ένα νέο έργο και να εμπλέκονται με αυτά από την αρχή. Αυτό δεν σημαίνει 



μόνο διαβούλευση με τους ενήλικες που ζουν στην περιοχή, αλλά σημαίνει επίσης 
διαβούλευση με τα παιδιά, τις εθνικές μειονότητες, τους νεότερους ή οποιονδήποτε άλλο 
ενδιαφερόμενο με ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ή το έργο. Αυτή είναι η έννοια του 
αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού. 
 
Να είστε διαφανείς 
Η διαφάνεια είναι απολύτως κρίσιμη για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των 
σχεδιαστών, των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών. Όλοι όσοι εμπλέκονται στη 
διαδικασία συμμετοχής πρέπει να έχουν ίση και δίκαιη πρόσβαση στις πληροφορίες. 
Δηλαδή, σε κάθε ομάδα με την οποία διεξάγεται διαβούλευση πρέπει να δίνονται όλες οι 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να παρουσιάσουν αποτελεσματικά τις απόψεις και 
τις γνώμες τους. 
 
Να επιτρέπετε τη δημιουργικότητα και να λαμβάνετε ιδέες 
Καθώς τα πιεστικά ζητήματα της βιωσιμότητας και της στέγασης γίνονται όλο και πιο 
σημαντικά, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας από το κοινό έχει 
τεράστιες δυνατότητες. Η ενθάρρυνση νέων τρόπων σκέψης επιτρέπει στους κατασκευαστές 
να αξιοποιήσουν τις γνώσεις των πολιτών και να δημιουργήσουν συναρπαστικές, καινοτόμες 
και προοδευτικές αναπτύξεις. 
 
Ωστόσο, η επιτυχής συμμετοχή των χρηστών συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά τον 
επαγγελματικό σχεδιασμό και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Οι επαγγελματίες του 
σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της πολιτικής μπορούν να επεκτείνουν το φάσμα των 
πιθανών λύσεων και επιλογών με τρόπους που οι μη εκπαιδευμένοι χρήστες δεν μπορούν. 
Τα στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη καλής διαχείρισης της διαδικασίας συμμετοχής των 
χρηστών, προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι αδιέξοδο ή κακά αποτελέσματα που αντανακλούν στενά ή ιδιοτελή συμφέροντα εις 
βάρος του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος. 
 
4 σημεία που ανοίγουν τα μάτια: 
- Οι ανάγκες των πολιτών πρέπει να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη, ώστε να μπορούν να 
δουν πώς οι ατομικές τους ανάγκες ή ανησυχίες εντάσσονται στην ευρύτερη εικόνα, 
οδηγώντας ταυτόχρονα σε ρεαλιστικές, πιο ενημερωμένες προσδοκίες και κατανόηση του 
κοινού. 
- Μπορεί να αναπτυχθεί μια ισχυρότερη αίσθηση κοινότητας και ιδιοκτησίας για το τελικό 
αποτέλεσμα, καθώς οι φωνές ακούγονται μέσω της συμμετοχής του κοινού. 
- Η εξοικονόμηση κόστους προσφέρεται με την ενθάρρυνση μεγαλύτερης υποστήριξης των 
χρηστών για την αλλαγή. 
- Ενθαρρύνεται η δέσμευση και η δημοκρατική συμμετοχή. 
 
 

Έμπνευση για το μέλλον 
 
1. Η ανθεκτική στο κλίμα γειτονιά και το Tåsinge Plads 

Η πλατεία Tåsinge Plads είναι ο πρώτος προσαρμοσμένος στην κλιματική αλλαγή αστικός 
χώρος της Κοπεγχάγης. Εγκαινιάστηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2014. Η πλατεία 



ανταποκρίνεται στην ανάγκη για διαχείριση του βρόχινου νερού και ταυτόχρονα αποτελεί 
επένδυση σε μια καλύτερη αστική ζωή. Η πλατεία βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή γειτονιά και έχει γίνει μια πράσινη όαση και ένα νέο 
σημείο συνάντησης για τους κατοίκους. 
 

 
Tåsinge Plads, φωτογράφος Charlotte Brøndum 

 
Το όραμα είναι επίσης να μετατραπεί το Skt. Kjelds Plads, μια άλλη πλατεία της πόλης, σε 
έναν ζωντανό πράσινο αστικό χώρο με χώρο για τη φύση και τα έντομα, αλλά κυρίως σε 
χώρο για τους κατοίκους της γειτονιάς. 

 
Skt. Kjelds Plads, εικονογράφηση SLA 

 
Τα δικά τους έργα για το κλίμα συμμετέχουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τα 
δικά τους πράσινα έργα. Τοπικοί ενθουσιώδεις πολίτες δημιουργούν παρτέρια φύτευσης, 
βροχοπετάσματα και πράσινες στέγες στη γειτονιά. 
http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-
neighbourhood_WEB_low.pdf 
 
2. Νέο βιώσιμο αστικό πάρκο 
Η προβλήτα 2 από γκρίζο σκυρόδεμα εμβαδού 25.000 m2 στο Aarhus Ø έχει μετατραπεί σε 
ένα πράσινο και βιώσιμο αστικό πάρκο. Το ερχόμενο καλοκαίρι, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες 
θα μπορούν να απολαύσουν τη ζωή τους σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με θέα το λιμάνι. 

http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-neighbourhood_WEB_low.pdf
http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-neighbourhood_WEB_low.pdf


 

Το πάρκο της πόλης είναι αρχικά προσωρινό για να διερευνηθεί τι λειτουργεί όσον αφορά 
τα φυτά, τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες. Αυτό θα διερευνηθεί σε συνεργασία με 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Aarhus Ø το επόμενο διάστημα.  
 
Το πάρκο της πόλης έχει δημιουργηθεί με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Οι λόφοι 
αποτελούνται από άμμο από το βυθό της θάλασσας και τα μονοπάτια έχουν δημιουργηθεί 
από παλιά άσφαλτο. Ορισμένες από τις παλιές λεύκες που κόπηκαν κατά μήκος του 
περιφερειακού δρόμου έχουν επίσης αποκτήσει νέα ζωή στο πάρκο της πόλης. Οι κορμοί 
τους θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν ταυτόχρονα νέα σπίτια για μικρά 
σκαθάρια και έντομα. Στην προβλήτα 2 έχουν ήδη διαμορφωθεί κορυφές λόφων και 
λοφώδες έδαφος, το οποίο την άνοιξη θα ανθίσει με δανέζικα αγριολούλουδα. Έχουν 
φυτευτεί "ντόπια είδη" που θα πρέπει να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Επιπλέον, έχουν φυτευτεί 250 φυτά και δέντρα. Από μόνο του, αυτό είναι το 
δοκιμαστικό μέτρο για την απόκτηση εμπειρίας ενόψει της πιθανής δημιουργίας ενός 
μόνιμου πάρκου πόλης στο Aarhus Ø. 
https://www.tv2ostjylland.dk/video/klip/190622-ny-park-i-aarhus-web 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
Υπεύθυνη κατανάλωση 
 
 
 
 
 
 

Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο 
για να δείτε την επισκόπηση 

του κεφαλαίου! 
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Εισαγωγή 
 
Τον Μάρτιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο 
μικρής διάρκειας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα 
κατανάλωσης. Ένα από αυτά τα βίντεο είναι αφιερωμένο στη βιώσιμη κατανάλωση με 
βασικό μήνυμα ότι οι καθημερινές μας επιλογές επηρεάζουν το περιβάλλον. Σε αυτό το 
βίντεο μαθαίνουμε, μεταξύ άλλων, ότι χρειάζονται 232 χρόνια για κάθε νέο κινητό τηλέφωνο 
για να έχει μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ότι αν παρατείνουμε τη χρήση των 
ηλεκτρονικών μας συσκευών (τηλέφωνα, υπολογιστές) για έναν ακόμη χρόνο, θα μειώναμε 
τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 4 εκατομμύρια τόνους, ποσότητα που 
ισοδυναμεί με την απόσυρση 2 εκατομμυρίων αυτοκινήτων από τους δρόμους (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2021). 
 
Το βίντεο αυτό αποτελεί συνέχεια μιας μεγάλης παγκόσμιας προσπάθειας για την προώθηση 
της υπεύθυνης κατανάλωσης. Ορόσημο στη διαδικασία αυτή αποτέλεσε το έτος 2015 και η 
"Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη", όταν ο ΟΗΕ συμπεριέλαβε την υπεύθυνη 
παραγωγή και κατανάλωση στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, αναδεικνύοντας έτσι την 
κατανάλωση ως βασικό ζήτημα για την έναρξη της βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα, ο στόχος 12 
στοχεύει σε άτομα, επιχειρήσεις και κοινότητες, ώστε οι άνθρωποι παντού να έχουν τις 
σχετικές πληροφορίες και την ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τρόπο ζωής 
σε αρμονία με τη φύση, να μειωθεί σημαντικά η παραγωγή αποβλήτων μέσω της πρόληψης, 
της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης και να ενθαρρυνθούν οι 
εταιρείες να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές (ΟΗΕ, 2021). 
 
Διάφορες οικολογικές καταστροφές μας προειδοποιούν να αλλάξουμε τις καταναλωτικές 
μας συνήθειες. Η ρύπανση των θαλασσών και των υπόγειων υδάτων, η καταστροφή των 
δασών, η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση μας δείχνουν ότι δεν μπορούμε να 
συνεχίσουμε να σπαταλάμε τους φυσικούς μας πόρους. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη 
να καλλιεργήσουμε και να υιοθετήσουμε νέες καταναλωτικές συνήθειες και να 
μετασχηματίσουμε επιβλαβείς συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα συστήματα 
από τα οποία εξαρτάται η μελλοντική μας ανάπτυξη. Η αλλαγή των καταναλωτικών μας 
συνηθειών είναι κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται δύσκολο. Η οδήγηση αυτοκινήτου 
θεωρείται πλέον δεδομένη. Η συνεχής χρήση των κλιματιστικών κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού φαίνεται απόλυτη ανάγκη. Η κατανάλωση κρέατος κάθε δεύτερη μέρα 
αποτελεί συνήθεια. Αυτές οι συνήθειες δείχνουν ότι έχουμε πραγματικά πολύ λίγες 
πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καταναλωτικών μας επιλογών και 
επομένως δεν αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
απειλούν την ευημερία μας. 
 



Συνεπώς, η εκπαίδευση για την υπεύθυνη κατανάλωση έρχεται στο προσκήνιο και οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που αποσκοπούν στην 
αλλαγή των καταναλωτικών μας συνηθειών και προτύπων. Η αλλαγή των καταναλωτικών 
προτύπων περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα, ξεκινώντας από τις προσωπικές στάσεις και 
αξίες, περνώντας στα κοινωνικά πρότυπα και τις επιλογές του τρόπου ζωής και φτάνοντας 
μέχρι τις κοινωνικοοικονομικές δομές και τους θεσμούς. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι η 
εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να ασχοληθεί άμεσα με το θέμα της υπεύθυνης 
κατανάλωσης, καθώς το ζήτημα αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία 
 
 
 

3.1 Προς την κατανόηση της υπεύθυνης κατανάλωσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αν και ο ορισμός της υπεύθυνης κατανάλωσης είναι ανοικτός, στο παρόν κεφάλαιο ορίζουμε 
την υπεύθυνη κατανάλωση ως ατομικές και κοινωνικές καταναλωτικές επιλογές που 
συνάδουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή που έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη. Εκτός από τον όρο υπεύθυνη, στη 
διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται και οι όροι πράσινη, ηθική και βιώσιμη 
κατανάλωση, οι οποίοι φωτίζουν διαφορετικές διαστάσεις της υπεύθυνης κατανάλωσης 
(Λιαράκου, 2019). Ας διερευνήσουμε όμως μερικούς από τους άξονες που συνιστούν την 
υπεύθυνη κατανάλωση: 
 
- Πράσινη κατανάλωση 
Αναφέρεται κυρίως σε πρακτικές κατανάλωσης φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες 
παραδοσιακά συνδέονταν με την αποφυγή ορισμένων αγαθών (π.χ. προωθητικών ουσιών) 
και την επιλογή πρακτικών όπως η ανακύκλωση και η χρήση των δημόσιων μέσων 
μεταφοράς. Σήμερα συνδέεται περαιτέρω με τις προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας και υλικών. Η ανάγκη για μετρήσιμα αποτελέσματα οδήγησε στην υιοθέτηση 
επιστημονικών δεικτών (όπως το οικολογικό αποτύπωμα ή το αποτύπωμα άνθρακα) για την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καταναλωτικών μας πρακτικών 
(Sachdeva et al., 2015- Guckian et al., 2017). 
 
- Ηθική κατανάλωση 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να ορίζει την υπεύθυνη κατανάλωση 

● Να κατανοεί  τη διαπλοκή των διαφόρων όρων που χρησιμοποιούνται 

για την περιγραφή της υπεύθυνης κατανάλωσης. 

● Να είναι σε θέση να μεταφέρει τις γνώσεις αυτές στους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και συζητήσεων. 



Αυτό δίνει μια ηθική χροιά στην καταναλωτική μας συμπεριφορά. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι, αφενός, οι καταναλωτικές μας επιλογές αποτελούν πεδίο έκφρασης αξιών και 
κανόνων και, αφετέρου, τα καταναλωτικά προϊόντα έχουν μια ηθική διάσταση που 
καθορίζεται από το κοινωνικό, πολιτικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο παράγονται, 
διανέμονται και πωλούνται. Τα πλαίσια αυτά μπορεί να αναφέρονται σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα, στα δικαιώματα των εργαζομένων, στην παιδική εργασία, στην αμοιβή των 
παραγωγών, στη μεταχείριση των ζώων κ.λπ. Μπορούμε να εκφράσουμε την ευθύνη μας 
απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία αγοράζοντας ή αποφεύγοντας ένα προϊόν, 
λαμβάνοντας υπόψη την ηθική του διάσταση (Carrier, 2012- Kushwah et al., 2019). 
 
- Βιώσιμη κατανάλωση 
Πρόκειται για έναν κοινωνικά και περιβαλλοντικά συνειδητό τρόπο αγοράς, χρήσης και 
διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνει διαστάσεις όπως: 1. η ικανοποίηση των 
βασικών αναγκών και η αποφυγή της υπερκατανάλωσης, 2. η μέριμνα για την 
περιβαλλοντική ευημερία που αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο της κατανάλωσης στην 
εξάντληση των φυσικών πόρων και τη ρύπανση, 3. η μέριμνα για τις μελλοντικές γενιές, 4. η 
μέριμνα για την ποιότητα ζωής και η απόρριψη των υλιστικών αξιών, 5. η υιοθέτηση μιας 
προσέγγισης του "κύκλου ζωής", σύμφωνα με την οποία τόσο ο παραγωγός όσο και ο 
καταναλωτής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να φροντίζουν για όλα τα στάδια ζωής και 
το μη προφανές κόστος ενός προϊόντος (Lim, 2017- Quoquab & Mohammad, 2020). 
 
Όποιος και αν είναι ο όρος που χρησιμοποιείται, η υπεύθυνη κατανάλωση αναφέρεται σε 
ένα ευρύ φάσμα πρακτικών που αφορούν τόσο τα αγαθά όσο και τις υπηρεσίες. Οι κύριες 
κατηγορίες ή τομείς που συνδέονται με την υπεύθυνη κατανάλωση είναι κυρίως τα τρόφιμα, 
η στέγαση (η οποία περιλαμβάνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού), οι μεταφορές και 
η ένδυση (π.χ. ΕΟΠ, 2013). Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αγορά ή η απόκτηση αγαθών 
είναι μόνο το πρώτο στάδιο της καταναλωτικής διαδικασίας. Η κατανάλωση είναι μια 
ευρύτερη διαδικασία αποφάσεων και ενεργειών που περιλαμβάνει, εκτός από την 
απόκτηση, τη χρήση και την τελική διάθεση των προϊόντων (Peattie & Collins, 2009). Οι 
πρακτικές και συμπεριφορές υπεύθυνης κατανάλωσης που έχουν απασχολήσει τους 
ερευνητές τα τελευταία χρόνια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στο νοικοκυριό, η 
αγορά αντικειμένων με λίγη ή καθόλου συσκευασία, η επισκευή αντικειμένων αντί της 
αγοράς καινούργιων, η αγορά τοπικών, βιολογικών, ανακυκλωμένων προϊόντων/αγαθών. 

 
 
3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

● Να κατανοήσουν τα τρία διαφορετικά επίπεδα που επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών 

● Δώστε πρακτικά παραδείγματα για κάθε επίπεδο 



Με βάση πρόσφατες μελέτες (Yarimoglu & Binboga, 2019- Pendergast & Tsang, 2019- Lopes 
de Morais et al., 2021), οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών 
ταξινομούνται σε τρία συμπληρωματικά επίπεδα: 
 
- Το ατομικό επίπεδο περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες, τα κίνητρα και τις 
καταναλωτικές συνήθειες που έχει διαμορφώσει ένα άτομο. Εδώ τονίζεται η σημασία των 
προσωπικών ηθικών κανόνων, δηλαδή των αντιλήψεων του ατόμου για την ηθική ορθότητα 
μιας πράξης και την ηθική υποχρέωση να υιοθετήσει ή να αποφύγει μια συγκεκριμένη 
συμπεριφορά. Σύμφωνα με αυτό, η αλλαγή της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς 
συνδέεται με την επίγνωση των συνεπειών των πράξεων μας και την ανάληψη προσωπικής 
ευθύνης. Για παράδειγμα, η κατανόηση των συνεπειών της χρήσης πλαστικού μίας χρήσης 
για την κοινότητά σας και τον πλανήτη θα σας ωθήσει να επιλέξετε τη χρήση 
επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων, όπως μια οικολογική τσάντα για τα ψώνια, ένα 
επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού ή ένα ποτήρι για να μειώσετε τα πλαστικά σας 
απόβλητα.  
 
- Το κοινωνικό επίπεδο περιλαμβάνει κοινωνικά κατασκευασμένους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Αυτό περιλαμβάνει τα κοινωνικά πρότυπα, 
την επιρροή των συνομηλίκων όσον αφορά τα καταναλωτικά πρότυπα, την ανάγκη για 
κοινωνική αποδοχή κ.λπ. Εδώ, οι προσδοκίες των άλλων όσον αφορά τα καταναλωτικά 
πρότυπα συμπεριφοράς παίζουν σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, ας αφιερώσουμε ένα 
λεπτό και ας σκεφτούμε αν έχετε εξετάσει ποτέ τη διαδρομή παραγωγής της τεχνολογίας 
όταν αποφασίσατε να αλλάξετε το smartphone, το tablet, τον υπολογιστή, το αυτοκίνητό σας 
επειδή κυκλοφορούν νεότερα μοντέλα στην αγορά και όλοι οι φίλοι σας έχουν αλλάξει τα 
δικά τους. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι οι πόροι εξορύσσονται σε ένα μέρος του πλανήτη, 
επεξεργάζονται στο άλλο, κατασκευάζονται στο τρίτο, ακολουθώντας την τεχνογνωσία του 
τέταρτου και τον σχεδιασμό του πέμπτου, στη συνέχεια μεταφέρονται, αποθηκεύονται, 
πωλούνται, μεταπωλούνται και ούτω καθεξής; Αυτή η διαδρομή είναι γεμάτη προβληματικά 
ζητήματα.  Η Χρήση των φυσικών πόρων, η ρύπανση του περιβάλλοντος (κατά την 
παραγωγή, τη μεταφορά, τα απόβλητα), η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας), το βρώμικο χρήμα (η δημοφιλής περίπτωση 
των "ορυκτών σύγκρουσης" στο Κονγκό που χρηματοδοτούν παραστρατιωτικές βίαιες 
ομάδες), άνιση κατανομή του κέρδους σε όλη την αλυσίδα - για να αναφέρουμε μόνο μερικά 
από αυτά.  
 
- Το θεσμικό επίπεδο περιλαμβάνει παράγοντες που περιλαμβάνουν κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις (π.χ. φόροι, επιδοτήσεις, πρόστιμα), ευνοϊκές συνθήκες (π.χ. πρόσβαση σε 
αγαθά) και το θεσμικό πλαίσιο (κανονισμοί, λειτουργία της αγοράς κ.λπ.). 
 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν και συνιστούν ένα ανοικτό και συνεχώς 
μεταβαλλόμενο σύστημα που καθορίζει την υιοθέτηση ή μη πρακτικών υπεύθυνης 
κατανάλωσης. Για παράδειγμα, το άτομο συνιστάται να κάνει κάποια έρευνα και να αγοράζει 
από εταιρείες που γνωρίζει ότι έχουν βιώσιμες πρακτικές και δεν βλάπτουν το περιβάλλον, 
αλλά ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις (ιδίως σε τοπικό επίπεδο) θα πρέπει να έχουν κίνητρα για 
να υιοθετούν όλο και περισσότερες βιώσιμες πρακτικές. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση γύρω 
από την κλιματική κρίση που επηρέασε τη βιομηχανία της μόδας άνοιξε το δρόμο για την 
ευρεία υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης. Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται πλέον 



κοινωνικά αποδεκτό να φορά κανείς vintage και μεταχειρισμένα ρούχα. Οι Παγκόσμιοι 
Στόχοι συμβουλεύουν να αγοράζουμε μεταχειρισμένα όποτε μπορούμε. Στην εκπαιδευτική 
πρακτική πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα διαφορετικά και ποικιλόμορφα στοιχεία 
για να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να υιοθετήσουν υπεύθυνες καταναλωτικές 
συμπεριφορές, ακόμη και αν μερικές φορές συναντούν ατομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά ή 
θεσμικά εμπόδια. 
 
 

 
 
3.3 Σκεπτόμενοι ως υπεύθυνοι καταναλωτές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπάρχουν πολλές πτυχές της κατανάλωσης που με απλές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγάλο 
αντίκτυπο στην κοινωνία στο σύνολό της. Για παράδειγμα, στοιχεία και αριθμοί που 
αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του ΟΗΕ που είναι αφιερωμένος στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης δείχνουν ότι κάθε χρόνο περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των τροφίμων που 
παράγονται - που αντιστοιχεί σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους - καταλήγει να σαπίζει στους 
κάδους των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής πώλησης ή να χαλάει λόγω κακών 
πρακτικών μεταφοράς και συγκομιδής, κάτι που οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν. 
Όσον αφορά τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά καταναλώνουν το 29% της παγκόσμιας 
ενέργειας και συμβάλλουν στο 21% των συνακόλουθων εκπομπών CO2. Η ανθρωπότητα 
ρυπαίνει το νερό στα ποτάμια και τις λίμνες ταχύτερα από ό,τι η φύση μπορεί να 
ανακυκλώσει και να καθαρίσει. Η γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της άρδευσης, της 
κτηνοτροφίας και της υδατοκαλλιέργειας) είναι μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού, 
αντιπροσωπεύοντας το 69% της ετήσιας απόληψης νερού παγκοσμίως. Η βιομηχανία 
(συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροπαραγωγής) αντιπροσωπεύει το 19 τοις εκατό και τα 
νοικοκυριά το 12 τοις εκατό (ΟΗΕ, 2021). 
 
Παρόλο που τα παραπάνω στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά, υπάρχουν κάποιες ενέργειες που 
μπορούμε να κάνουμε για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ως υπεύθυνοι πολίτες. Τι πρέπει 
να σκεφτούμε λοιπόν; Πρώτον, θα σκεφτούμε ότι η υπεύθυνη κατανάλωση ωφελεί την 
οικονομία, ιδίως την τοπική οικονομία, καθώς επιτρέπει την εμπορία αγαθών και 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

● Να κατανοήσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να γίνουν υπεύθυνοι 

καταναλωτές. 

● Να εξηγεί  τα κριτήρια που επηρεάζουν τα καταναλωτικά πρότυπα 

● Κατάλογος υφιστάμενων εκστρατειών που υποστηρίζουν δράσεις για υπεύθυνη 

κατανάλωση 

● Να είναι σε θέση να μεταδίδει γνώσεις γύρω από λύσεις που μπορούν να υιοθετήσουν 

οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και οι καταναλωτές στα τρόφιμα, τη στέγαση, την 

κινητικότητα, τα καταναλωτικά αγαθά και τον ελεύθερο χρόνο. 

 



υπηρεσιών, ωφελώντας τους παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτές τις συναλλαγές. 
Δεύτερον, έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, καθώς τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που 
αγοράζονται συνδέονται με ένα εργατικό δυναμικό που έχει δίκαιους μισθούς και συνθήκες 
εργασίας και είναι επίσης θετικά ωφέλιμα για τους αγοραστές (σε θέματα όπως η υγεία). 
Τέλος, ένας υπεύθυνος καταναλωτής αναγνωρίζει επίσης τις επιπτώσεις που συνδέονται με 
τα διάφορα στάδια των προϊόντων (από την παραγωγή, τη μεταφορά και την απόρριψή τους) 
και προσπαθεί να αγοράζει εκείνα με τις μικρότερες επιπτώσεις. 
 
Αυτά θεωρούνται ακρογωνιαίοι λίθοι για την υπεύθυνη κατανάλωση και διαπλέκονται με τα 
τρία διαφορετικά επίπεδα παραγόντων που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά, 
όπως συζητήθηκε στο μέρος 3.2. Υπό αυτή την έννοια, ορισμένοι υπεύθυνοι καταναλωτές 
θα εστιάσουν στην οικολογική πλευρά της κατανάλωσής τους, προσπαθώντας να επιλέγουν 
εποχιακά, βιολογικά και οικολογικά προϊόντα. Άλλοι θα εστιάσουν στον αντίκτυπο που θα 
έχουν οι επιλογές τους στην οικονομία, επιλέγοντας τοπικά παραγόμενα προϊόντα. 
Υπάρχουν και αυτοί που θα επιλέγουν τα προϊόντα τους σύμφωνα με το τι είναι καλύτερο 
για την υγεία τους. 
 
Για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ως υπεύθυνοι καταναλωτές, υπάρχουν ορισμένα κριτήρια 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις καταναλωτικές μας συνήθειες, ως εξής (youmatter, 
2019): 
 
Κατανάλωση πράσινων προϊόντων που έχουν χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον: 

 Προϊόντα από πιστοποιημένους τομείς που σέβονται το περιβάλλον ή τη 
βιοποικιλότητα, 

 Εμπορεύματα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, 
 Βιολογικά προϊόντα, 
 Αγαθά που διατηρούν την ποιότητα του εδάφους, του νερού και του αέρα και γενικά 

αποτρέπουν τη ρύπανση, την αποψίλωση των δασών και την εξάντληση των φυσικών 
πόρων. 
 

Κατανάλωση προϊόντων ανάλογα με τον σεβασμό τους στους κοινωνικούς κανόνες και τον 
αντίκτυπό τους στις κοινωνίες: 

 Αγαθά κατασκευασμένα σε καλές συνθήκες εργασίας, χωρίς καταναγκαστική παιδική 
εργασία και με σεβασμό στο ωράριο εργασίας και στις διεθνείς συμβάσεις, 

 Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με ηθικά πρότυπα (ιδίως διαφθορά), 
 Αγαθά που παράγονται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, με σεβασμό στον 

τρόπο ζωής τους και στο επιχειρηματικό κέρδος (όπως το δίκαιο εμπόριο).  
 

Κατανάλωση "πιο υγιεινών" προϊόντων, με σεβασμό των υγειονομικών προτύπων: 
 Προϊόντα χωρίς φθαλικές ενώσεις, δισφαινόλη και άλλα τοξικά και επικίνδυνα 

προϊόντα, 
 Προϊόντα χωρίς φυτοφάρμακα ή άλλες χημικές εισροές, 
 Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής, 
 Προϊόντα διατροφής με υγιεινή διατροφική σύνθεση. 

 
Κατανάλωση προϊόντων με θετικό οικονομικό αντίκτυπο: 

 Τοπικά προϊόντα, 



 Παραγωγές που ενθαρρύνουν την οικονομική αυτονομία των παραγωγών τους (σε 
αντίθεση με την εξάρτηση από εμπορικά ή βιομηχανικά συστήματα όπως τα σούπερ 
μάρκετ), 

 Αγαθά που δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας καθώς και οικονομική και 
κοινωνική ένταξη για τους εργαζόμενους, 

 Προϊόντα που προάγουν την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων. 
 

Η κατανάλωση προϊόντων που κατασκευάζονται υπό συνθήκες σεβασμού ορισμένων ηθικών 
ή δεοντολογικών αρχών: 

 Σεβασμός στην καλή διαβίωση των ζώων, 
 Σεβασμός στη δικαιοσύνη και στις ατομικές ελευθερίες, 
 Κάθε άλλη αρχή που συμβάλλει στην ανάπτυξη του γενικού συμφέροντος. 

 
Ως καταναλωτές θα βασιστούμε επίσης στη δύναμη της φωνής μας. Θα γνωρίζουμε τα 
δικαιώματά μας, θα ασκούμε πίεση και θα υποστηρίζουμε την εταιρική υπευθυνότητα. Θα 
συμμετάσχουμε σε αναφορές και εκστρατείες που θα καλούν επιχειρήσεις με μη βιώσιμες 
πρακτικές. Για παράδειγμα, η βιομηχανία ένδυσης είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος 
ρυπαντής καθαρού νερού μετά τη γεωργία και πολλές εταιρείες μόδας εκμεταλλεύονται 
εργάτες κλωστοϋφαντουργίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Τα χημικά από τις βαφές 
εισέρχονται στο περιβάλλον, μολύνοντας τον αέρα, το νερό, αλλά και βλάπτοντας τη 
θαλάσσια ζωή. Η βιομηχανία της μόδας (UNFCCC, 2019): 

 Παράγει το 20 τοις εκατό των υγρών αποβλήτων 

 Ευθύνεται για το 8-10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 500 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας χάνονται κάθε χρόνο εξαιτίας της ανεπαρκούς 
αξιοποίησης των ενδυμάτων και της έλλειψης ανακύκλωσης. 

 
Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε κάποια έρευνα και να αγοράζουμε 
από εταιρείες που γνωρίζουμε ότι εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές και δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον. Ως άτομα μπορούμε να συμμετάσχουμε στην εκστρατεία #ActNow Fashion 
Challenge του ΟΗΕ, η οποία καλεί τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να συμβάλουν ατομικά 
στη μόδα με μηδενικά απόβλητα. Η πρόκληση είναι να μοιραστείτε κάθε δράση μόδας με 
μηδενικά απόβλητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το #ActNow και να 
την καταγράψετε στο un.org/actnow. 
 
Η υπεύθυνη κατανάλωση αγγίζει έτσι διάφορους πυλώνες της κοινωνίας, όπως η διατροφή, 
η στέγαση, η κινητικότητα, τα καταναλωτικά αγαθά και ο ελεύθερος χρόνος. Οι ακόλουθες 
συστάσεις προσαρμόζονται από τη δημοσίευση "Εκπαίδευση για τη βιώσιμη κατανάλωση, 
τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής: Μια συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών" (Ένωση της 
Μεσογείου, 2019) αποσκοπούν στο να προτείνουν τρόπους για να γίνουμε υπεύθυνοι 
καταναλωτές, ως εξής: 
 
ΤΡΟΦΙΜΑ 
 Μειώστε τη σπατάλη τροφίμων προγραμματίζοντας καλύτερα τα γεύματά σας. 
 Επιλέξτε δίαιτες χαμηλού αποτυπώματος, ενσωματώνοντας βιολογικά και εποχιακά 

προϊόντα. 
 Ελέγξτε τις ετικέτες των συστατικών για να προσδιορίσετε την προέλευση των 

τροφίμων και τον αντίκτυπό τους στην τροφική αλυσίδα. 



 Μειώστε την κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Αυξήστε την 
κατανάλωση λαχανικών και φρούτων. Για παράδειγμα, λάβετε μέρος σε πρωτοβουλίες 
και προκλήσεις όπως οι "Δευτέρες χωρίς κρέας". 

 Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο την υπερβολική συσκευασία και τα 
επεξεργασμένα τρόφιμα. 

 Περιορίστε τις αγορές στο τοπικό σας παντοπωλείο 
 Γεμίστε και επαναχρησιμοποιήστε τα μπουκάλια και τα δοχεία σας, απορρίψτε τα 

πλαστικά μιας χρήσης, όπως τα πλαστικά καλαμάκια. 
 
ΣΤΕΓΑΣΗ 
 Μεταβείτε σε πιο πράσινες ενεργειακές επιλογές από προμηθευτές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 
 Εφαρμόστε ένα σχέδιο 3R: Επαναχρησιμοποίηση (επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες 

μεταχειρισμένων ειδών) και Ανακύκλωση (στο σπίτι, στο χώρο εργασίας και παντού). 
 Εξοικονομήστε ενέργεια, ρυθμίστε το κλιματιστικό σας μεταξύ 24-26°C, όπως συνιστά 

η Ισπανική Οργάνωση Χρηστών και Καταναλωτών (OCU). 
 Να είστε αποδοτικοί στο σπίτι: να χρησιμοποιείτε ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες, 

να σβήνετε τα φώτα και να βγάζετε τις συσκευές από την πρίζα όταν τελειώνετε τη 
χρήση τους. 

 Ελέγξτε τη χρήση νερού στο μπάνιο περιορίζοντας το ντους σε πέντε λεπτά.  
 Πάρτε μέρος σε πράσινες πρωτοβουλίες όπως η "Ώρα της Γης". 

 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 Αλλαγή των τρόπων μεταφοράς ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μετακινήσεων με τα 

πόδια, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
 Μοιραστείτε το αυτοκίνητό σας στις καθημερινές σας μετακινήσεις, π.χ. μοιραστείτε το 

αυτοκίνητο όταν οδηγείτε σε μητροπολιτικές περιοχές ή στο χώρο εργασίας σας. 
 Γιορτάστε τοπικές πρωτοβουλίες όπως η διεθνής Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο ή η 

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου. 
 Βρείτε εναλλακτικές λύσεις για τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, επιλέγοντας το τρένο 

αντί για το αεροπλάνο όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας συστήματα εικονικών 
διασκέψεων για συναντήσεις αντί για συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, κ.λπ. 

 Προωθήστε την εργασία από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα για τη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα και την αύξηση της παραγωγικότητας. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 Αυξήστε τον αριθμό των αγαθών που μοιράζονται, επαναχρησιμοποιούνται και 

επισκευάζονται στην κοινότητά σας (ιδίως μεταξύ φίλων, συναδέλφων και γειτόνων). 
 Στοχεύστε σε μια προσέγγιση μηδενικών αποβλήτων στην καθημερινή σας ζωή. Για 

παράδειγμα, περιορίστε τα αντικείμενα μιας χρήσης (ιδίως τα πλαστικά), όπως τα 
ποτήρια μιας χρήσης, χρησιμοποιήστε ενοικιαζόμενα πιάτα για ειδικές εκδηλώσεις, 
στρατηγικές χωρίς χαρτί στην εργασία και στα σχολεία κ.λπ. 

 Ανταλλάξτε τα ρούχα σας ή δωρίστε τα σε καταστήματα μεταχειρισμένων ρούχων ή σε 
φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

 Πάρτε μέρος σε πρωτοβουλίες που μειώνουν τη γρήγορη μόδα ή την υπερβολική 
κατανάλωση, όπως η "Ημέρα του Τίποτα δεν αγοράζω". 



 Επιλέξτε προϊόντα αναγνωρισμένα με οικολογικές ετικέτες και συστήματα 
πιστοποίησης που υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα παράγονται με πιο βιώσιμο τρόπο. 

 Φέρτε τις δικές σας τσάντες για ψώνια και ψώνια. 
 
ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ 
 Πάρτε μέρος σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως 

καθαρισμοί παραλιών, δενδροφύτευση ή κηπουρική. 
 Όταν σχεδιάζετε τις διακοπές σας, προτιμήστε προορισμούς που έχουν αποδείξει 

υπεύθυνες πρακτικές (σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα αρχεία 
περιβαλλοντικής προστασίας, η δέσμευση για την ειρήνη κ.λπ.). 

 Στις διακοπές σας, επιλέξτε έναν φορέα οικολογικής περιήγησης και λάβετε υπόψη σας 
ότι ορισμένοι προορισμοί έχουν τοπικούς περιορισμούς στη χρήση φυσικών πόρων, 
όπως το νερό και η ενέργεια. Το ζεστό σας μπάνιο μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
νερό για την τοπική κοινότητα! 

 Στις διακοπές, το ελαφρύ ταξίδι θα μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά ένα 
εκπληκτικά μεγάλο ποσό. Η μείωση των αποσκευών σας κατά 15 κιλά μπορεί να 
εξοικονομήσει 100-200 κιλά εκπομπών CO2 σε μια πτήση επιστροφής από το Λονδίνο 
της Αγγλίας στην Τενερίφη της Ισπανίας. Επίσης, αποφύγετε τη χρήση οχημάτων 4x4, 
αεροσκαφών και ελικοπτέρων όταν είναι δυνατόν. 

 
Συνολικά, το να γίνεις υπεύθυνος καταναλωτής δεν είναι καθόλου εύκολο έργο. Για το λόγο 
αυτό, η εκπαίδευση γενικά και ειδικότερα η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να εστιάζει στην 
ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε θέματα που 
αφορούν την υπεύθυνη κατανάλωση. 
 
Η εκμάθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης απαιτεί αλλαγές σε επίπεδο συμπεριφοράς. Οι 
κατάλληλες πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις των καθημερινών μας επιλογών, καθώς και οι εφαρμόσιμες λύσεις και 
εναλλακτικές λύσεις προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, περιορίζοντας την 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, μπορούν να 
επιφέρουν αλλαγές σε ατομικό, τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με το 
Institute for Global Environmental Strategies (2019), οι αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν 
να επιφέρουν δυνητικά γρήγορη εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως 
για τις δραστηριότητες που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στις υποδομές. Επομένως, ο 
ατομικός τρόπος ζωής θεωρείται σημαντικός δυνητικός παράγοντας για την αλλαγή των 
εκπομπών. Αυτό συνεπάγεται ριζικό μετασχηματισμό των καταναλωτικών προτύπων και των 
πολιτιστικών στάσεων απέναντι σε θέματα, όπως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τα 
μοντέλα διακυβέρνησης και επιχειρηματικότητας που τα διαμορφώνουν. 
 
 

Έμπνευση για το μέλλον 
 
Αν ψάχνετε για έμπνευση, δείτε το πρόγραμμα Map Your Meal που συντονίζει ο οργανισμός 
Future Worlds Center με έδρα την Κύπρο. Το Map Your Meal είναι ένα έργο που 
χρηματοδοτείται από την Europe Aid, και όπως υποδηλώνει το όνομά του, ο πρωταρχικός 
του στόχος ήταν να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να εντοπίσουν την προέλευση 
των τροφίμων τους μέσω της χρήσης μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σαρώνοντας το 



γραμμωτό κώδικα ενός προϊόντος- μια ενέργεια που με τη σειρά της έφερε τους 
καταναλωτές ζωτικά πιο κοντά στη διαδικασία παραγωγής και επέτρεψε την κατανόηση των 
συνθηκών και των προτύπων που εργάζονται οι παραγωγοί. 
 

 
 
Μέσω του προγράμματος Map Your Meal η ομάδα φιλοδοξούσε να αναδείξει την τεράστια 
έκταση των παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων, σε προσωπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. 
καταναλωτής - παραγωγός). Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν σκόπιμα για να 
ευαισθητοποιήσουν τους νέους, τους εργαζόμενους/εκπαιδευτές νεολαίας, τους 
εκπαιδευτικούς της κοινότητας και το ευρύ κοινό σχετικά με τη βιωσιμότητα, την ισότητα, 
την παγκόσμια δικαιοσύνη και τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις. Μέσω του έργου η ομάδα 
φιλοδοξούσε να δημιουργήσει έναν ισχυρό και ενεργό συνασπισμό πολιτών που θα 
προωθούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τους βιώσιμους τρόπους ζωής. Με 
βάση μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για smartphone και συνοδευτικό διαδραστικό 
εκπαιδευτικό υλικό, το έργο είχε ως στόχο να διερευνήσει την προέλευση των τροφίμων μας, 
τα επιμέρους συστατικά τους και τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
αυτών, καθώς και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις παγκόσμιες 
αλληλεξαρτήσεις και αδικίες και την ανάγκη για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων. 
 
Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.mapyourmeal.org/index.php/mobile-application  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
Μηδενικά απόβλητα και ανακύκλωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 
Κάθε Ευρωπαίος πολίτης παράγει κατά μέσο όρο 500 κιλά σκουπίδια κάθε χρόνο, μαζί με τις 
βιομηχανίες και τους οικονομικούς φορείς, γενικά. Επομένως, παράγεται μια τεράστια 
ποσότητα απορριμμάτων στον κόσμο σε ετήσια βάση και μία από τις συνέπειες είναι οι 
λεγόμενες "νησίδες πλαστικού" που επιπλέουν στις θάλασσές μας1 . 
 
Αυτή η τεράστια ποσότητα σκουπιδιών που παράγεται αποτελείται από: σχεδόν υλικά που 
θα μπορούσαν να έχουν μια νέα χρήση (ανακύκλωση) ή ακόμη και να δώσουν μια νέα ζωή 
(ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση) σε άλλα αντικείμενα. 
 
Κάθε χώρα, κάθε πόλη και κάθε άτομο έχει τη δική του στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων. 
Σε γενικές γραμμές, οι επιλογές των θεσμικών οργάνων και των δημόσιων διαχειριστών όσον 
αφορά τη διάθεση των αποβλήτων καθορίζουν πόσο θα μειωθούν ή θα εξαλειφθούν, 
επιλέγοντας, πρώτα, τους αποτεφρωτήρες ή τη χωριστή συλλογή. Ωστόσο, και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο: η υπεύθυνη κατανάλωση, οι 
αγορές 0 χλμ, η επαναχρησιμοποίηση υλικών, η ανακύκλωση ρούχων και τροφίμων, ο 
βιώσιμος τρόπος ζωής μπορούν να διευκολύνουν την υπεύθυνη μείωση ή εξάλειψη των 
αποβλήτων στην επικράτεια. 
 
Τα μηδενικά απόβλητα γίνονται έτσι μια στρατηγική των ατόμων και των κοινοτήτων για να 
καταστεί ο καθένας υπεύθυνος για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. 
 
Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον 
αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Διαβάζοντας 
αυτό το κεφάλαιο, θα μάθουμε για τις θεσμικές και ατομικές στρατηγικές για τη μείωση των 

                                                        
1 Μεγάλο σκουπιδότοπο του Ειρηνικού | National Geographic Society 

Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο 
για να δείτε την επισκόπηση 

του κεφαλαίου! 

https://education.nationalgeographic.org/resource/great-pacific-garbage-patch


αποβλήτων, τη σημασία των REDUCE, REUSE, RECYCLE (RRR) για την επίτευξη κοινοτήτων 
μηδενικών αποβλήτων, το σύνολο των εργαλείων και των μέτρων που διαθέτουμε γι' αυτό, 
μαθαίνοντας από τις τοπικές βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες. 

 
 
4.1 Προς "κοινότητες μηδενικών αποβλήτων" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η μετάβαση προς τις "Κοινότητες Μηδενικών Αποβλήτων" σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι 
πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας τι είναι το "Μηδενικά Απόβλητα". Ο πρώτος 
ορισμός των "Μηδενικών Αποβλήτων" δόθηκε από τη "Διεθνή Συμμαχία Μηδενικών 
Αποβλήτων" το 2002, αναφέροντας: "Μηδενικά απόβλητα: η διατήρηση όλων των πόρων 
μέσω της υπεύθυνης παραγωγής, κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης 
προϊόντων, συσκευασιών και υλικών χωρίς καύση και χωρίς απορρίψεις στο έδαφος, το νερό 
ή τον αέρα που απειλούν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία". 
 
Ο αναθεωρημένος ορισμός που εγκρίθηκε από τη διεθνή συμμαχία μηδενικών αποβλήτων 
το 2019 είναι ο ακόλουθος, ο οποίος μπορεί επίσης να θεωρηθεί ο πιο διαδεδομένος 
ορισμός που χρησιμοποιείται παγκοσμίως. "Τα μηδενικά απόβλητα είναι ένας στόχος που 
είναι ηθικός, οικονομικός, αποτελεσματικός και οραματικός, για να καθοδηγήσει τους 
ανθρώπους στην αλλαγή του τρόπου ζωής και των πρακτικών τους, ώστε να μιμηθούν τους 
βιώσιμους φυσικούς κύκλους, όπου όλα τα απορριπτόμενα υλικά σχεδιάζονται για να γίνουν 
πόροι για να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Μηδενικά απόβλητα σημαίνει σχεδιασμός και 
διαχείριση προϊόντων και διαδικασιών για τη συστηματική αποφυγή και εξάλειψη του όγκου 
και της τοξικότητας των αποβλήτων και των υλικών, τη διατήρηση και ανάκτηση όλων των 
πόρων και τη μη καύση ή ταφή τους. Η εφαρμογή του Zero Waste θα εξαλείψει όλες τις 
απορρίψεις στο έδαφος, το νερό ή τον αέρα που αποτελούν απειλή για την υγεία του 
πλανήτη, του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών." 
 
Εκτός από τον ορισμό, η Διεθνής Συμμαχία Μηδενικών Αποβλήτων έχει ορίσει και 
απαριθμήσει τα κύρια βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να γίνει πραγματικότητα το 
"Μηδενικό Απόβλητο", ξεκινώντας από τις "Κοινότητες Μηδενικών Αποβλήτων". Τα βήματα 
αυτά αποτελούν ένα είδος κατευθυντήριας γραμμής που ενσωματώνει το "Παράδειγμα 
Μηδενικών Αποβλήτων":  

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

● Ορισμός του όρου "μηδενικά απόβλητα" 

● Να κατανοήσει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρακτικά βήματα για το 

παράδειγμα των μηδενικών αποβλήτων. 

● Μεταφορά γνώσεων γύρω από έναν τρόπο ζωής χωρίς απόβλητα 

● Να είναι  σε θέση να μοιραστεί το παράδειγμα των πόλεων με μηδενικά 

απόβλητα: Μια ευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική 

 



Αρχές και πρακτικά βήματα προς τα μηδενικά απόβλητα 
"Ενθαρρύνουμε ΟΛΕΣ τις κοινότητες να: 
 
 Υιοθετήστε τον ορισμό Zero Waste της Διεθνούς Συμμαχίας Zero Waste: "Μηδενικά 

Απόβλητα: Η διατήρηση όλων των πόρων μέσω της υπεύθυνης παραγωγής, 
κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης προϊόντων, συσκευασιών και 
υλικών χωρίς καύση και χωρίς απορρίψεις στο έδαφος, το νερό ή τον αέρα που απειλούν 
το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία". 
 

 Καθορίστε σημεία αναφοράς και χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των στόχων για τη 
μέτρηση της επιτυχίας και την παρακολούθηση των επιτευγμάτων. Οι κοινότητες θα 
πρέπει να επιδιώξουν να κάνουν σημαντικά βήματα μέσα σε πέντε χρόνια και να 
επενδύσουν τοπικούς πόρους και ηγεσία στην επίτευξη απτών και ορατών επιτευγμάτων 
που θα καταδεικνύουν στο κοινό αυτή τη νέα κατεύθυνση το συντομότερο δυνατό. 
Βασικό μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού είναι ο καθορισμός ενός λογικού στόχου για 
την κοινότητά σας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον επείγοντα χαρακτήρα της ταχείας 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

 
 Ενεργοποιήστε ολόκληρη την κοινότητα. Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε τα μηδενικά 

απόβλητα στους "ειδικούς στα απόβλητα". Πολλές διαφορετικές δεξιότητες πρέπει να 
αναπτυχθούν στην κίνηση προς τα Μηδενικά Απόβλητα και τη βιωσιμότητα. Όλοι έχουν 
να διαδραματίσουν έναν ρόλο. Όλοι οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες μείωσης των 
αποβλήτων, επιστροφής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης θα 
πρέπει να συμμετέχουν προκειμένου να επιτευχθεί το Zero Waste. Όλες αυτές οι ομάδες 
και τα άτομα θα πρέπει να κληθούν να επιδιώξουν τη μηδενική παραγωγή αποβλήτων 
στο σπίτι, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εργασία, ενώ οι κοινότητές τους θα πρέπει 
να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες πολιτικές και προγράμματα για ολόκληρη την 
κοινότητα. 
 

 Απαιτήστε από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να διαχειρίζονται τους πόρους και 
όχι τη σπατάλη. Οι υφιστάμενοι αποτεφρωτήρες πρέπει να κλείσουν και να μην 
κατασκευαστούν νέοι. Οι πρακτικές των χώρων υγειονομικής ταφής πρέπει να 
αναμορφωθούν ώστε να αποτραπεί κάθε ρύπανση του αέρα και του νερού, 
συμπεριλαμβανομένης της προεπεξεργασίας όλων των υπολειμμάτων στους χώρους 
υγειονομικής ταφής πριν από την ταφή για τη σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος 
και την αποτροπή της δημιουργίας μεθανίου, καθώς και της χρήσης εγκαταστάσεων 
διαχωρισμού υπολειμμάτων και έρευνας (βλέπε "Υποστήριξη της προμήθειας μηδενικών 
αποβλήτων" παρακάτω). Με τη μείωση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση των 
προϊόντων, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση μπορεί να εξοικονομηθεί 
περισσότερη ενέργεια και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη 
από ό,τι μπορεί να παραχθεί από την καύση των απορριμμάτων ή την ανάκτηση των 
αερίων των χώρων υγειονομικής ταφής. Οι κοινότητες πρέπει να καταπολεμήσουν κάθε 
προσπάθεια για την εισαγωγή νέων αποτεφρωτήρων, με οποιαδήποτε μορφή, και να 
αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες χώρους υγειονομικής ταφής και τους 
αποτεφρωτήρες, με πολιτικές και προγράμματα μηδενικών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων πάρκων ανάκτησης πόρων, εγκαταστάσεων 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. 



 
 Χρήση κονδυλίων οικονομικής τόνωσης και τελών που επιβάλλονται επί των τόνων 

αποβλήτων που μεταφέρονται ή υγειονομικής ταφής για τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαχειριστών πόρων ώστε να 
χρησιμοποιούν μια προσέγγιση μηδενικών αποβλήτων, για την ανάπτυξη προγραμμάτων 
για το χειρισμό των απορριμμάτων της κοινότητας και για τη δημιουργία πράσινων 
θέσεων εργασίας και την επιβολή περιβαλλοντικών κανόνων.  

 
 Εκπαίδευση των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών. Τα μηδενικά 

απόβλητα είναι μια στρατηγική και όχι μια τεχνολογία. Ως τέτοια, στοχεύει στην καλύτερη 
οργάνωση, την καλύτερη εκπαίδευση και τον καλύτερο βιομηχανικό σχεδιασμό. Για να 
επιτευχθεί η πολιτισμική αλλαγή που απαιτείται για να φτάσουμε στο Zero Waste, οι 
κοινότητες πρέπει να δημιουργήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
κατοίκων, των μαθητών, των φοιτητών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών σχετικά 
με τους νέους κανόνες και τα προγράμματα. 

 
 Εκτέλεση αξιολογήσεων μηδενικών αποβλήτων. Οι κοινότητες θα πρέπει να διεξάγουν 

έλεγχο αποβλήτων για να διαπιστώσουν την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που 
παράγονται στην κοινότητά τους. Αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
βάση για τον εντοπισμό ευκαιριών ανάκτησης και απασχόλησης, εξοικονόμησης κόστους 
και μέτρησης της επιτυχίας του προγράμματος μείωσης και ανάκτησης. Αξιολογήστε ποια 
πρόσθετα προγράμματα και εγκαταστάσεις μείωσης στην πηγή, ανάκτησης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απαιτούνται για να 
καταστήσουν τις υπηρεσίες αυτές πιο βολικές για τους χρήστες από τις υπηρεσίες 
συλλογής και διάθεσης σύμμεικτων υλικών. 

 
 Αναπτύξτε νέους κανόνες και κίνητρα για να προχωρήσετε προς την κατεύθυνση των 

μηδενικών αποβλήτων - Οι κοινότητες μπορούν να αλλάξουν σημαντικά το τι είναι 
"οικονομικό" στην τοπική αγορά με νέες πολιτικές, νέους κανόνες και νέα κίνητρα. Οι 
κοινότητες θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τις συμβάσεις και τις πολιτικές ώστε να 
καταστήσουν το αποφευγόμενο κόστος συλλογής και διάθεσης βασικό μοχλό για τη 
μετάβαση προς τα Μηδενικά Απόβλητα. 

 
 Θέσπιση κανόνων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (EPR). Οι κοινότητες πρέπει να 

βοηθήσουν και να ενθαρρύνουν τις τοπικές επιχειρήσεις να παίρνουν πίσω τα προϊόντα 
και τις συσκευασίες στα καταστήματα και τα εργοστάσιά τους από τους καταναλωτές. Θα 
πρέπει επίσης να συνηγορήσουν για πολιτειακές και εθνικές πολιτικές και προγράμματα 
EPR για τους ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων και τους παραγωγούς. Όσο το δυνατόν 
περισσότερο, το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων για προϊόντα και συσκευασίες 
που είναι δύσκολο να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή να 
κομποστοποιηθούν στα περισσότερα τοπικά προγράμματα θα πρέπει να μεταφερθεί από 
την τοπική αυτοδιοίκηση στους παραγωγούς του προϊόντος. Αυτό δίνει στους 
παραγωγούς το οικονομικό κίνητρο να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα ώστε να είναι 
λιγότερο τοξικά και ευκολότερα στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Τα 
προϊόντα και οι συσκευασίες που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να 
ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο ή είναι τοξικά θα πρέπει να 
απαιτείται να παραλαμβάνονται πίσω στο σημείο πώλησης ή σε εγκαταστάσεις που 



έχουν δημιουργηθεί από τους παραγωγούς για την άνετη παραλαβή αυτών των 
προϊόντων χωρίς κόστος από το κοινό. Όλα τα προϊόντα και οι συσκευασίες που 
παραλαμβάνονται πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, να ανακυκλώνονται ή να 
κομποστοποιούνται κατάλληλα. 
 

 Κατάργηση των κυβερνητικών επιδοτήσεων για τη σπατάλη - Οι κυβερνήσεις σε όλο τον 
κόσμο έχουν υιοθετήσει πολλά φορολογικά κίνητρα για να επιδοτήσουν, άμεσα και 
έμμεσα, τη σπατάλη των πόρων, αντί της επαναχρησιμοποίησής τους. Οι κοινοτικές δομές 
που έχουν υιοθετηθεί για τα σκουπίδια έχουν επίσης καταστήσει φθηνότερη τη σπατάλη 
από την ανακύκλωση. Οι κοινότητες θα πρέπει να καταργήσουν τις επιδοτήσεις για τη 
σπατάλη στον έλεγχό τους και να ζητήσουν την κατάργηση όλων αυτών των άλλων 
επιδοτήσεων. 
 

 Υποστήριξη των προμηθειών μηδενικών αποβλήτων - Οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει 
να υιοθετήσουν την αρχή της προφύλαξης για τις δημοτικές αγορές, ώστε να εξαλείψουν 
τα τοξικά προϊόντα και υπηρεσίες, να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες μηδενικών 
αποβλήτων, να αποφεύγουν προϊόντα και συσκευασίες μιας χρήσης, να επιστρέφουν 
στους προμηθευτές κάθε άχρηστη συσκευασία, να μειώνουν τη συσκευασία και να 
αγοράζουν σε μεγαλύτερες μονάδες, να χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία 
μεταφοράς, να αγοράζουν επαναχρησιμοποιημένα, ανακυκλωμένα και 
κομποστοποιημένα προϊόντα, να αγοράζουν ανακατασκευασμένο εξοπλισμό, να 
μισθώνουν, να νοικιάζουν και να μοιράζονται εξοπλισμό, να αγοράζουν διαρκή αγαθά 
(χρησιμοποιώντας αναλύσεις κόστους κύκλου ζωής) και να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις 
και τα ιδρύματα να ακολουθούν επίσης αυτές τις πρακτικές. [Με βάση τον κατάλογο του 
Green Purchasing Institute.] 
 

 
Οι προαναφερθείσες αρχές πρέπει να θεωρηθούν ως "ζωντανό έγγραφο" για την υποστήριξη 
της ανάπτυξης "Κοινοτήτων Μηδενικών Αποβλήτων" σε όλο τον κόσμο.  
 
Το τρίτο θεμελιώδες εργαλείο που έχει αναπτύξει η Διεθνής Συμμαχία Μηδενικών 
Αποβλήτων για να ενισχύσει την κίνηση των ανθρώπων, των οργανισμών και των κοινοτήτων 
προς τα Μηδενικά Απόβλητα, είναι η "Διακήρυξη Μηδενικών Αποβλήτων", η οποία 
υιοθετήθηκε από τη ZWIA το 2020. Μπορεί να υπογραφεί τόσο από άτομα/πολίτες όσο και 
από οργανισμούς. Η Διακήρυξη ενσωματώνει τη δέσμευση όλων των υπογραφόντων, ιδίως 
των κατασκευαστών, στον επανασχεδιασμό των προϊόντων για υψηλότερη υλική και 
ενεργειακή απόδοση, εστιάζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα να ενσωματώνουν την 
ανθεκτικότητα, την επισκευασιμότητα, την επαναχρησιμοποίηση, με την ανακύκλωση ή/και 
την κομποστοποίηση ως τελική επιλογή και με την κατάργηση όλων των προϊόντων που 
αποδεδειγμένα είναι σπάταλα. 
 
Εκτός αυτού, η διακήρυξη υποστηρίζει την προώθηση της "υπεύθυνης κατανάλωσης" μεταξύ 
των εταιρειών και των ανθρώπων, ενώ παράλληλα επεκτείνει τους οργανισμούς και τις 
υποδομές επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και διευρύνει τις ευκαιρίες για 
επαναχρησιμοποίηση και επισκευή μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, της 
προώθησης και των επενδύσεων. 
 



Σύμφωνα με τους εμπνευστές της Διακήρυξης, οι απαντήσεις σε νέες προκλήσεις, όπως οι 
πανδημίες, οι φυσικές καταστροφές και οι έκτακτες ανάγκες που σχετίζονται με τις καιρικές 
συνθήκες, δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στην πορεία προς έναν δίκαιο κόσμο με 
ζωντανές, ανθεκτικές κοινότητες μηδενικών αποβλήτων, σε αρμονία με τη φύση. 
 
 
Ζώντας έναν τρόπο ζωής με μηδενικά απόβλητα 
Το να είμαστε "άνθρωποι με μηδενικά απόβλητα" είναι εφικτό αν όλοι δεσμευτούν σθεναρά.  
Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος ζωής με "μηδενικά απόβλητα" επιφέρει ποικίλα σχετικά 
οφέλη, σε μια κατάσταση win-win-win: για τον πλανήτη, για τις κοινότητες, για τα άτομα. 
 
Οι κοινωνικές πρακτικές έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη ραγδαία αύξηση της 
κλιματικής αλλαγής, αλλά η μέθοδος μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα είναι να 
μηδενίσουμε τα απορρίμματα. Η μηδενική σπατάλη είναι μια νοοτροπία και, σε κοινωνικό 
επίπεδο, ένα κίνημα. Το κίνημα των μηδενικών αποβλήτων είναι ένας φιλικός προς το 
περιβάλλον τρόπος ζωής που στοχεύει στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που 
δημιουργεί καθημερινά ένα άτομο. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του τρόπου ζωής είναι η 
δέσμευση να στέλνονται όσο το δυνατόν λιγότερα απόβλητα στις χωματερές. Αν και είναι 
αδύνατο να δημιουργήσουμε μηδενικά απόβλητα, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
μειώσουμε την κατανάλωση που μπορούν να ωφελήσουν τον πλανήτη. Οι άνθρωποι του 
κινήματος δίνουν προτεραιότητα στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων 
και αγαθών αντί να αγοράζουν αντικείμενα μιας χρήσης που φράζουν τις χωματερές και 
συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη. 
 
Η υιοθέτηση ενός "Τρόπου ζωής χωρίς απόβλητα", που είναι πρωτίστως μια "νοοτροπία", 
απαιτεί την επανεξέταση των συμπεριφορών που μάθαμε. Οι παρακάτω πρακτικές θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν ένα καλό σημείο εκκίνησης για να ζήσετε με έναν πιο βιώσιμο 
και λιγότερο επιβαρυντικό τρόπο: 
 
     1. Εξαλείψτε τα αντικείμενα μιας χρήσης. Τα πλαστικά ή χάρτινα είδη μιας χρήσης, όπως 
τα σκεύη, τα καλαμάκια, οι χαρτοπετσέτες και τα πλαστικά μπουκάλια, συμβάλλουν στα 
σκουπίδια και τη ρύπανση που μαστίζουν τον πλανήτη μας. Χρησιμοποιήστε τα δικά σας 
επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα, όπως μεταλλικά μαχαιροπήρουνα ή υφασμάτινες 
χαρτοπετσέτες, για να μειώσετε την ποσότητα των χάρτινων και πλαστικών απορριμμάτων 
που παράγετε με κάθε γεύμα. Κρατήστε το δικό σας επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι 
νερού (όπως ένα θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι ή ένα αθλητικό μπουκάλι) σε ετοιμότητα 
αντί να αγοράζετε νέα πλαστικά μπουκάλια από το παντοπωλείο. 
 
    2. Σημειώστε τα σκουπίδια σας. Αν και μπορεί να ακούγεται αντιαισθητικό, η εξέταση των 
σκουπιδιών σας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε από πού προέρχονται τα 
περισσότερα από τα απορρίμματά σας. Η κατανόηση των συνηθειών σας σχετικά με τα 
απορρίμματα θα σας δώσει μια ιδέα για το ποιες πρακτικές πρέπει να βελτιώσετε για να 
μειώσετε την παραγωγή απορριμμάτων σας. Για παράδειγμα, αν το μεγαλύτερο μέρος των 
απορριμμάτων σας είναι απόβλητα τροφίμων, θα πρέπει να λάβετε μέτρα για να αλλάξετε 
τις συνήθειες αγορών σας, ώστε να αγοράζετε μόνο ό,τι μπορείτε να καταναλώσετε λογικά.  
 



    3. Ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία τα χρησιμοποιημένα 
υλικά μετατρέπονται σε νέα προϊόντα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανακύκλωσης, από την 
αυτοσχέδια επαναχρησιμοποίηση παλαιών αντικειμένων μέχρι την αποστολή 
χρησιμοποιημένων υλικών σε εγκαταστάσεις. Η ανακύκλωση μειώνει την ανάγκη μας για 
συγκομιδή πόρων, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ελαχιστοποίηση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη μείωση της αποψίλωσης των δασών με την 
πάροδο του χρόνου. Μάθετε περισσότερα στον οδηγό μας για αρχάριους σχετικά με την 
ανακύκλωση. 
 
    4. Κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών. Η αγορά ρούχων από δεύτερο χέρι σε ένα 
κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών είναι ένας πολύ καλός τρόπος να επαναχρησιμοποιήσετε 
προϋπάρχοντα υλικά, αντί να αγοράζετε νέα, μοντέρνα, fast-fashion ρούχα που είναι πιο 
πιθανό να καταλήξουν σε χωματερή. Στα καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών μπορείτε να 
βρείτε ρούχα, οικιακά αντικείμενα και έπιπλα, τα οποία μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε 
ή να ανακυκλώσετε σε άλλα χρήσιμα αγαθά. 
 
    5. Επαναχρησιμοποιήστε οικιακά αντικείμενα. Υπάρχουν πολλά κοινά οικιακά 
αντικείμενα που μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε για να μειώσετε τα απορρίμματα: Τα 
βάζα Mason από σάλτσα σπαγγέτι ή μαρμελάδα γίνονται εξαιρετικά δοχεία αποθήκευσης 
τροφίμων και γλάστρες, για παράδειγμα. Μπορείτε να μετατρέψετε ένα παλιό σεντόνι 
κρεβατιού σε επαναχρησιμοποιήσιμο δοχείο για τα ψώνια σας. Χρησιμοποιήστε 
υφασμάτινες σακούλες για να μεταφέρετε τα φρέσκα προϊόντα, ώστε να μην χρειάζεται να 
χρησιμοποιείτε τις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης του καταστήματος. 
 
    6. Κομπόστ. Πολλά από τα απορρίμματα τροφίμων που παράγουμε, όπως τα τσόφλια 
αυγών ή οι φλούδες φρούτων, είναι υλικά που μπορούν να κομποστοποιηθούν. Υπό τις 
κατάλληλες συνθήκες, η κομποστοποίηση μπορεί να μετατρέψει τα υπολείμματα τροφίμων 
σας σε καθαρή οργανική τροφή χωρίς όλα τα βλαβερά υποπροϊόντα μεθανίου που 
απελευθερώνονται στον αέρα όταν τα οργανικά υλικά αρχίζουν να διασπώνται στους 
χώρους υγειονομικής ταφής. Εάν έχετε κήπο στο σπίτι, το κομπόστ είναι επίσης ένας 
εξαιρετικός, φυσικός τρόπος για να κάνετε εδαφοκάλυψη στο έδαφός σας, αντί να 
χρησιμοποιείτε τις εκδόσεις των καταστημάτων, οι οποίες συχνά παρασκευάζονται με τη 
χρήση χημικών ουσιών. 
 
    7. Αγοράστε φρέσκα τρόφιμα. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα συχνά έρχονται τυλιγμένα σε 
πλαστικές συσκευασίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Η αγορά περισσότερων 
φρέσκων τροφίμων, αν είναι δυνατόν, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χρησιμοποιείτε 
λιγότερο πλαστικό. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά συνήθως δεν περικλείονται σε 
πλαστικό, και μπορείτε να παραλείψετε τις πλαστικές σακούλες που σας παρέχουν τα 
παντοπωλεία και οι λαϊκές αγορές, βάζοντάς τες στον επαναχρησιμοποιούμενο κάδο σας. Αν 
τρώτε κρέας, μπορείτε να φέρετε τα δικά σας δοχεία στο κρεοπωλείο ή στο ντελικατέσεν, 
μειώνοντας τα πλαστικά και χάρτινα απόβλητα. 
 
    8. Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.  
Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες μίας χρήσης, δοκιμάστε να 
αλλάξετε σε επαναφορτιζόμενες εκδόσεις. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σας βοηθούν 
να εξοικονομήσετε χρήματα από τις συσκευασίες των μπαταριών και να μειώσετε την 



ποσότητα των πλαστικών συσκευασιών και των άδειων μπαταριών που καταλήγουν να 
δηλητηριάζουν το έδαφος στις χωματερές. 
 
    9. Πληροφορηθείτε από μια κοινότητα μηδενικών αποβλήτων. Κοινότητες σε όλο τον 
κόσμο έχουν προσαρμόσει με επιτυχία τον τρόπο ζωής τους ώστε να μηδενίζουν τα 
απορρίμματα. Αναζητήστε φόρουμ, πίνακες μηνυμάτων ή επισκεφθείτε τα τοπικά κοινοτικά 
κέντρα που είναι όλα προσανατολισμένα στην ενθάρρυνση ενός τρόπου ζωής χωρίς 
απορρίμματα. Αυτές οι ομάδες μπορούν να είναι υποστηρικτικές και χρήσιμες στην παροχή 
των απαραίτητων πληροφοριών για το δικό σας επιτυχημένο ταξίδι μηδενικών αποβλήτων.  
 

Πόλεις μηδενικών αποβλήτων: Μια ευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική 
 
Το Capannori είναι μια πόλη 50.000 κατοίκων στην Τοσκάνη της Ιταλίας, η οποία χάρη σε ένα 
οικολογικό κίνημα πολιτών έγινε η πρώτη πόλη μηδενικών αποβλήτων στην Ευρώπη το 2007. 
Η πολιτική της πόλης έχει πράγματι επενδύσει στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση 
αντικειμένων και ρούχων, στη συλλογή από πόρτα σε πόρτα, στη σύντομη αλυσίδα στη 
γεωργία, στη δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου για τα μηδενικά απόβλητα, ως 
εναλλακτικές λύσεις σε ένα σύστημα αποβλήτων που βασίζεται στην κατασκευή ενός 
αποτεφρωτήρα. Η συμμετοχή του πληθυσμού, των σχολείων, των συλλόγων και 
μεμονωμένων πολιτών οδήγησαν το Capannori στην επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων, 
με αποτέλεσμα με την πάροδο των ετών η πόλη να αποτελεί παράδειγμα για άλλες εθνικές 
και ευρωπαϊκές πόλεις για τη μείωση των σκουπιδιών και τα μηδενικά απόβλητα. Με 
επικεφαλής έναν δάσκαλο δημοτικού σχολείου, τον Rossano Ercolini (πρόεδρο της Zero 
Waste Europe), ένα μικρό αλλά αποφασιστικό κίνημα σταμάτησε την κατασκευή 
αποτεφρωτήρα και έπεισε τον δήμο να δεσμευτεί για την αποστολή μηδενικών αποβλήτων 
σε χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το 2020. Η διαφάνεια και οι δημόσιες διαβουλεύσεις 
με τους κατοίκους ήταν τα κλειδιά των επιτυχημένων στρατηγικών: 

o Δημιουργία συστήματος συλλογής από πόρτα σε πόρτα 
o Εισαγωγή ενός τέλους Pay-As-You-Throw (PAYT) 
o Εκπαίδευση της κοινότητας και ισχυρή εμπλοκή των κατοίκων 
o Δημιουργία του πρώτου ερευνητικού κέντρου μηδενικών αποβλήτων στην Ευρώπη 

το 2011. 
o Άνοιγμα ενός Κέντρου Επαναχρησιμοποίησης όπου αντικείμενα όπως ρούχα, 

υποδήματα, παιχνίδια και έπιπλα μπορούν να επισκευάζονται και να πωλούνται σε 
όσους έχουν ανάγκη, εκτρέποντάς τα έτσι από την υγειονομική ταφή και 
εξυπηρετώντας μια ζωτική κοινωνική λειτουργία. 

Σε σχεδόν 10 χρόνια: 

 40% μείωση των αποβλήτων (ο μέσος όρος των αποβλήτων μειώθηκε από 1,92 kg σε 
1,18 kg/άτομο/έτος) 

 Ποσοστό χωριστής συλλογής στο 82%  
 Μείωση των υπολειμματικών αποβλήτων ανά κάτοικο κατά 57% 
 Τα τιμολόγια απορριμμάτων για τους κατοίκους έχουν μειωθεί κατά 20%  
 93 τόνοι αντικειμένων παραδόθηκαν στο Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης  
 Ο Capannori έγινε διεθνές παράδειγμα. Εμπνευσμένοι από την επιτυχία του, σήμερα 

σχεδόν 400 ευρωπαϊκοί δήμοι βαδίζουν στο δρόμο προς τα Μηδενικά Απόβλητα.  



 
 

4.2 Ανακύκλωση και βιωσιμότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι είναι η "επαναχρησιμοποίση" και οι διαφορές με την ανακύκλωση 
Η ανακύκλωση αντιπροσωπεύει μια ποικιλία διαδικασιών με τις οποίες τα "παλιά" προϊόντα 
τροποποιούνται και αποκτούν μια δεύτερη ζωή, καθώς μετατρέπονται σε ένα "νέο" προϊόν. 
Με αυτόν τον τρόπο, χάρη στην ανάμειξη και τη συνάθροιση χρησιμοποιημένων υλικών, 
εξαρτημάτων και αντικειμένων, το αποτέλεσμα είναι ένα "νέο προϊόν" με μεγαλύτερη αξία 
από την αρχική αξία του αθροίσματος όλων των συστατικών του. Με άλλα λόγια, η 
ανακύκλωση αφορά υλικά ή αντικείμενα που επαναπροσαρμόζονται ή/και 
επαναχρησιμοποιούνται με δημιουργικό τρόπο και των οποίων η διάρκεια ζωής, ως εκ 
τούτου, επεκτείνεται. Κατά συνέπεια, η ανακύκλωση μπορεί να επαναπροσδιοριστεί ως 
"ανακύκλωση προς τα κάτω". 
 
Ένας άλλος γνωστός ορισμός της "ανακύκλωσης" είναι ο εξής: "υπογραμμίζοντας ότι 
πρόκειται για μια χρήσιμη έννοια που μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στη βιομηχανία 
σχεδιασμού αποβλήτων αλλά και στην ανακύκλωση αποβλήτων και στην κυκλοφορία των 
πόρων", (Yi et al., 2018). 
 

Επαναχρησιμοποίηση: μια σύντομη ιστορία 
Ο όρος "επαναχρησιμοποίηση" επινοήθηκε το 1994 από τον Γερμανό μηχανικό Reiner Pliz. 
Η ανακύκλωση εκείνη την εποχή μείωνε την αξία των παλαιών ή χρησιμοποιημένων 
προϊόντων, οπότε πρότεινε να προστεθεί νέα αξία, οδηγώντας στον όρο 
"επαναχρησιμοποίηση". Ο συγγραφέας Gunter Pauli έγραψε το πρώτο δημοσιευμένο βιβλίο 
για την επεναχρησιμοποίηση το έτος 1998, ωστόσο, το Cradle to Cradle: Remaking the Way 
We Make Things, των συγγραφέων William McDonough και Michael Braungart, ήταν το 
πρώτο που κέρδισε την αναγνώριση της κοινής γνώμης το 2002, όταν δηλαδή το κοινό άρχισε 
να εξοικειώνεται με αυτούς τους όρους και τον σκοπό τους. 
 

Καλές πρακτικές στην επαναχρησιμοποίηση από τη μόδα, τη διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων και επίπλων, την ανακυκλωμένη τέχνη, την αρχιτεκτονική- 
μελέτες περιπτώσεων, συνεργασίες και παραδείγματα: 
Επαναχρησιμοποίηση στη μόδα: Η παραγωγική διαδικασία της κλωστοϋφαντουργίας είναι 
πολύπλοκη και απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας, νερού, ρυπογόνων χημικών ουσιών, 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

● να κατανοήσει τι είναι η επαναχρησιμοποίηση και ποιες είναι οι διαφορές της 

με την ανακύκλωση 

● Γνωρίζει τη σύντομη ιστορία της ανακύκλωσης 

● Να είναι σε θέση να μοιραστεί καλές πρακτικές από τη μόδα, τον εσωτερικό 

σχεδιασμό και τα έπιπλα, την τέχνη και την αρχιτεκτονική, καθώς και μελέτες 

περιπτώσεων, συνεργασίες και περαιτέρω παραδείγματα. 



μεταξύ άλλων πόρων. Είναι πολύ ρυπογόνος για το περιβάλλον και η αλυσίδα εφοδιασμού 
της συχνά δεν είναι ηθική. Ως εκ τούτου, η επαναχρησιμοποίση έρχεται ως μια ωραία λύση 
που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται όχι μόνο από μικρούς τεχνίτες αλλά αρχίζει επίσης να 
γνωρίζει άνθιση σε εταιρείες όπως η Patagonia. Τα κατεστραμμένα ρούχα που δεν μπορούν 
πλέον να φορεθούν "αποσυναρμολογούνται" και τα υφάσματά τους 
επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κάποιου άλλου ρούχου ή ως θήκες, 
σελιδοδείκτες ή όπου αλλού τα οδηγεί η δημιουργικότητα του σχεδιαστή. 
 
Επαναχρησιμοποίηση επίπλων: Είναι η επαναχρησιμοποίηση παλαιών, άχρηστων ή 
σπασμένων επίπλων. Από τα σπασμένα ντουλάπια των οποίων τα ράφια μπορούν να 
βιδωθούν σε μια παλιά πόρτα εισόδου που θα λειτουργήσει ως διακοσμητικό κομμάτι, ή 
βάζοντας μερικά στηρίγματα ποδιών σε μια μπανιέρα που ανοίγει από τη μια πλευρά και 
μετατρέπεται σε καναπέ: δεν υπάρχουν όρια στη δύναμη της δημιουργικότητας στην 
ανακύκλωση επίπλων και άλλων οικιακών αντικειμένων. 
 
Βιομηχανική επαναχρησιμοποίηση: Υπάρχουν καθιερωμένοι μεταποιητικοί οργανισμοί 
που επαναχρησιμοποιούν τα απόβλητα σε προϊόντα που επανέρχονται στον καταναλωτικό 
κύκλο. Παραδείγματα είναι εταιρείες που δημιουργούν προγράμματα συλλογής αποβλήτων 
για απόβλητα που είναι αδύνατο ή δύσκολο να ανακυκλωθούν και καταλήγουν να παράγουν 
πράγματα όπως παγκάκια πάρκων ή μολυβοθήκες ή τσάντες από συσκευασίες τροφίμων και 
ποτών. 
 
Επαναχρησιμοποίηση τέχνης: έργα τέχνης, εγκαταστάσεις κ.λπ. που υλοποιούνται με 
μεταχειρισμένα υλικά ή απόβλητα. Πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθείται από όλο 
και περισσότερους καλλιτέχνες κάθε μέρα. Γίνονται ένα κίνημα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Βασίζεται στην ικανότητα επαναπροσδιορισμού των σκουπιδιών.  
 
 
 

 
 
4.3 Αναδυόμενη πράσινη πραγματικότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

● να κατανοήσει τι είναι τα Repair Cafes και ποια είναι η 

περιβαλλοντική και κοινωνική τους αξία 

● να κατανοήσει  τι είναι τα κέντρα δημιουργικής 

επαναχρησιμοποίησης και ποια είναι τα οφέλη τους για 

τις κοινότητες και τον πλανήτη  

● Συζητήστε το παράδειγμα του έργου ReMida - Κέντρο 

για τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση των 

απορριμμάτων των μεταποιητικών επιχειρήσεων 



Τα πράσινα κινήματα σε κοινοτικό επίπεδο έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων 
αναδυόμενων πραγματικοτήτων, όπως τα Repair Cafes, τα κέντρα δημιουργικής 
επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης αποβλήτων κ.λπ. Αρχικά γεννήθηκαν στο βόρειο τμήμα 
της Ευρώπης, αλλά σταδιακά εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Στην 
πραγματικότητα, είναι δυνατόν να εντοπιστούν πολύ καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο.  
 
Αναφερόμενοι στην αναδυόμενη πραγματικότητα των Repair Cafes, οι άνθρωποι καλούνται 
να συναντηθούν και να προσπαθήσουν να επισκευάσουν διάφορα καθημερινά εργαλεία, 
όπως ηλεκτρικές σκούπες, τοστιέρες, ραδιόφωνα κ.λπ., ενώνοντας τις δυνάμεις, τις γνώσεις 
και τις ικανότητές τους για να προσαρμοστούν. Στους χώρους ενός repair cafe οι άνθρωποι 
μπορούν να μάθουν πώς να επισκευάζουν μέσα από έναν κατάλογο μαθημάτων κατάρτισης, 
εργαστηρίων και εργαστηρίων.  
 

Συστάσεις για το άνοιγμα ενός Repair Cafe 
Η Repair Cafe Denmark ετοίμασε έναν οδηγό για φορείς που θέλουν να ανοίξουν ένα Repair 
Café. Οι καθολικές συστάσεις τους είναι οι εξής: Ο οδηγός περιέχει τα εξής  
 

 Κρατήστε το απλό 

 Ξεκινήστε από μικρά και χτίστε από εκεί 

 Βρείτε ένα πιασάρικο όνομα που οι άνθρωποι θα συνδέσουν με την τοπική περιοχή του 
Repair Cafe. 

 Δημιουργήστε μια σελίδα στο Facebook ή/και έναν ιστότοπο με πρακτικές πληροφορίες και 
φωτογραφίες 

 Βρείτε εθελοντές για να βοηθήσουν στις προετοιμασίες και εθελοντές επιδιορθωτές, οι  
οποίοι μπορούν να επισκευάσουν πράγματα την ίδια την ημέρα. Ξεκινήστε βρίσκοντας 
μερικούς φίλους ή γνωστούς ή βάλτε αγγελίες στην τοπική περιοχή. 

 Θα χρειαστείτε εθελοντές για να βοηθήσουν στο στήσιμο του καφέ, να καλωσορίσουν τον 
κόσμο και να φτιάξουν μεταχειρισμένα αντικείμενα. Για αρχή, θα πρέπει να βρείτε 
τουλάχιστον 1 άτομο για να φτιάχνει ηλεκτρονικά είδη, 1 ράφτη και 1 άτομο για τον 
έλεγχο/υποδοχή επισκεπτών. Καθώς θα γίνετε πιο επιτυχημένοι, θα χρειάζεστε 
περισσότερους επιδιορθωτές. 

 Μόλις συγκεντρώσετε την ομάδα εθελοντών σας, πρέπει να βρείτε τι θέλετε/μπορείτε να 
βοηθήσετε στην επισκευή. Να θυμάστε ότι οι δραστηριότητες του καφέ δεν πρέπει να 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό με τις τοπικές επιχειρήσεις 

 Βρείτε στο δίκτυό σας ανθρώπους που θα σας δώσουν ή θα σας δανείσουν εργαλεία 

 Μάθετε αν μπορείτε να λάβετε χορηγία από την τοπική κατασκευαστική αγορά, την τοπική 
επιτροπή ή τον δήμο. 

 Φροντίστε να είστε παρόντες όσο το δυνατόν συχνότερα και να αναγνωρίζετε όλους τους 
εθελοντές για τη βοήθειά τους να κάνουν τη διαφορά. 

 Επικοινωνήστε σημαντικές πληροφορίες με απλό και σαφή τρόπο 

 Μάθετε πού μπορείτε να δανειστείτε έναν ελεύθερο χώρο: τοπικοί σύλλογοι, πολιτιστικά 
κέντρα, βιβλιοθήκες, καφετέριες, σχολεία, ο δήμος ή μια υπάρχουσα καφετέρια (κατά 
προτίμηση μη κερδοσκοπική). Τα περισσότερα Repair Cafes έχουν ταυτόχρονα 10-50 
επισκέπτες, οπότε θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος. Ο χώρος θα πρέπει να φιλοξενεί 4-
5 τραπέζια για να κάθονται οι επισκευαστές και οι χρήστες. Συμμετέχετε και εμπλέκετε τους 
ανθρώπους και αφήστε τους να κάνουν δική τους την εκδήλωση. Όλοι θα πρέπει να μπορούν 
να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από την ηλικία τους. 



 Δημιουργήστε ένα άνετο περιβάλλον 

 Παρακολουθήστε όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες και βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία σας είναι 
σε τάξη 

 Βρείτε πόσο συχνά θέλετε να ανοίγει το Repair Café. Ξεκινήστε με λιγότερες φορές, π.χ. με 
μια αναδυόμενη εκδήλωση.  

 Να θυμάστε ότι όλοι είναι εθελοντές, οπότε μην έχετε υπερβολικά υψηλές φιλοδοξίες για το 
πόσο συχνά μπορείτε να ανοίγετε το Repair Café.  

 Συνιστούμε να ανοίγετε το Repair Café μία φορά το μήνα για περίπου 3-4 ώρες. Αλλά το πιο 
σημαντικό, να είστε συνεπείς και οι άνθρωποι θα αρχίσουν να έρχονται εργαλείο 
 

Κέντρα δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης 
Όσον αφορά άλλες αναδυόμενες πράσινες πραγματικότητες, είναι σημαντικό να εξεταστούν 
τα κέντρα δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης. Πρόκειται για επιχειρηματικούς ή μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συλλέγουν χρηστικά υλικά, περισσεύματα ή 
πλεονάζουσες δημιουργικές προμήθειες και τα αναδιανέμουν στην κοινότητα για 
επαναχρησιμοποίηση. Οι οργανισμοί αυτοί δέχονται δωρεές από ιδιώτες καθώς και από 
κατασκευαστές, βιομηχανικούς εταίρους και επιχειρήσεις. Οι δωρεές μπορεί να είναι 
περισσεύματα από υλικά χειροτεχνίας, όπως η αποθήκη χειροτεχνίας σας. 
 
Κάθε κέντρο λαμβάνει διαφορετικές αποφάσεις και έχει διαφορετικούς δωρητές και κανόνες 
δωρεών, αλλά το ήθος είναι σταθερό: Βοηθούν τους ανθρώπους να δουν τις δυνατότητες 
των αξιοποιήσιμων αποβλήτων ως τέχνη. Οι δημιουργικές δυνατότητες των 
απορριπτόμενων υλικών περιορίζονται μόνο από τη φαντασία του καλλιτέχνη. Η 
δημιουργική επαναχρησιμοποίηση έχει να κάνει με την ανακύκλωση και την 
επαναχρησιμοποίηση: την ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση ενός ανεπιθύμητου υλικού ή 

αντικειμένου σε κάτι εντελώς νέο με σκόπιμη αξία.  
 
Τα κέντρα αυτά επιδεικνύουν την εφευρετικότητα, παρουσιάζοντας εναλλακτικές λύσεις για 
τις συσκευασίες μιας χρήσης και προσδίδουν αξία στα αχρησιμοποίητα περισσεύματα και 
τα μερικώς χρησιμοποιημένα υλικά. Η τέχνη τους χρησιμοποιείται συχνά σε μελέτες 
περίπτωσης και προβάλλεται σε όλη την κοινότητα, χρησιμεύοντας ως πρακτική επίδειξη για 
εκπαιδευτικούς, εταίρους αειφορίας και περιφέρειες στερεών αποβλήτων. Συμβάλλουν στη 
μεγάλη μείωση των απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, ωφελώντας την 
κοινότητα στο σύνολό της και τον πλανήτη! 
 
Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης για ένα δημιουργικό κέντρο 
επαναχρησιμοποίησης: παίρνοντας έμπνευση εντός και εκτός Ευρώπης, στις ΗΠΑ μπορούμε 
να βρούμε κέντρα επαναχρησιμοποίησης που ιδρύονται και συντονίζονται από Δήμους, 
κέντρα που συντονίζονται από ενώσεις εθελοντών ή ακόμη και μοντέλα franchising.  
 
Το έργο ReMida - Κέντρο για τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων: μια βέλτιστη πρακτική στην Μπολόνια, περιοχή Emilia 
Romagna, Ιταλία 
 
Το ReMida Bologna_Terre d'Acqua είναι ένα κέντρο για τη δημιουργική 
επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων των μεταποιητικών επιχειρήσεων, το οποίο 



διαχειρίζεται η Associazione Funamboli, σε συνεργασία με την Geovest (την τοπική υπηρεσία 
ανακύκλωσης) και προωθείται από την περιοχή Calderara di Reno. 
 
Η Associazione Funamboli (κυριολεκτικά η "ένωση σχοινοβάτη"), που γεννήθηκε στην 
Μπολόνια το 2007, είναι μια ΜΚΟ κοινωνικής προώθησης (με το νομοθετικό διάταγμα 
383/2000), η οποία διοικείται από 5 νεαρές κυρίες που προωθούν οικολογικές και ηθικές 
συμπεριφορές, μέσω της ιδέας και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
απευθύνονται σε: παιδιά, νέους ενήλικες, εκπαιδευτικούς και όλες τις κατηγορίες 
εκπαιδευτικών. 
 
Το Waste Material Emporium είναι ένας φυσικός, πολιτιστικός χώρος όπου τα απορρίμματα 
προωθούνται ως πόρος και όπου όσοι εισέρχονται βρίσκουν τέτοια υλικά, αλλά και 
προτάσεις, αισθήσεις, περιέργειες, διασκέδαση, συναισθήματα, ευκαιρίες συνεργασίας και 
απροσδόκητες συναντήσεις. Τα υλικά συλλέγονται επαρκώς, εκτίθενται και είναι άμεσα 
διαθέσιμα για τους χρήστες. Δεν προέρχονται από χωματερές ή ακόμη και από κάδους 
συλλογής απορριμμάτων, αλλά είναι τα απορρίμματα και τα σκουπίδια της βιομηχανικής 
παραγωγής ή λάθη και υπολείμματα που έχουν μείνει στις αποθήκες των εταιρειών, μη 
εμπορεύσιμα πλέον, τα οποία οι εταιρείες έχουν παραχωρήσει δωρεάν στη ReMida. 
 
Το εργαστήριο δημιουργικότητας είναι ένας χώρος εξοπλισμένος με έναν μεγάλο πάγκο 
εργασίας, εργαλεία και εξαρτήματα για τον χειρισμό των άχρηστων υλικών που 
συναρμολογούνται, σκόπιμα, χωρίς τη χρήση κόλλας: μια γωνιά για την ανάπτυξη της 

χειρωνακτικής δεξιότητας και τη συμπλήρωση της δημιουργικότητας.  
 
 

Έμπνευση για το μέλλον 
 
Μπορείτε να διαβάσετε περαιτέρω για τις καλές πρακτικές που παρουσιάζονται σε αυτό το 
κεφάλαιο, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.  
 
ΠΟΛΕΙΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Η μελέτη περίπτωσης του Capannori, LUCCA, ΙΤΑΛΙΑ 

 https://zerowastecities.eu/bestpractice/best-practice-the-story-of-capannori/, 

 www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/ 

ALTROMERCATO  

 https://zerowastecities.eu/wp-content/uploads/2021/11/Milan-Case-Study-1.pdf 

 https://www.altromercato.it/brand/on-earth/upcycling-creation/  

SFRIIDO START UP - κατάλογος περιπτωσιολογικών μελετών για την ανακύκλωση και τη 

βιωσιμότητα 

 https://www.sfridoo.com/en/case-study/  

ΚΑΦΕΝΕΊΟ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ" ΣΤΗ ΜΠΟΛΌΝΙΑ  

 https://www.bolognatoday.it/video/video-repair-cafe-la-riparazione-degli-oggetti-

social-contro-lo-spreco.html 

 https://www.la7.it/storie-di-economia-circolare/video/repair-cafe-19-07-2021-

387658 

https://zerowastecities.eu/wp-content/uploads/2021/11/Milan-Case-Study-1.pdf
https://www.altromercato.it/brand/on-earth/upcycling-creation/
https://www.sfridoo.com/en/case-study/
https://www.bolognatoday.it/video/video-repair-cafe-la-riparazione-degli-oggetti-social-contro-lo-spreco.html
https://www.bolognatoday.it/video/video-repair-cafe-la-riparazione-degli-oggetti-social-contro-lo-spreco.html
https://www.la7.it/storie-di-economia-circolare/video/repair-cafe-19-07-2021-387658
https://www.la7.it/storie-di-economia-circolare/video/repair-cafe-19-07-2021-387658


The REMIDA Project, Reggio Emilia, IT, Κέντρο για τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση των 

απορριμμάτων των μεταποιητικών επιχειρήσεων 

 http://www.remidabologna.it/en/about/#il-progetto-re-mida 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
Πράσινες θέσεις εργασίας και πράσινη οικονομία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 

Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο 
για να δείτε την επισκόπηση 

του κεφαλαίου! 

http://www.remidabologna.it/en/about/#il-progetto-re-mida
https://www.millvalleyrefuse.com/mobius/wp-content/uploads/2020/10/GAIA-Zero-Waste-MasterPlan.pdf
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https://en.wikipedia.org/wiki/Upcycling
https://doi.org/10.3390/su132212351
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Αν αναλογιστούμε τις απαιτήσεις που ο άνθρωπος έχει ιστορικά επιβάλει στα 
οικοσυστήματά μας, είναι προφανές ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι η καλύτερη προσέγγιση 
για την οικονομική ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα, μακροπρόθεσμα η πράσινη οικονομία 
είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες των ανθρώπων - για τρόφιμα, μεταφορές, ενέργεια κ.ο.κ. - με βιώσιμο και δίκαιο 
τρόπο. 
 
Η ταχεία αστικοποίηση και η αύξηση της απασχόλησης οδηγούν σε περισσότερες απαιτήσεις 
για πόρους και υπηρεσίες. Αυτό όμως έχει ως τίμημα τις τεράστιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, οι οποίες, όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο παρόν έγγραφο, είναι η αιτία της 
κλιματικής αλλαγής, βλάπτοντας όχι μόνο το περιβάλλον (ενίσχυση των φυσικών 
καταστροφών: ξηρασίες, πλημμύρες, κατολισθήσεις, τυφώνες κ.λπ.) αλλά και τους 
ανθρώπους και τις κοινότητές του (αυξανόμενες καταστροφές σπιτιών και χώρων εργασίας, 
ασθένειες, έλλειψη τροφίμων κ.λπ.).  
 
Η κατάσταση αυτή έχει γίνει μη βιώσιμη, καθώς οι επιχειρήσεις και όλες οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες έχουν συμβάλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ως εκ 
τούτου, στο πλαίσιο του οδικού χάρτη για να γίνουν η οικονομία και οι επιχειρήσεις πιο 
πράσινες, οι επενδύσεις σε πράσινες θέσεις εργασίας συμβάλλουν στην αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δρώντας ως μετριαστική 
δύναμη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι νέες βιομηχανίες αναπτύσσονται και οι 
πράσινες θέσεις εργασίας αποτελούν βασικό μέρος της πρόληψης, του μετριασμού και της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 
 
Αυτό έχει ανοίξει μια ολόκληρη σειρά νέων δυνατοτήτων για τους επαγγελματίες που 
επιθυμούν να εισέλθουν στο πράσινο εργατικό δυναμικό, με τις πράσινες θέσεις εργασίας 
να ακολουθούν μια τάση εκθετικής ανάπτυξης που δεν αναμένεται να επιβραδυνθεί. Η 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούν οι πράσινες εταιρείες ή/και η ανακάλυψη του 
τρόπου εφαρμογής των ήδη αποκτηθέντων δεξιοτήτων σε μια πράσινη θέση θα εγγυηθεί την 
επαγγελματική σταθερότητα. Η επιδίωξη πράσινων προσόντων και σπουδών θα αυξήσει 
επίσης την αξία του ατόμου στην αγορά. Η εκμάθηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά 
με την Πράσινη Οικονομία μπορεί επίσης να κάνει όλους μας να προβληματιστούμε σχετικά 
με τις δικές μας εργασιακές πρακτικές και να επανεκτιμήσουμε τη θέση μας όσον αφορά τον 
αντίκτυπο που έχει η εταιρεία μας στον πλανήτη.  
 
Για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε σε ένα καθαρό περιβάλλον με βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να κάνουμε τον κόσμο πιο πράσινο, και η οικοδόμηση μιας 
πράσινης οικονομίας είναι ένας από τους σημαντικότερους δρόμους που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι κοινωνίες μας σήμερα. 
 

 
 
5.1 Οικοδόμηση μιας πράσινης οικονομίας 
 
 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

 Να κατανοήσει τι είναι η πράσινη οικονομία και τις αρχές της. 

 Να γνωρίζει τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας.  

 Να κατανοήσει τις τάσεις ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας στο πλαίσιο των 

διεθνών κανονισμών.  

  



Η Πράσινη Οικονομία καθοδηγείται από την επιθυμία να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη 
με παράλληλη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλείψεις που προκαλούν οι 
επιχειρηματικές πρακτικές στο περιβάλλον.  
 
Ιστορικά, η οικονομική ανάπτυξη έχει συνεχώς επιβάλει υπερβολικές απαιτήσεις στα φυσικά 
συστήματα - τόσο όσον αφορά τον αριθμό των πόρων που εξορύσσονται όσο και τον όγκο 
των εκπομπών και των αποβλήτων που αφήνονται στο περιβάλλον να απορροφήσει και να 
εξουδετερώσει. Όπως γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό, αυτό το σύστημα παραγωγής 
και κατανάλωσης δεν είναι βιώσιμο: το περιβάλλον έχει φυσικά όρια όσον αφορά το πόσο 
μπορεί να παρέχει και να αντέχει.  
 
Σε αντίθεση με αυτή την επιζήμια οικονομική φιλοσοφία, η πράσινη οικονομία ορίζεται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ως οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
αποδοτική ως προς τους πόρους και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Στόχος της είναι η 
οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης μέσω επενδύσεων που εξασφαλίζουν 
ότι οι υποδομές και οι διαδικασίες μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τη 
ρύπανση, προωθούν την καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια, ενισχύουν την αποδοτικότητα 
των πόρων και διατηρούν τη βιοποικιλότητα.  
 
Η πράσινη οικονομία βασίζεται στην αρχή της ανθεκτικότητας, επιδιώκει την οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα. Για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε 
όλους τους τομείς, η Πράσινη Οικονομία βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Άνθρωποι, 
Κέρδη και Πλανήτης. 
 
 Άνθρωποι: αυξανόμενος πλούτος που θα στηρίζει την ευημερία όλων των πολιτών και 

θα βασίζεται στη συλλογική δράση, δίνοντας παράλληλα σημασία στις ατομικές 
επιλογές. Αυτή η οικονομία παρέχει κοινωνική προστασία και πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες. Η πράσινη οικονομία είναι δίκαιη, εντός και μεταξύ γενεών και χωρών, είναι 
χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη, χωρίς διακρίσεις και προσφέρει ίσες ευκαιρίες. Μια 
οικονομία πρέπει να έχει υγιείς κοινότητες και συνεπώς υγιές εργατικό δυναμικό, και 
προωθεί και δημιουργεί αξιοπρεπή εργασία και πράσινες θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο 
μιας πράσινης οικονομίας, οι επιχειρήσεις δεν εκμεταλλεύονται την εργασία και δεν 
μειώνουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων τους ή/και των κοινοτήτων όπου 
δραστηριοποιούνται.  
 

 Κέρδη: η πορεία προς το κέρδος θα διατηρηθεί στην έννοια και τις ιδέες της 
βιωσιμότητας χωρίς να υποβαθμίζεται η φύση των συστατικών της και λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών αποφάσεων. 
Μια πράσινη οικονομία βλέπει το κεφάλαιο ως μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων και δεν θεωρεί το κέρδος ή την απεριόριστη ανάπτυξη και τα οφέλη ως τον κύριο 
στόχο της. Η πρόοδος μετριέται πέραν του ΑΕΠ με τη χρήση κατάλληλων δεικτών και 
μετρήσεων που περιλαμβάνουν όλες τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πράσινη 
οικονομία βελτιώνει τη διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου για να έχει πιο ηθικό 
οικονομικό κέρδος: είναι χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατική, συμμετοχική, υπεύθυνη, 
διαφανής και σταθερή.  

 



 Πλανήτης: η πράσινη οικονομία σέβεται τα πλανητικά όρια και τα οικολογικά όρια και 
το απόρρητο και στοχεύει στη διαφύλαξη, την αποκατάσταση και την επένδυση στη 
φύση. Προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, εστιάζει στην 
ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων - την κατάσταση, τις τάσεις και τα όρια των φυσικών 
συστημάτων. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο ενός 
συστήματος πράσινης οικονομίας συμβάλλουν στην αναγέννηση του πλανήτη. 
Ακολουθούνται αποδοτικά μέτρα διάθεσης αποβλήτων και διαχείρισης ενέργειας και 
επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους οργανισμούς δεν συμμορφώνονται.  

 
Με την εξισορρόπηση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων, η έννοια 
της πράσινης οικονομίας έχει πολλά κοινά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Αν και 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι δίνεται έμφαση κυρίως στον πλανήτη και στις πτυχές του 
κέρδους, οι τάσεις που παρατηρούνται στις στρατηγικές που στοχεύουν στην πράσινη 
οικονομική ανάπτυξη θα συνδεθούν αναπόφευκτα με την αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, 
με τους ανθρώπους. Ειδικοί κανονισμοί και πρωτόκολλα βιώσιμης εργασίας εφαρμόζονται 
σε πολυάριθμες βιομηχανίες για να διασφαλιστεί η βιώσιμη, δίκαιη και ισότιμη χρήση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ζήτηση για πράσινες θέσεις εργασίας ή βιώσιμες θέσεις εργασίας 
αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, αποτελώντας μια πολύ σαφή πορεία για τον καθορισμό 
των τομέων τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων που θα καταστούν ανθεκτικοί στο μέλλον.  
 

Κυκλική οικονομία  
Η απομάκρυνση από το γραμμικό μοντέλο "παίρνω-φτιάχνω-χρησιμοποιώ-απορρίπτω" και 
η μετάβαση σε ένα μοντέλο αναγεννητικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί 
η κατανάλωση πόρων εντός των πλανητικών ορίων. Στο πλαίσιο της Πράσινης Οικονομίας, 
μπορούμε να μιλήσουμε για Κυκλική Οικονομία, όταν η αξία των προϊόντων, των υλικών και 
των πόρων διατηρείται στην οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
και η παραγωγή αποβλήτων ελαχιστοποιείται.  
 
Όπως αναφέρει το Ίδρυμα Ellen MacArthur, η κυκλική οικονομία βασίζεται σε τρεις αρχές: 
εξάλειψη των αποβλήτων και της ρύπανσης, κυκλοφορία των προϊόντων και των υλικών και 
αναγέννηση της φύσης. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ellen MacArthur (2022), "η κυκλική οικονομία 
είναι ένα πλαίσιο συστημικών λύσεων που αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις όπως η 
κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, τα απόβλητα και η ρύπανση". 
 
Τα μέτρα κυκλικής κατανάλωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές σε όλα τα επίπεδα μπορούν 
να μειώσουν σημαντικά τις επιπτώσεις των ανθρώπινων οικονομικών δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον. Η κυκλική οικονομία επιτρέπει τον διαχωρισμό της οικονομικής ανάπτυξης από 
τη χρήση των πόρων, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και ενισχύοντας παράλληλα 
την υγιή, δημιουργική και καινοτόμο επιχειρηματική ανάπτυξη. Νέες βιομηχανίες έχουν 
αναδυθεί για να δώσουν πράσινες εναλλακτικές λύσεις στους παραδοσιακούς ρυπογόνους 
πόρους, όπως η αιολική ενέργεια, η αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου, η βιομηχανική 
αποδοτικότητα, οι υποδομές για περπάτημα και ποδηλασία και οι υποδομές φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων. 
 
Η κυκλική οικονομία θα:  
-καταστήσει τον πλανήτη υγιέστερο και να μειώσουν τη ρύπανση 
- μειώσει την πίεση στους φυσικούς πόρους, όπως το νερό και η χρήση γης 



- δημιουργήσει νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τοπικών ποιοτικών θέσεων εργασίας 
-  καταστεί δυνατή τη δημιουργία ανθεκτικότερων αλυσίδων αξίας, ιδίως σε τέσσερις 
κύριους τομείς: κινητικότητα, ενέργεια, πρώτες ύλες και τρόφιμα. 
 

Η πράσινη οικονομία στην Ευρώπη 
Με την πρόθεση να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή 
πολυάριθμες περιβαλλοντικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Η ΕΕ διαθέτει μια σειρά 
νόμων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων των Ευρωπαίων και την προστασία 
της ποιότητας ζωής τους. Η ΕΕ διασφαλίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν σωστά 
αυτούς τους περιβαλλοντικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι επηρεάζουν άμεσα τις εταιρείες και 
τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια θα έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και στις 
συγκεκριμένες λειτουργίες ή δεξιότητες των εργαζομένων.  
 
Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη μείωση της πίεσης 
στους φυσικούς πόρους, τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας και την 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2030 να μειώσει κατά 55% τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και του στόχου για κλιματική ουδετερότητα το 2050 και να σταματήσει την 
απώλεια βιοποικιλότητας. Η ΕΕ σκοπεύει να εξισορροπήσει την οικονομική ανάπτυξη με την 
ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και έχει θέσει προκλητικούς στόχους για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη μείωση των αποβλήτων.  
 
Για να καταστεί η Ευρώπη καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική, εφαρμόζονται συγκεκριμένες 
πολιτικές στους ακόλουθους κύριους τομείς:  

 Πλαστικά  

 Απόβλητα και ανακύκλωση 

 Κυκλική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο 

 Κρίσιμες πρώτες ύλες 

 Βιομηχανικές εκπομπές 

 Βιώσιμα προϊόντα 

 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
 

Η πράσινη οικονομία και οι ΣΒΑ   
Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η πράσινη οικονομία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)- καθώς επηρεάζουν: τη βελτίωση των βασικών 
υποδομών, την παροχή καθαρού και ασφαλούς νερού και αποχέτευσης, την ενίσχυση των 
εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την προώθηση ενός εύχρηστου και 
προσβάσιμου συστήματος μεταφορών, την παροχή προσιτών και καθαρών πηγών ενέργειας 
και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων 
αρχών. 
 
Όλες οι πτυχές της πράσινης οικονομίας και της πράσινης μετάβασης είναι αλληλένδετες με 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχοντας πολλές άμεσες και έμμεσες συνδέσεις με τους ΣΒΑ. Η 
προσπάθεια για μια πράσινη οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον ΣΒΑ 8: προώθηση 
της διατηρήσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους 
και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Εκτός από τη 
δέσμευση για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για 



όλους, ο SDG 8 υποστηρίζει επίσης τις πράσινες θέσεις εργασίας για την εστίαση στη 
βελτίωση της παγκόσμιας αποδοτικότητας των πόρων στην κατανάλωση και την παραγωγή.  
 
Με βάση τις αρχές της Πράσινης ή Κυκλικής Οικονομίας όσον αφορά τον άνθρωπο, τον 
πλανήτη και το κέρδος, η σύνδεση με ορισμένους άλλους ΣΒΑ είναι προφανής:  "SDG 6 
Καθαρό νερό και υγιεινή" και οι ειδικοί στόχοι για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού με 
τη μείωση της ρύπανσης, την εξάλειψη της απόρριψης και την ελαχιστοποίηση της 
απελευθέρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών και υλικών στο νερό και την αύξηση της 
αποδοτικότητας της χρήσης του νερού- "SDG 7 Προσιτή και καθαρή ενέργεια" και οι στόχοι 
για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια, την αύξηση 
του ποσοστού της ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται παγκοσμίως και τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης, "SDG 9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές" με την προώθηση 
μιας χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης εκβιομηχάνισης και με την επανεξέταση των 
βιομηχανιών ώστε να καταστούν βιώσιμες, με αυξημένη αποδοτικότητα στη χρήση των 
πόρων και μεγαλύτερη υιοθέτηση καθαρών και περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και 
βιομηχανικών διαδικασιών- και "SDG 15 Ζωή στη Γη", στο πλαίσιο του στόχου της 
διασφάλισης της διατήρησης, της αποκατάστασης και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών 
πόρων και του στόχου της καταπολέμησης της υποβάθμισης των φυσικών πόρων.   
 
Υπάρχει επίσης μεγάλη επιρροή των περιβαλλοντικών στόχων βιωσιμότητας:  
- SDG 2: Μηδενική πείνα   
- SDG 13: Δράση για το κλίμα  
- SDG 14: Η ζωή στο νερό 
- SDG 15 Ζωή στη γη  
 
Καθώς και τους κοινωνικούς SDGs:  
- SDG 1: Μηδενική φτώχεια  
- SDG 5: Ισότητα των φύλων  
- SDG 10: Μείωση των ανισοτήτων  
- SDG 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί  
- SDG 17: Συμπράξεις για τους στόχους  
 



 
 
Οι κανονισμοί σε επίπεδο ΕΕ και τα συγκεκριμένα ορόσημα που περιλαμβάνονται στους ΣΒΑ 
σχετικά με την πράσινη οικονομία δημιουργούν ένα φαινόμενο που διαχέεται σε όλα τα 
επίπεδα της εθνικής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις 
δημιουργούν τους δικούς τους στόχους που σχετίζονται με τους διάφορους ΣΒΑ 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Αυτοί θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις 
τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και θα καθορίσουν το τοπίο των πράσινων θέσεων 
εργασίας σε κάθε περιοχή.  
 
 
 

5.2 Πράσινες οργανώσεις και πράσινες θέσεις εργασίας  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Πράσινες οργανώσεις  
Μια επιχείρηση που έχει θετικό αντίκτυπο (και ελάχιστο αρνητικό αντίκτυπο) στο παγκόσμιο 
ή τοπικό περιβάλλον, την κοινότητα ή την οικονομία είναι μια βιώσιμη επιχείρηση. Οι 
αειφόροι οργανισμοί προσπαθούν να ικανοποιήσουν την τριπλή κατώτατη γραμμή των 
πυλώνων στους οποίους βασίζεται η Πράσινη Οικονομία: Πλανήτης, Άνθρωποι και Κέρδος. 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

 Να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν πράσινο οργανισμό. 

 Να είναι  σε θέση να περιγράψει πράσινες οργανώσεις και να δώσετε παραδείγματα. 

 Να γνωρίζετε τι είναι μια πράσινη εργασία και τι συνεπάγεται.  

  



 Πλανήτης: ανεξαρτήτως της κύριας υπηρεσίας ή του προϊόντος τους, οι επιχειρήσεις 
αναλύουν τον αντίκτυπο των ενεργειών τους όσον αφορά την ενέργεια, τα απόβλητα, το 
νερό, την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα.  

 Κέρδος: οι πράσινοι οργανισμοί αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη ως έναν τρόπο 
περαιτέρω συμβολής στην επιδίωξη της αειφορίας με δίκαιη τιμολόγηση και δίκαιες 
επιχειρηματικές πρακτικές. 

 Άνθρωποι: η ηθική γίνεται το σημείο εστίασης των αποφάσεων και οι εργαζόμενοι, οι 
προμηθευτές, οι πελάτες, οι επενδυτές, οι κοινότητες κ.λπ. λαμβάνονται υπόψη σε όλα 
τα επίπεδα.  

 
Η βιώσιμη ανάπτυξη σε μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει αξία για τους πελάτες, τους 
επενδυτές και το περιβάλλον. Μια βιώσιμη επιχείρηση αντιμετωπίζει την πρόκληση της 
δημιουργίας αξίας για τους πελάτες χωρίς να επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον. Οι 
επιχειρήσεις έχουν ισχυρή ικανότητα να επηρεάζουν τις κοινωνίες και το περιβάλλον που τις 
περιβάλλουν, επειδή η βιωσιμότητα και τα παγκόσμια συστήματα βασίζονται σε 
αλληλεξαρτήσεις. 
 
Με την αυξανόμενη πίεση των καταναλωτών να έχουν θετικό αντίκτυπο ως οργανισμός, το 
μέλλον δεν φαίνεται ευοίωνο για τις εταιρείες που δεν κάνουν αλλαγές (ή που απλώς αργούν 
να ανταποκριθούν σε αυτή την τάση). Οι οργανισμοί που εκμεταλλεύονται τώρα την 
ευκαιρία να μεταβούν σε ένα μελλοντικά ασφαλές και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο ή 
που ξεκινούν οι ίδιοι την αλλαγή είναι βέβαιο ότι θα διαπρέψουν στο μέλλον.  
 

Τύποι πράσινων οργανώσεων 
 
 Κοινωνικές επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες με 

συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους. Ο σκοπός της ανάληψης όλων των ενεργειών 
τους απορρέει κυρίως από μια κοινωνική αποστολή (πρώτα ο αντίκτυπος). Οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ένα κερδοσκοπικό μοντέλο, επιδιώκοντας τη 
μεγιστοποίηση των κερδών με παράλληλη μεγιστοποίηση των οφελών για την κοινωνία 
και το περιβάλλον, τα κέρδη χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση 
κοινωνικών προγραμμάτων ή για την επέκταση της εμβέλειάς τους. Οι επιχειρηματίες 
αποτελούν την κύρια πηγή νέων πράσινων δεξιοτήτων και βιώσιμων εναλλακτικών 
λύσεων στις παραδοσιακές επιχειρήσεις. 
 

 B-Corps: εταιρείες που πληρούν εθελοντικά τα υψηλότερα πρότυπα για τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές επιδόσεις. Περνούν από μια αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης, 
ολοκληρώνοντας μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων της εταιρείας τους 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αξιολόγηση επαληθεύεται από την B Lab, τη μη 
κερδοσκοπική οργάνωση που βρίσκεται πίσω από την πιστοποίηση B Corp. 

 
 Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ): οντότητα της οποίας κύριος στόχος είναι να 

βοηθήσει ή να παρακολουθήσει ένα κοινοτικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό, 
περιβαλλοντικό, πολιτιστικό ή καλλιτεχνικό ζήτημα, μεταξύ άλλων. Οι οργανισμοί αυτοί 
δεν αποσκοπούν στην επίτευξη κέρδους και δεν έχουν εμπορικές προθέσεις. Ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να παράγει έσοδα και να έχει κέρδη, εφόσον αυτά 
επανεπενδύονται στον οργανισμό και στο κοινωνικό του έργο.  



 
 Παραδοσιακές επιχειρήσεις: πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην 

κοινωνική και πολιτική πίεση προς την αειφορία, μετασχηματίζοντας τις 
προϋπάρχουσες πρακτικές του επιχειρηματικού μοντέλου ή διαφοροποιώντας τις 
δράσεις τους ώστε να συμπεριλάβουν πράσινα προϊόντα/υπηρεσίες. Παρόλο που 
γίνονται αλλαγές προς την κατεύθυνση της αειφορίας, αυτές προέρχονται από την 
επιθυμία να συνεχίσουν να αποκομίζουν κέρδη στην αγορά.  

 
 Πράσινη επιχειρηματικότητα: ένας πράσινος επιχειρηματίας εργάζεται με τα όρια των 

πόρων, βασίζεται στην παραδοσιακή γνώση και λαμβάνει υπόψη του τους ανθρώπους 
και τον τρόπο με τον οποίο αποκτούν δίκαιη και αξιοπρεπή εργασία, αποκομίζοντας 
κέρδος εντός αυτών των περιορισμών. Η πράσινη επιχειρηματικότητα απαιτεί 
κοινωνική καινοτομία, ενσωματώνοντας ιδέες και καινοτομίες που καλύπτουν 
κοινωνικές ανάγκες επιλύοντας υπάρχουσες κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις.  

 

Πράσινη εργασία: τι σημαίνει αυτό; 
Ο πράσινος τομέας προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Οι περιβαλλοντικές πολιτικές και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της νέας οικονομίας 
δημιούργησαν ένα ευρύ φάσμα πράσινων θέσεων εργασίας - θέσεις εργασίας που 
συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος ή στην αποκατάστασή του όπως ήταν. 
Μπορεί να είναι σε παραδοσιακούς τομείς όπως η μεταποίηση και οι κατασκευές ή σε νέους, 
αναδυόμενους πράσινους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
απόδοση. 
 
Οι πράσινες θέσεις εργασίας βοηθούν: 
- Βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας και των πρώτων υλών 
- Περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
- Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της ρύπανσης 
- Προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων 
- Υποστήριξη της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
 
Σε επίπεδο επιχείρησης, οι πράσινες θέσεις εργασίας μπορούν να παράγουν αγαθά ή να 
παρέχουν υπηρεσίες που ωφελούν το περιβάλλον, για παράδειγμα, εγκατάσταση ηλιακών 
συλλεκτών ή ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια νερού. Ωστόσο, οι πράσινες θέσεις 
εργασίας μπορούν επίσης να διακριθούν από τη συμβολή τους σε πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον διαδικασίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια πράσινη θέση εργασίας εάν 
στόχος σας είναι η μείωση της κατανάλωσης νερού ή η βελτίωση των συστημάτων 
ανακύκλωσης στο πλαίσιο των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού. Στην περίπτωση 
αυτή, οι πράσινες θέσεις εργασίας που ορίζονται μέσω των διαδικασιών παραγωγής δεν 
παράγουν απαραίτητα περιβαλλοντικά αγαθά ή υπηρεσίες, όπως θα συνέβαινε στην 
περίπτωση ενός παραδοσιακού κομμωτηρίου που χρησιμοποιεί μόνο τα πιο βιώσιμα 
προϊόντα που είναι διαθέσιμα.  
 
Για να είναι πραγματικά βιώσιμες οι πράσινες θέσεις εργασίας, πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
οι θέσεις αυτές παρέχουν ασφαλείς, υγιεινές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Οι 
πράσινες θέσεις εργασίας πρέπει να είναι καλές για τους εργαζόμενους, καθώς και για το 



περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, οι Πράσινες Θέσεις Εργασίας παρέχονται σύμφωνα με 
τις εξής αρχές:  
 

 Ευημερία: υποστήριξη της ευημερίας του ατόμου και όλων των ενδιαφερομένων μερών 
της εργασιακής κοινότητας.  

 Δικαιοσύνη: χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, ίσες και δίκαιες ευκαιρίες 
απασχόλησης. 

 Καλή διακυβέρνηση: προσφέρεται από ολοκληρωμένους, υπεύθυνους και ανθεκτικούς 
θεσμούς. 

 Διαγενεακή: με επένδυση στο μέλλον. 
 

Οι πράσινες θέσεις εργασίας συγκαταλέγονται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων και 
των πιο ανθεκτικών θέσεων απασχόλησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αναζητούνται 
δεξιότητες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η μόνωση των σωλήνων, η 
ανακύκλωση και οι καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ υπάρχουν 
σχέδια επέκτασης και σε άλλους τομείς που μπορούν να εξασφαλίσουν αύξηση της 
απασχόλησης. Η οικολογική καινοτομία και η βιώσιμη απασχόληση είναι ένας από τους 
κύριους περιβαλλοντικούς δείκτες επιτυχίας που αξιολογούνται από την ΕΕ.  
 
Στις χώρες υψηλού εισοδήματος, οι πράσινες θέσεις εργασίας μπορούν να προσφέρουν 
διέξοδο στη μεσαία τάξη, ακόμη και για εργαζόμενους με απολυτήριο λυκείου. Για τις 
πράσινες θέσεις εργασίας, αλλά και για όλες τις άλλες θέσεις εργασίας, είναι σημαντικό να 
επισημοποιηθεί το εργατικό δυναμικό και να προωθηθεί η επαγγελματική εξέλιξη μέσω της 
κατάρτισης, της δημιουργίας ικανοτήτων και της πιστοποίησης δεξιοτήτων. 
  
 

5.3 Πράσινες δεξιότητες για πράσινες θέσεις εργασίας  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν ψάχνετε για μια πράσινη εργασία;  
Το ευρύ φάσμα των πράσινων θέσεων εργασίας και των βιώσιμων επιχειρηματικών 
πρακτικών επιτρέπει να οραματιστούμε ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης που 
περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα. Ο ορισμός της 
πράσινης εργασίας δεν θα σχετίζεται πάντα τόσο με τη δραστηριότητα ή τις ίδιες τις 
δεξιότητες, αλλά μάλλον με το πλαίσιο στο οποίο εκτελείται η λειτουργία. Πράσινες θέσεις 
εργασίας - θέσεις εργασίας που απαιτούν πράσινες δεξιότητες - υπάρχουν σε ένα ευρύ 
φάσμα τομέων, από την υγειονομική περίθαλψη έως τις κατασκευές και το πράσινο ταλέντο 
στο εργατικό δυναμικό αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η ζήτηση για πράσινα 
ταλέντα ξεπερνά ήδη την προσφορά. Έχοντας εντοπίσει αυτή την τάση στην αγορά εργασίας, 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει: 

 Μάθει ποιες πτυχές πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν αναζητάτε μια πράσινη θέση 

εργασίας 

 Να κατανοήσει πώς οι δεξιότητες των ανθρώπων μπορούν να εφαρμοστούν σε μια 

πράσινη εργασία/ έναν πράσινο οργανισμό. 

 Να είναι σε θέση να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

 



οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης αναπτύσσουν τις πράσινες δεξιότητές τους. 
Αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στα πολυάριθμα νέα μαθήματα και τις πιστοποιήσεις που 
προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί.  
Αλλά το να έχεις μια πράσινη θέση εργασίας είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να έχεις 
απλώς μια θέση εργασίας που σου έχει χορηγηθεί. Απαιτεί να αναλάβεις τον αντίκτυπο που 
έχει ο οργανισμός για τον οποίο εργάζεσαι στον πλανήτη. Για να γίνει μια καλή δουλειά, 
απαιτούνται δύο σημαντικά πράγματα: χρόνος και προσπάθεια, περιορισμένοι πόροι. Αυτό 
αναγκάζει τους ανθρώπους να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν καλύτερα τον χρόνο 
και την προσπάθειά τους όταν πρόκειται να περάσουν την εργάσιμη ημέρα τους. Όσον 
αφορά τον αντίκτυπο - τόσο άμεσα όσο και έμμεσα - οι δραστηριότητές σας βοηθούν μια 
εταιρεία είτε να συνεχίσει τις μη βιώσιμες δραστηριότητες είτε να εφαρμόσει θετικές 
αλλαγές.  
 

Πού θα βρείτε μια πράσινη εργασία;  
Υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι διαδικτυακοί πίνακες εργασίας αφιερωμένοι στην 
πράσινη σταδιοδρομία και στην προβολή κενών θέσεων εργασίας για πράσινες λειτουργίες. 
Αυτοί οι ιστότοποι μπορούν να σας βοηθήσουν να περιορίσετε την αναζήτησή σας και να 
σας δείξουν τη σωστή κατεύθυνση για σταδιοδρομίες που ταιριάζουν με την πράσινη 
εμπειρία και τις δεξιότητές σας. 
 
Όταν εξετάζετε το ενδεχόμενο να ξεκινήσετε μια καριέρα στον Πράσινο Τομέα, εξετάστε τις 
θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι πράσινες εταιρείες: Οι B-Corps προσφέρουν θέσεις 
εργασίας σε όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη κλίμακα τους και 
τον ευρύ αριθμό κλάδων που περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση. Οι δημόσιες διοικήσεις, 
και ιδίως η τοπική αυτοδιοίκηση, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της 
τεχνολογικής μετάβασης στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, στην ενημέρωση των πολιτών, στην 
υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του τοπικού 
εργατικού δυναμικού. Οι τοπικές διοικήσεις προσφέρουν επίσης πράσινες θέσεις εργασίας 
με χαμηλό κατώφλι εισόδου.  
 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να απαιτούν ένα πολύ εξειδικευμένο σύνολο δεξιοτήτων 
για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προσφερόμενης καινοτόμου υπηρεσίας ή του 
προϊόντος. Το τμήμα ΕΚΕ των επιχειρήσεων και των εταιρειών σχεδιάζει τις στρατηγικές που 
ακολουθούν οι οργανισμοί για να συμβάλουν στην πράσινη οικονομία. Μαθαίνοντας για 
τους κύριους πράσινους στόχους κάθε εταιρείας, μπορεί να γίνει συσχέτιση με τις 
εργασιακές απαιτήσεις.  
Επιπλέον, τα παγκόσμια προβλήματα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακαλύψετε 
νέες ευκαιρίες. Η επίλυση προβλημάτων είναι μια μορφή δημιουργίας αξίας και η αξία είναι 
κάτι για το οποίο μπορείτε να πληρωθείτε. Έτσι, όταν κάποιος μπορεί να προσδιορίσει τι 
πραγματικά χρειάζεται ο κόσμος και πώς να φτάσει εκεί, η επιχειρηματικότητα (η 
δημιουργία της δικής σας επιχείρησης) μπορεί να γίνει ο δρόμος προς την Πράσινη 
Οικονομία.  
 
Οι τομείς της πράσινης οικονομίας με τη μεγαλύτερη αύξηση των πράσινων θέσεων 
εργασίας σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι οι εξής: 
 



Εταιρικές υπηρεσίες Κατασκευή Ενέργεια και Ορυχεία 

Δημόσια διοίκηση  Κατασκευή  Σχεδιασμός 

Γεωργία και 
κτηνοτροφία 

Εκπαίδευση Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα 

Καταναλωτικά αγαθά Υγειονομική περίθαλψη  Μεταφορές και Logistics 

 
 

Πράσινες δεξιότητες  
Σε αυτούς τους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μοναδικές δεξιότητες κάθε ατόμου. Σκεφτείτε πώς 
μπορείτε να εφαρμόσετε το προκαθορισμένο μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων σας σε 
οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς. Πώς μπορείτε να κάνετε αντίκτυπο;  
Οι θέσεις εργασίας στον τεχνικό τομέα (κατασκευή, κατασκευή/εγκατάσταση και λειτουργία 
και συντήρηση) έχουν ιδιαίτερη ζήτηση και θα παρουσιάσουν ακόμη μεγαλύτερη αυξητική 
τάση στο μέλλον. Η έρευνα και η παροχή συμβουλών είναι επίσης ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος υποτομέας των πράσινων θέσεων εργασίας. Αλλά και θέσεις όπως οι 
λογιστές, το διοικητικό προσωπικό, τα οικονομικά και οι πωλήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, 
οι διαχειριστές πελατών, η νομική ομάδα, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία, οι διαχειριστές 
έργων και οι εργαζόμενοι σε έργα κ.λπ.  
 
Προκαλέστε τον εαυτό σας σκεπτόμενοι πώς η δουλειά των ονείρων σας μπορεί να 
συνδυαστεί με την επίτευξη ενός θετικού βιώσιμου αντίκτυπου. Ποια είναι αυτή η δουλειά; 
Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν περιβαλλοντική βιωσιμότητα και μαθησιακά 
αποτελέσματα στα προγράμματα σπουδών τους που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός 
πράσινου εργατικού δυναμικού και οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. 
 
Για να γίνει κανείς βιώσιμο ταλέντο (ακόμη και σε έναν μη πράσινο οργανισμό), πρέπει:  
- Επιλέξτε μια βιώσιμη καριέρα 
- Να ερευνούν τον αντίκτυπο των οργανισμών τους (λαμβάνοντας υπόψη: τον πλανήτη, το 
κέρδος και τους ανθρώπους)  
- Pitch: παρουσιάζουν τον εαυτό τους/τις ιδέες τους ως κατάλληλο ταίρι για την 
αντιμετώπιση ενός κοινωνικού ή περιβαλλοντικού προβλήματος  
- Ανάπτυξη των βέλτιστων πράσινων πρακτικών στο επάγγελμα 
 
Κατά την αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να εξετάζονται οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας, οι 
δραστηριότητες και ο μισθός. Επιπλέον, οι προσωπικές σας πεποιθήσεις και φιλοδοξίες θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του οργανισμού. Ο (νέος) βιώσιμος 
εργοδότης σας θα πρέπει να επενδύει στην κοινωνία και τη φύση και να ενδιαφέρεται για 
τον αντίκτυπο που δημιουργεί στον κόσμο. Αυτός ο αντίκτυπος θα πρέπει να είναι γνήσιος, 
υπερβαίνοντας τους υποχρεωτικούς κανονισμούς ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).  
 
Η εργασία σε μια βιώσιμη θέση εργασίας ή σε μια βιώσιμη αποστολή έχει θετικό αντίκτυπο 
στον κόσμο και δίνει σκοπό στις προσπάθειες του εργαζομένου, πέρα από το να βγάζει 



απλώς χρήματα Οι μισθοί μπορεί να είναι χαμηλότεροι στην πράσινη οικονομία (ιδίως σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς και αναδυόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις), αλλά οι 
πραγματικά βιώσιμες πράσινες θέσεις εργασίας παρέχουν ασφαλείς, υγιεινές και 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, φροντίζοντας για την προσωπική ανάπτυξη κάθε 
εργαζομένου.  
 
Η εύρεση του πυρήνα της ενέργειας σημαίνει να γνωρίζει κανείς τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες 
δεξιότητές του. Ωστόσο, η ανακάλυψη του ταλέντου σας δεν είναι εύκολη: μερικές φορές οι 
άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση του ταλέντου τους επειδή τους είναι φυσικό και σε κάποιες 
άλλες περιπτώσεις το ταλέντο δεν μπορεί να ανακαλυφθεί επειδή δεν έχει εξερευνηθεί ποτέ. 
Ωστόσο, ο πυρήνας της ενέργειας δεν βασίζεται μόνο στις δεξιότητες. Πολλοί άνθρωποι 
διαπρέπουν επίσης σε πράγματα που δεν τους αρέσουν καθόλου. Γι' αυτό είναι ζωτικής 
σημασίας να ανακαλύψετε τι είναι αυτό για το οποίο ο κάθε άνθρωπος νιώθει πάθος, καθώς 
αυτό θα καθορίσει την κίνησή του να πετύχει και τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή του.  
 
Η άσκηση μιας σημαντικής εργασίας που ταιριάζει με τα ταλέντα και το πάθος σας θα σας 
γεμίσει, δίνοντάς σας μια αίσθηση σκοπού και αυθεντικότητας. 
 
Συνολικά, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια πράσινη οικονομία για τους ακόλουθους 
λόγους: 

 Η πρωτοβουλία για μια πράσινη οικονομία γεννήθηκε από διάφορες κρίσεις και την 
έλλειψη πόρων 

 Αυτή η οικονομία εργάζεται προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης 
 Μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας κ.λπ. 
 Η οικονομία αυτή είναι ένα νέο οικονομικό παράδειγμα που μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση του εισοδήματος καθώς και των θέσεων εργασίας, χωρίς να απειλεί το 
περιβάλλον. 

 Αναπτύσσεται προς το κοινό συμφέρον τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των 
αναπτυσσόμενων χωρών σε όλο τον κόσμο. 

 
Οι πράσινες θέσεις εργασίας ορίζονται ορθά ως αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, επειδή 
προωθούν τη δίκαιη ανάπτυξη κάθε ατόμου και κάθε κοινότητας: πράσινη θέση εργασίας 
σημαίνει ότι έχεις φωνή στην εργασία, ισότητα, δίκαιο εισόδημα, ασφαλείς συνθήκες 
εργασίας, ενώ παράλληλα έχουν θετικό αντίκτυπο και προστατεύουν το περιβάλλον.  
 
 

Έμπνευση για το μέλλον 
 
Baan met toekomst:  Gemeente Amsterdam (Δουλειά με μέλλον)  
Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από τον δήμο του Άμστερνταμ για να κάνει τους 
ανθρώπους να ενθουσιαστούν για μια θέση εργασίας στον τομέα αυτό, ιδίως για όσους 
επανεκπαιδεύονται και εισέρχονται στο επάγγελμα αργότερα. Συνεργαζόμενος με 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο δήμος προσφέρει ένα σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης για άτομα 
που προέρχονται από την κοινωνική πρόνοια ή παρόμοιο υπόβαθρο, ως προκαταρκτική 
διαδρομή για την κανονική κατάρτιση. Όταν τα άτομα περάσουν την επιλογή για την 
κανονική κατάρτιση, αρχίζουν αμέσως να εργάζονται και η κατάρτιση πληρώνεται από τον 
εργοδότη (κονδύλια ONO). Το Άμστερνταμ δίνει προσοχή στα χρέη, τις δεξιότητες των 



εργαζομένων και τη φροντίδα των παιδιών όταν εξετάζει αν το πρόγραμμα ταιριάζει σε ένα 
άτομο ή όχι.  
Απαιτήσεις για την εκπαίδευση: υψηλό γλωσσικό επίπεδο (μητρική γλώσσα), υψηλή 
μαθησιακή ικανότητα, σωματική δύναμη, άδεια οδήγησης. Δεν είναι εύκολη η είσοδος για 
άτομα που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Ο δήμος ασκεί τώρα πιέσεις για να επιτραπεί η 
ένταξη και σε άτομα που μιλούν αγγλικά. Ο εργοδότης/εκπαιδευτής αποφασίζει ποιος θα 
ξεκινήσει.  
 
Greenjobs (Duurzame  vacatures - Greenjobs) 
Τράπεζες ευρέσεως εργασίας αποκλειστικά αφιερωμένες στην προτροπή για πράσινες κενές 
θέσεις εργασίας.   
 
FutureProof και Starters4Communities (Starters4Communities)  
Η Starters4Communities εργάζεται σε μια κοινωνική επιχειρηματική κοινωνία, 
διαμορφωμένη από κάτω προς τα πάνω από τους ανθρώπους που αλλάζουν. Προσφέρουν 
προγράμματα κατάρτισης προσανατολισμένα στην πράξη, μέσω των οποίων διάφορες 
ομάδες-στόχοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
εργάζονται πάνω στην επιχειρηματική τους ηγεσία και έχουν άμεσο αντίκτυπο με μια 
υπάρχουσα κοινωνική επιχείρηση ή αναπτύσσουν τους δικούς τους κοινωνικούς στόχους.  
 
Το Futureproof είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να καταστήσει την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα προσιτή στους νέους στις Κάτω Χώρες και να τους ενθαρρύνει να 
αναλάβουν δράση με κοινωνικό αντίκτυπο. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα αναπτύσσονται 
και αυξάνουν τις μελλοντικές τους προοπτικές. Κάνουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα 
προσιτή σε νέους επαγγελματίες, ιδίως σε ευάλωτους νέους που κανονικά δεν θα 
ερχόντουσαν σε επαφή με αυτήν, προερχόμενοι από διάφορους τομείς (δίκαιο, μάρκετινγκ, 
εκπαίδευση, γλώσσες κ.λπ.). Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν με 
κοινωνικές επιχειρήσεις από την περιοχή, έχοντας τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά 
άμεσα και να βιώσουν πόσο εμπνευσμένη μπορεί να είναι και ότι ο καθένας μπορεί να 
συνεισφέρει κάτι. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
Το παιδαγωγικό πλαίσιο του Πράσινου Βήματος 

 
Εισαγωγή 
 
Οι πολλαπλές επεκτάσεις του αστικού τοπίου, που οφείλονται στην πρόοδο της επιστήμης 
και της τεχνολογίας, έχουν ασκήσει πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. Οι 
πιέσεις αυτές έχουν αρνητικές συνέπειες, όπως η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του 
πλανήτη, η ρύπανση, η ερημοποίηση, οι πλημμύρες, η αποψίλωση των δασών, η εξαφάνιση 
φυτικών και ζωικών ειδών και η ανισορροπία των οικοσυστημάτων. Η περιβαλλοντική 

https://osha.europa.eu/en/emerging-risks/green-jobs
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201789?lg=EL
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35070/GGEGJ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NrNQzCjI8A4
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm
https://www.social-enterprise.nl/over-social-enterprise-nl
https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
https://www.wri.org/insights/green-investments-create-more-jobs-polluting-alternatives
https://www.wri.org/insights/green-investments-create-more-jobs-polluting-alternatives


υποβάθμιση και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά μόνο με την εκπαίδευση των πολιτών (νέων και ενηλίκων) στη γνώση των 
περιβαλλοντικών εννοιών, των θεμάτων και των προβλημάτων που επηρεάζουν το 
περιβάλλον, των δεξιοτήτων για τον εντοπισμό και την επίλυση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και των σωστών στάσεων και συμπεριφορών για τη βελτίωση και τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με διάφορες παγκόσμιες συναντήσεις και 
διασκέψεις. Οι ενήλικες αποτελούν την πλειοψηφία στην παραγωγική διαδικασία, 
βρίσκονται πιο κοντά στο περιβάλλον από ό,τι τα παιδιά και είναι σε μεγάλο βαθμό 
υπεύθυνοι για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος μέσω των ενεργειών, των 
δραστηριοτήτων και των άλλων τρόπων σχέσης τους με το περιβάλλον. Υπάρχει επομένως η 
ανάγκη να αναπτυχθούν και να μεταδοθούν οι σωστές γνώσεις, δεξιότητες και 
συμπεριφορές για την ορθή χρήση, διαχείριση και διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων.  
 
Τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων υπάρχει ένα αναγνωρίσιμο 
κενό όσον αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει ακόμη να 
αναπροσανατολιστεί ώστε να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και τους 
εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και συμπεριφορές ώστε να 
αντιμετωπίσουν και να εντάξουν θέματα όπως η κλιματική αλλαγή στη διδασκαλία και τη 
μάθηση. Υπό αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να μιλήσουμε τώρα για περιβαλλοντική 
εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία θα κατευθύνεται προς την επίτευξη αλλαγών και την 
ανάληψη δράσης.  
 
Το παιδαγωγικό πλαίσιο του Πράσινου Βήματος θα αντιμετωπίσει και θα προσφέρει μια 
συγκεκριμένη λύση στο υπάρχον κενό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην εκπαίδευση 
ενηλίκων στην Ευρώπη. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους 
να ενσωματώσουν τη δια βίου μάθηση για περιβαλλοντικά θέματα στην κύρια εκπαίδευση 
ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ικανοτήτων που απαιτούνται από 
τους εκπαιδευτές για να διδάσκουν με τρόπο χωρίς αποκλεισμούς. Το παιδαγωγικό πλαίσιο 
του Πράσινου Βήματος έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες για τη δημιουργία κατανόησης και ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά 
θέματα, καθώς και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη δημιουργία αισθήματος δέσμευσης και 
την τόνωση της ατομικής και συλλογικής δράσης, προσφέροντας ένα κοινό πλαίσιο 
αναφοράς, με κοινή γλώσσα και λογική. Το Πλαίσιο στοχεύει να γίνει ένα ευρέως 
αναγνωρισμένο εργαλείο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην 
ευρύτερη δομή της εκπαίδευσης ενηλίκων και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την κατάρτιση 
και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 

 
Ορισμός 
 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) είναι μια μέθοδος που επιτρέπει στους ανθρώπους να 
μαθαίνουν για περιβαλλοντικά θέματα, να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν μέτρα 
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα κατανοούν καλύτερα τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις και έχουν την ικανότητα να προβαίνουν σε εκπαιδευμένες και 
υπεύθυνες ενέργειες. Με αυτή την έννοια, η EE είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα 
άτομα αποκτούν επίγνωση του περιβάλλοντός τους και αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, 



εμπειρίες, αλλά και την αποφασιστικότητα, που θα τους επιτρέψουν να δράσουν - ατομικά 
και συλλογικά - για την επίλυση των σημερινών και μελλοντικών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων. 
 
Στην πιο βασική της μορφή, η ΕΕ περιλαμβάνει τη μάθηση για το περιβάλλον. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τον Lucas (1972)2 , και πολλούς άλλους μελετητές, η ΕΕ μπορεί να οριστεί ως 
εκπαίδευση στο περιβάλλον, για το περιβάλλον και για το περιβάλλον (Σχήμα 1). Αυτό 
σημαίνει ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να αναλάβει το ρόλο να βοηθήσει τα 
άτομα να αναπτύξουν γνώσεις για το περιβάλλον τους, τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν 
μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, και τέλος να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες για να διατηρήσουν ή να φροντίσουν το περιβάλλον. 
 
Αυτή η απλή περιγραφή ενισχύει τους διάφορους σκοπούς που συχνά εξυπηρετεί η ΕΕ: τα 
προγράμματα παρέχουν ευκαιρίες για εξερεύνηση της φύσης στην ύπαιθρο, πληροφορίες 
σχετικά με τη διατήρηση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ευκαιρίες για εκμάθηση και 
εξάσκηση δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση, την 
προστασία, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτός ο πολυδιάστατος 
ορισμός επιβεβαιώθηκε από τους αντιπροσώπους στη Διακυβερνητική Διάσκεψη της 
Τιφλίδας στη Γεωργία της ΕΣΣΔ το 1977 (UNESCO, 1980)3 .  
 

 
Σχήμα 1: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον, για το περιβάλλον και για το 
περιβάλλον. 
Πηγή: Mikael Chuaungo, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Έννοια, σημασία και διαστάσεις. 

                                                        
2 Lucas, A. M. (1972). Περιβάλλον και περιβαλλοντική εκπαίδευση: Εννοιολογικά ζητήματα και επιπτώσεις στο 
πρόγραμμα σπουδών. Διδακτορική διατριβή, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Έγγραφο ERIC ED068371. 
3 UNESCO. (1980). Περιβαλλοντική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της Διάσκεψης της Τιφλίδας. Παρίσι: Unesco. 



 
Η ΕΕ δεν είναι μόνο πολύπλευρη, αλλά και συνεχώς εξελισσόμενη. Οι πιο σύγχρονες μέθοδοι 
σκοπεύουν να δώσουν έμφαση στην κοινωνική πτυχή των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
να στοχεύσουν πιο ρητά στην αλλαγή συμπεριφοράς και να υποστηρίξουν αντί να 
καθοδηγήσουν τη μάθηση. Για το λόγο αυτό, το κύριο σημείο εστίασης της EE έχει 
μετατοπιστεί από τη φυσική επιστήμη και τη διατήρηση σε μια πιο κοινωνική και πολιτική 
προοπτική (Johnson & Mappin, 2005)4 . 

 
Σύμφωνα με τους Monroe et al. (2007)5 , τα συστατικά στοιχεία της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης είναι: 

1. Ευαισθητοποίηση και ευαισθησία για το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές 
προκλήσεις 

2. Γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προκλήσεων 
3. Συμπεριφορές ανησυχίας για το περιβάλλον και κίνητρα για τη βελτίωση ή τη 

διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
4. Δεξιότητες εντοπισμού και επίλυσης περιβαλλοντικών προκλήσεων 
5. Συμμετοχή σε δραστηριότητες που οδηγούν στην επίλυση περιβαλλοντικών 

προκλήσεων 
 
Συνολικά, όπως έχουμε ήδη καταλάβει, υπάρχουν πολλοί ορισμοί του όρου EE. Στο πλαίσιο 
του έργου Το Πράσινο Βήμα, θα υιοθετήσουμε τον ορισμό που δόθηκε από την UNESCO: "Η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια μαθησιακή διαδικασία που αυξάνει τις γνώσεις και 
την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σχετικά με το περιβάλλον και τις σχετικές 
προκλήσεις, αναπτύσσει τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και προάγει στάσεις, κίνητρα και δεσμεύσεις για τη λήψη 
ενημερωμένων αποφάσεων και την ανάληψη υπεύθυνης δράσης" (Borah, 2007)6 . 

 
Στόχοι 

 
Ο στόχος 4.7 του στόχου 4 για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει ως εξής: "Μέχρι το 2030, να 
εξασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, μέσω της 
εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προώθηση μιας κουλτούρας ειρήνης και μη βίας, 
την παγκόσμια ιθαγένεια και την εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της 
συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη". 
 

                                                        
4 Johnson, E. A., & Mappin, M. J. (επιμ.). (2005). Περιβαλλοντική εκπαίδευση και υπεράσπιση. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 
5 Monroe, M.C., Andrews, E., & Biedenweg, K. (2007). Ένα πλαίσιο για στρατηγικές περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Εφαρμοσμένη περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία, 6:205-216. 
6 Borah, P. (2007). 4ο διεθνές συνέδριο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση: Εταίροι για τη δεκαετία της 
εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη: Τελική έκθεση. Αχμενταμπάντ: Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. 



Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ρύπανση έχουν οδηγήσει σε μια 
πλανητική κρίση που απαιτεί άμεση και επείγουσα αντιμετώπιση. Ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ António Guterres αποκαλεί την κλιματική κρίση "μάχη για τις ζωές μας", καθώς 
αγωνιζόμαστε να μετασχηματίσουμε τις κοινωνίες μας για να φτάσουμε στην πορεία του 1,5 
βαθμού που συνιστά η Συμφωνία του Παρισιού.7 Σε αυτή την παγκόσμια κρίση, η οποία είναι 
αλληλένδετη με τόσες πολλές πτυχές της ζωής, των κοινωνιών και των θεσμών σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, υπάρχει μια αυξανόμενη έκκληση να εξοπλιστούν τα άτομα με τα εργαλεία, τις 
δεξιότητες, τις αξίες και τις γνώσεις για να γίνουν φορείς αλλαγής και να εργαστούν για πιο 
πράσινες κοινωνίες.  
 
Οι κοινωνίες πρέπει να είναι πρόθυμες και δεσμευμένες να εφαρμόσουν αλλαγές που θα 
εξασφαλίσουν το μέλλον των ειδών. Για να επέλθουν αλλαγές στη συμπεριφορά και τις 
στάσεις, ωστόσο, είναι απαραίτητη η διαρκής και συνεχής εκπαίδευση σε κάθε πτυχή της 
καθημερινής μας ζωής. Αν και η ανάγκη στενής επικοινωνίας και συνεργασίας στους 
διάφορους τομείς της εκπαίδευσης μπορεί να φαίνεται προφανής, τα αρχεία των 
εκδηλώσεων και οι εκθέσεις περιέχουν πολύ λίγα στοιχεία για διάλογο μεταξύ του τομέα της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της λαϊκής εκπαίδευσης για νέους και ενήλικες. 
 
Μια πρόσφατη μελέτη της UNESCO σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση δείχνει ότι 
ενώ το 95% των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν θεωρούν ότι η διδασκαλία για την 
κλιματική αλλαγή είναι σημαντική, λιγότερο από το 30% αισθάνεται έτοιμο να διδάξει για 
την κλιματική αλλαγή σε σχέση με το τοπικό τους πλαίσιο.8 Αν και ο αριθμός αυτός 
αναφέρεται στην εκπαίδευση των νέων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση αφορά όλους τους 
τομείς και τις γενιές της εκπαίδευσης και όλα τα άτομα μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής.  
 
Ως εκ τούτου, με αυτό το πλαίσιο και το πρόγραμμα σπουδών Green Step, οι στόχοι μας 
είναι:  

 Προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και 
οικολογική αλληλεξάρτηση στις κοινότητές μας 

 Να παρέχει σε κάθε ενήλικα εκπαιδευόμενο ευκαιρίες για να αποκτήσει τις γνώσεις, 
τις αξίες, τις στάσεις, τη δέσμευση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 
προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

 Δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς των ατόμων, των ομάδων και της 
κοινωνίας στο σύνολό της απέναντι στο περιβάλλον 

 Εμπλέκουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους σε μια ενεργή διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων στο πλαίσιο συγκεκριμένων πραγματικοτήτων και ενθαρρύνουν την 
πρωτοβουλία, την αίσθηση ευθύνης και τη δέσμευση για την οικοδόμηση ενός 
καλύτερου αύριο. 

 

Στρατηγικές 

                                                        
7 UNESCO. (2022). Εκπαίδευση στην κλιματική αλλαγή για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Πρόσβαση: 
https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/cce-social-transformation  
8 UNESCO και Education International. (2021). Οι εκπαιδευτικοί έχουν τον λόγο τους: κίνητρα, δεξιότητες και 
ευκαιρίες για τη διδασκαλία της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια ιθαγένεια. 
Παρίσι: UNESCO, Βρυξέλλες: Education International.  

https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/cce-social-transformation


 
Καθορίσαμε πέντε γενικές στρατηγικές παρέμβασης, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για 
τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Πράσινου 
Βήματος. Αυτές οι στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με την αντίληψη του 
εκπαιδευτικού και να εναλλάσσονται και να συνδυάζονται όπως κρίνεται σκόπιμο.  
 
Οι στρατηγικές αυτές είναι:  
1. Άμεση διδασκαλία. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική για να διαδώσουμε 
πληροφορίες, να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε. Αυτή η στρατηγική 
επικεντρώνεται στους εκπαιδευτικούς. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 
εκπαιδευόμενους, που περιλαμβάνει διαδοχικά βήματα. Η μετάδοση πληροφοριών είναι 
μια ευρεία στρατηγική που μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με άλλες στρατηγικές 
διδασκαλίας. Παραδείγματα άμεσης διδασκαλίας είναι: η πραγματοποίηση μιας 
παρουσίασης, η διανομή ενημερωτικού υλικού ή η πρόσκληση ενός εξωτερικού 
εμπειρογνώμονα. Η διάδοση πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο 
οποίο θα οικοδομηθεί μια εκπαίδευση, αλλά δεν θα πρέπει να είναι το σημείο εστίασης. 
Ειδικά σε θέματα όπως η βιωσιμότητα και η πράσινη δράση, είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί ένα επίπεδο υποστήριξης μεταξύ των εκπαιδευομένων. Ο στόχος είναι να τους 
εμπλέξουμε ενεργά και να τους κάνουμε να νιώσουν ότι μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην πορεία προς έναν πιο πράσινο κόσμο. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι 
μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις, ιδέες ή γνώσεις σχετικά με αυτά τα θέματα και είναι 
σημαντικό να δημιουργηθεί ένας χώρος στον οποίο αυτές οι ιδέες μπορούν να μοιραστούν 
και δεν θα κριθούν.  
 
2. Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και σύνολα αξιών σε 
ένα μαθησιακό περιβάλλον με ενήλικες εκπαιδευόμενους. Οι έννοιες θα πρέπει να 
εξηγούνται από περισσότερες από μία οπτικές γωνίες και να απευθύνονται σε 
εκπαιδευόμενους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό 
υπόβαθρο. Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση σημαίνει τη συμμετοχή άλλων ανθρώπων ως 
πόρων και εμπειρογνωμόνων. Δεν σημαίνει να μαθαίνει κανείς μόνος του και μπορεί να γίνει 
έξω ή μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μάθησή τους. 
Σχεδιάζουν, εκτελούν και αξιολογούν τη μαθησιακή τους διαδικασία.   
 
3. Διαδραστική μάθηση και ομαδική μάθηση. Πρόκειται για πρακτικές προσεγγίσεις στην 
εκπαίδευση, οι οποίες βασίζονται στην ανάπτυξη της δέσμευσης του μαθητή μέσω της 
συνεργασίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η δημιουργία δομημένων ομαδικών 
δραστηριοτήτων μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τους εκπαιδευόμενους ώστε να 
επεξεργάζονται μαζί νέες έννοιες και θέματα. Ο στόχος εδώ είναι η οικοδόμηση της 
κατανόησης: Να ανταλλάξουμε ιδέες και να παρέχουμε διάλογο, να οικοδομήσουμε μια 
αίσθηση του τόπου, να αποσαφηνίσουμε και να ενισχύσουμε την κατανόηση πληροφοριών 
και θεμάτων και να δημιουργήσουμε προβληματισμό.   
 
4. Μετασχηματιστική μάθηση. Αυτή η προσέγγιση επικεντρώνεται στην αλλαγή του τρόπου 
με τον οποίο οι μαθητές σκέφτονται για τον κόσμο γύρω τους και για τον εαυτό τους. 
Θέλουμε να επιτύχουμε μια ορισμένη αίσθηση συμμετοχής και ανάγκης με τους 
εκπαιδευόμενους, όχι μόνο παρέχοντάς τους πληροφορίες, αλλά μετατρέποντάς τους σε 



ενεργούς φορείς αλλαγής. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν οι 
μαθητές τη θέση και το χώρο που καταλαμβάνουν στον κόσμο. Μερικές φορές η προσέγγιση 
αυτή χρησιμοποιεί διλήμματα ή καταστάσεις για να αμφισβητήσει υποθέσεις και αρχές. Οι 
εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν την κριτική σκέψη και την αμφισβήτηση για να 
αξιολογήσουν τις υποκείμενες πεποιθήσεις και υποθέσεις τους και να μάθουν από το πώς 
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους κατά τη διαδικασία. 9 
 
5. Μάθηση βάσει σχεδίου και βιωματική μάθηση. Αυτές οι προσεγγίσεις "μάθησης μέσω της 
πράξης" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οικοδόμηση, τη βελτίωση και την εξάσκηση 
δεξιοτήτων. Και οι δύο επικεντρώνονται στο να κάνουν κάτι συγκεκριμένο, αντί να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε κείμενο (ακουστικό ή οπτικό). Είναι πρακτική και αναστοχαστική 
ταυτόχρονα. Στη μάθηση με βάση το έργο, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί πραγματικές 
καταστάσεις, είτε εντός είτε εκτός της τάξης. Η βιωματική μάθηση είναι παρόμοια με την 
έννοια ότι επικεντρώνεται στο να βιώσουμε κάτι, αντί να επεξεργαζόμαστε απλώς γεγονότα 
και πληροφορίες. Η βιωματική μάθηση ορίζεται ως "μια διαδικασία μέσω της οποίας ο 
μαθητής κατασκευάζει γνώσεις, δεξιότητες και αξίες από άμεσες εμπειρίες" (Environmental 
Management Programs Director, 2015)10 . 
 
Όλες αυτές οι στρατηγικές μπορούν να επιτύχουν την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία μπορεί να αναγνωριστεί ως αποτελεσματικό μέσο για την 
επίλυση και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση ενηλίκων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μετασχηματισμού και 
αλλαγής με τη δημιουργία ευαισθητοποίησης, την ενίσχυση των αξιών, την αλλαγή των 
στάσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενηλίκων υπερβαίνει τη δημιουργία 
ευαισθητοποίησης, τη μετάδοση γνώσεων και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το 
περιβάλλον. Η έμφαση δίνεται στην επίτευξη αλλαγών στη συμπεριφορά και στην πρόκληση 
ατόμων να αναλάβουν δράση, να αναπτύξουν δεξιότητες, να δημιουργήσουν αίσθημα 
δέσμευσης και να τονώσουν ατομικές και συλλογικές δράσεις σε προσωπικό, κοινοτικό και 
κυβερνητικό επίπεδο. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενηλίκων διασφαλίζει ότι οι ενήλικοι 
εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται στο περιβάλλον και με το περιβάλλον μέσω της οικοδόμησης 
ατομικών και ομαδικών ικανοτήτων, εκθέτοντάς τους σε σχετικές γνώσεις, δεξιότητες που 
επιτρέπουν τεκμηριωμένες δράσεις, και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ενηλίκων ατόμων, 
χρησιμοποιούνται δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι προσπάθειες είναι 
προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα και επικεντρώνονται στην επίλυση περιβαλλοντικών 
ζητημάτων. Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ενηλίκων, τα ενήλικα άτομα κατανοούν ότι οι 
αποφάσεις και οι ενέργειές τους έχουν άμεσες συνέπειες στο περιβάλλον. 
 

Αποτελεσματικές μέθοδοι & εργαλεία 
 
Έχοντας εντοπίσει ορισμένες από τις σημαντικότερες παιδαγωγικές στρατηγικές που 
χρησιμοποιούνται τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση, είναι σημαντικό 

                                                        
9 Western Governors University, 'Adult learning theories and principles', 2020, Adult Learning Theories and 
Principles (wgu.edu) 
10 Κατάλογος προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. (2015). EnviroEducation.com. Κατάλογος 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, EnviroEducation.com. N.p., n.d. Web. 26 Dec. 2015. 

https://www.wgu.edu/blog/adult-learning-theories-principles2004.html#close
https://www.wgu.edu/blog/adult-learning-theories-principles2004.html#close


τώρα να συζητήσουμε ορισμένες μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να εμπλέξουν τους μαθητές σε εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα, για και για το 
περιβάλλον.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω στρατηγικές, μπορούν να δημιουργηθούν τέσσερις 
διαφορετικές κατηγορίες που υποδηλώνουν τέσσερις γενικότερες διαδικασίες που μπορούν 
να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της διδασκαλίας περιβαλλοντικών θεμάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι κατηγορίες έχουν 
ως εξής: 

1. Μεταφορά πληροφοριών 
2. Οικοδομήστε κατανόηση 
3. Βελτίωση δεξιοτήτων 
4. Ενεργοποίηση βιώσιμων δράσεων 

 
Η πιο σημαντική μεταβλητή και στις τέσσερις κατηγορίες είναι η συμμετοχή του κοινού. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν και συνεργάζονται 
με τους εκπαιδευόμενούς τους θα βελτιώσει τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τα εργαλεία 
που προτείνονται σε κάθε κατηγορία και θα αυξήσει τις πιθανότητές μας να επιτύχουμε τους 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους που αναφέρονται με αυτό το πλαίσιο και στο 
πρόγραμμα σπουδών. 
 
Ας εξερευνήσουμε όμως ορισμένες μεθόδους και εργαλεία που αφορούν και τις τέσσερις 
κατηγορίες: 
 
Κατηγορία Σκοπός Τυπικές μέθοδοι 

μάθησης 
Μέθοδοι μη τυπικής 
μάθησης 

Μεταβιβάστε 
πληροφορίες 

Να διαδώσει 
πληροφορίες, αύξηση 
ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωση 

Σχολικό βιβλίο, 
διάλεξη, 
βίντεο, ταινίες και 
Πηγές στο Διαδίκτυο 

Ενημερωτική 
εκστρατεία, 
ηλεκτρονικά μέσα, 
διαδικτυακός πόρος ή 
ιστότοπος, αφίσα, 
φυλλάδιο, πινακίδα, 
ανακοίνωση δημόσιας 
υπηρεσίας, 
άρθρο ειδήσεων, 
έκθεμα 

Χτίστε κατανόηση Ανταλλαγή ιδεών και 
παροχή διαλόγου, 
οικοδόμηση της 
αίσθησης του τόπου, 
αποσαφήνιση και 
ενίσχυση των 
την κατανόηση της 
πληροφορίες και 
θέματα, και να 
δημιουργήσει 
ανησυχία 

Συζήτηση, παιχνίδι 
ρόλων, 
προσομοίωση, 
μελέτη περίπτωσης, 
πείραμα, παιχνίδι, 
εποικοδομητικές 
μέθοδοι, βιωματική 
μάθηση, 
μελέτη πεδίου 

Εργαστήριο, 
παρουσίαση με 
συζήτηση, charette, 
διαδραστική 
ιστοσελίδα, 
προσομοίωση, μελέτη 
περίπτωσης, έρευνα, 
ομάδα εστίασης, 
συνέντευξη, 
εκπαίδευση από 
ομότιμους σε 
ομότιμους, έρευνα 



δράσης, διερεύνηση 
ζητημάτων, 
περιβαλλοντική 
παρακολούθηση, 
ξενάγηση, περιπάτους 
στη φύση 

Βελτίωση δεξιοτήτων Για να χτίσετε και να 
εξασκηθείτε 
δεξιότητες 

Συνεργατική μάθηση, 
διερεύνηση 
ζητημάτων, 
διερευνητική 
μάθηση, 
επιστήμη των 
πολιτών 
προγράμματα, 
εθελοντισμός 
υπηρεσία, ορισμένοι 
τύποι 
του project-based 
εκπαίδευση 

Coaching, καθοδήγηση, 
επιδείξεις, τεχνική 
κατάρτιση, 
περιβαλλοντική 
παρακολούθηση, 
παρέχοντας την 
ευκαιρία να 
εξασκηθούν σε μια 
συγκεκριμένη 
δεξιότητα ή να 
εργαστούν σε μια 
εργασία, 
στρατηγικές πειθούς 
και κοινωνικού 
μάρκετινγκ που 
να τροποποιήσει τους 
κοινωνικούς κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένου: 
μοντελοποίηση, 
δέσμευση, κίνητρα και 
προτροπές για την 
ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και της αλλαγής 
συμπεριφοράς 

Ενεργοποίηση 
βιώσιμων δράσεων 

Να οικοδομήσουμε 
μετασχηματιστικές 
ικανότητα ηγεσίας, 
δημιουργικό 
πρόβλημα 
επίλυση, 
παρακολούθηση 

Διερεύνηση με βάση 
την έρευνα 
εκπαίδευση, κάποιοι 
τύποι υπηρεσιών 
μάθηση, το 
περιβάλλον ως 
Ενσωμάτωση έννοιας, 
και άλλα 
ευκαιρίες για 
οι μαθητές να 
ορίσουν 
προβλήματα, 
σχεδιασμός 
και επιλέξτε δράση 
έργα, προσδιορίστε 
γεγονότα, και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στην επίλυση 
προβλημάτων 

Προσαρμοστική 
συνεργασία 
διαχείριση, δράση 
έρευνα, κατάρτιση για 
οργανωτικό 
αποτελεσματικότητα, 
διευκόλυνση 
συμπράξεις και δίκτυα, 
κοινή διαπίστωση 
γεγονότων, 
διαμεσολάβηση, 
εναλλακτική επίλυση 
διαφορών, θέσπιση 
κανόνων με 
διαπραγμάτευση, 
δίκτυα μάθησης 

 



Ο παραπάνω πίνακας, προσαρμοσμένος από τους Monroe, Andrews και Biedenweg (2007), 
περιγράφει ένα πλήθος μεθόδων και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων προκειμένου να μεταδώσουν περιβαλλοντικές γνώσεις και δεξιότητες 
στους εκπαιδευόμενούς τους. Παρακάτω, ακολουθεί ένας κατάλογος συμμετοχικών 
μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση ενηλίκων για την 
αποτελεσματική διδασκαλία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Παραδείγματος χάριν,  
 Η μάθηση μέσω της πράξης είναι μια μέθοδος που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών στην πρακτική εξερεύνηση και διερεύνηση του πραγματικού κόσμου. 
 Το "Να βρίσκεσαι στο φυσικό περιβάλλον" είναι μια μέθοδος που ενθαρρύνει τους 

μαθητές να βιώσουν, να εκτιμήσουν, να σκεφτούν και να συνδεθούν συναισθηματικά 
με το φυσικό περιβάλλον. 

 Η "Μάθηση ζωής σε πραγματικούς τόπους" είναι μια μέθοδος που εμπλέκει τους 
μαθητές σε μαθησιακές δραστηριότητες βασισμένες σε πραγματικούς τόπους, 
πραγματικά ζητήματα και αυθεντικά καθήκοντα. 

 Η μέθοδος Full Sensory, Mind Body Engagement είναι μια μέθοδος που παρέχει 
ευκαιρίες στους μαθητές να εξερευνήσουν, να σκεφτούν και να προβληματιστούν 
σχετικά με πραγματικές εμπειρίες χρησιμοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις. 

 Η εξερεύνηση ζητημάτων σε τοπικό πλαίσιο ενθαρρύνει τους μαθητές να 
εξερευνήσουν και να διερευνήσουν περιβαλλοντικά προβλήματα και ζητήματα στην 
"δική τους αυλή". 

 Το Adventure & Challenge παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να εργαστούν σε 
ομάδες, να ξεπεράσουν τα φυσικά και συναισθηματικά τους όρια, να λύσουν 
προβλήματα και να αναλογιστούν τις δικές τους δυνάμεις. 

 
Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
στις χώρες εταίρους 
 
Ολλανδία 
 
Κατηγορία ορθής πρακτικής 

Κατηγορία 

Έργο, προϊόντα και υπηρεσίες, 
πρόγραμμα κατάρτισης, μελέτη 
περίπτωσης, ιστορία επιτυχίας, 
άλλο (προσδιορίστε) 

Έργο / Ιστορία επιτυχίας 

 

 

Χρησιμοποιούμενες βάσεις 
δεδομένων 
Συμπεριλάβετε όλες τις βάσεις 
δεδομένων (ιστότοποι, 
πλατφόρμες της ΕΕ όπως 
eTwinning, SALTO Youth κ.λπ.) που 
χρησιμοποιήσατε για τις 
αναζητήσεις σας. 

Stadsboeren - Van Amsterdamse Bodem  

Συνέντευξη: Αυτό είναι ένα κλισέ, αλλά είναι 
δεσμευτικό! - Van Amsterdamse Bodem 

181221WereldtuineninNLdefpr.pdf (here-comes-
the-sun.nl) 

 

https://vanamsterdamsebodem.nl/initiatieven/stadsboeren/
https://vanamsterdamsebodem.nl/interview-het-is-een-cliche-maar-eten-verbindt/
https://vanamsterdamsebodem.nl/interview-het-is-een-cliche-maar-eten-verbindt/
https://here-comes-the-sun.nl/files/pro/01379/181221WereldtuineninNLdefpr.pdf
https://here-comes-the-sun.nl/files/pro/01379/181221WereldtuineninNLdefpr.pdf


Μεγάλη αύξηση στην πόλη της πόλης στο 
Bijlmerbajes-AZC - Down To Earth Magazine 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ορθή πρακτική 

Ονομασία της ορθής πρακτικής 

 
Bijlmerbajestuin (Κήπος των φυλακών Bijlmer) 

Τύπος εγγράφου (προαιρετικό) 

Προσδιορίστε αν το έγγραφο που 
συμβουλευτήκατε είναι δελτίο 
ορθής πρακτικής, ενημερωτικό 
δελτίο, δελτίο εμπειρίας, μελέτη 
περίπτωσης, εγχειρίδιο, 
κατευθυντήριες γραμμές, 
διαδικτυακό εργαλείο, 
πλατφόρμα, άλλο. 

 

Χώρα 

Σε ποια(-ες) χώρα(-ες) 
εφαρμόστηκε η ορθή πρακτική; 

Ολλανδία 

Επίπεδο πρακτικής 

Τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, 
διεθνής, άλλη (προσδιορίστε) 

Τοπικό  

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη  

Ποιο είναι το γεωγραφικό εύρος 
στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί η 
ορθή πρακτική; Παρακαλείστε να 
προσδιορίσετε, όταν είναι 
δυνατόν, τη χώρα, την περιοχή, 
την πόλη και το χωριό 

Πόλη του Άμστερνταμ - σε περιθωριοποιημένες 
περιοχές καθώς και σε αναβαθμισμένες γειτονιές με 
ελάχιστους κήπους/πράσινο χώρο και υψηλή 
πυκνότητα διαμερισμάτων/κτιρίων (Άμστερνταμ 
North, Άμστερνταμ South).  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εμάς είναι το έργο τους στο 
Bijlmerbajestuin (φυλακή Bijlmer), μια πρώην φυλακή 
όπου χτίστηκε ένα κέντρο προσφύγων.  

Δραστηριότητα 

Ημερομηνία έναρξης/λήξης 

Έναρξη της δράσης: 2012 

Bijlmerbajestuin: 2016-2020 (σταμάτησε όταν 
έκλεισε το κέντρο προσφύγων - η περιοχή 
μετατρέπεται σε οικιστική περιοχή) 

Τέλος της δράσης: Φεβρουάριος 2022 

Σύμπραξη για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας 

Ποιοι είναι οι θεσμοί, οι εταίροι, οι 
φορείς υλοποίησης και οι δωρητές 
που συμμετέχουν στην ορθή 
πρακτική και ποια είναι η φύση 
της συμμετοχής τους;  

Stadsboeren (Αγρότες της πόλης) (μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός) 

 

Η χρηματοδότηση κατέστη δυνατή χάρη στο έργο των 
εθελοντών, την υποστήριξη του δήμου του 
Άμστερνταμ και τις προσπάθειες crowdfunding.  

Περιεχόμενο της ορθής πρακτικής 

Εισαγωγή  Η πρωτοβουλία γεννήθηκε από το ενδιαφέρον για την 
καλλιέργεια τροφίμων για ένα νέο εστιατόριο, το 

https://downtoearthmagazine.nl/groen-mengt-in-stadstuin-bijlmerbajes-azc/
https://downtoearthmagazine.nl/groen-mengt-in-stadstuin-bijlmerbajes-azc/


Ποιο είναι το πλαίσιο (αρχική 
κατάσταση) και η πρόκληση που 
αντιμετωπίζεται;  

οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν εντελώς αυτάρκες μέσω 
του κήπου. Παρά το γεγονός ότι η ιδέα του 
εστιατορίου σύντομα εξαφανίστηκε, η ιδέα της 
καλλιέργειας τροφίμων στην πόλη εξακολουθούσε να 
έχει πολλές δυνατότητες. 

Η νέα επανάληψη του έργου γεννήθηκε ως απάντηση 
στη μείωση των χώρων πρασίνου και των κήπων στην 
πόλη του Άμστερνταμ και στην αυξανόμενη άγνοια 
του πληθυσμού για τα φυτά, τη φύση και τα τρόφιμα.  

Το έργο αυτό εμπνέεται από το Prinzessinnengarten 
στο Βερολίνο, καθώς και από άλλους κοινόχρηστους 
κήπους στη Νέα Υόρκη και το Βανκούβερ. Η 
πρωτοβουλία "Μπορώ να αλλάξω τον κόσμο με τα 
δύο μου χέρια" από το Άμστερνταμ, ένας 
κοινόχρηστος κήπος και ένας συνεταιρισμός 
τροφίμων, λειτούργησε επίσης ως έμπνευση.  

Επιπλέον, στο αποκορύφωμα της προσφυγικής 
μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, είχαν την ιδέα 
να ξεκινήσουν έναν λαχανόκηπο ακριβώς δίπλα στο 
κέντρο προσφύγων, ως έναν τρόπο να προσφέρουν 
μια κοινωνική εναλλακτική λύση στους κατοίκους του 
AZC για να ασχοληθούν με τον ελεύθερο χρόνο τους 
και έναν τρόπο χαμηλού κατωφλίου για να 
συναντήσουν ανθρώπους από το Άμστερνταμ. 

Το έργο αυτό χρησίμευσε ως τρόπος αξιοποίησης των 
εγκαταλελειμμένων εκτάσεων της πόλης.  

Κύριοι στόχοι 

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της 
ορθής πρακτικής; 

Ο οργανισμός διευκόλυνε την ενοικίαση κοντέινερ 
από πολίτες του Άμστερνταμ που δεν έχουν κήπο για 
να μπορούν να καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά. Ο 
κύριος στόχος είναι κοινωνικός και εκπαιδευτικός, 
μέσω της συνάντησης πολυάριθμων ανθρώπων με 
διαφορετικό υπόβαθρο και της ανάπτυξης νέων 
δεξιοτήτων σχετικά με την παραγωγή φρούτων και 
λαχανικών. Επιπλέον, ο στόχος της εκπαίδευσης των 
συμμετεχόντων σε περιβαλλοντικά θέματα και λύσεις 
ήταν στο επίκεντρο της δραστηριότητας. 

Μηνιαία εργαστήρια για την κηπουρική λαχανικών 
(για να γνωρίζουν πότε πρέπει να σπείρουν, να 
μεταφυτεύσουν ή να συγκομίσουν) και για 
περιβαλλοντικά θέματα πραγματοποιούνται σε 
κατοίκους και πρόσφυγες της περιοχής και 
διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις για την 
προώθηση της ένταξης. 

Ο κήπος στο χώρο του Κέντρου Προσφύγων είχε ως 
στόχο να προσφέρει στους κατοίκους μια μορφή 



ημερήσιας δραστηριότητας και πρόσβαση σε 
κοινωνικά δίκτυα στη γειτονιά και την περιοχή. Όλα 
αυτά για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
προσφύγων και την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης.  

Ομάδα-στόχος 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι ή η 
ομάδα-στόχος της ορθής 
πρακτικής;  

Σε πρώτη φάση, άτομα από το Άμστερνταμ που δεν 
έχουν κήπο αλλά ενδιαφέρονται για την κηπουρική. 
Οι δραστηριότητες προσφέρονταν μέσω της 
ενοικίασης δοχείων με φυτά.  

Οι (600) πρόσφυγες που ζούσαν στο κέντρο, οι οποίοι 
ήταν ελεύθεροι να έρχονται και να φεύγουν κατά 
βούληση. Μπορούσαν ελεύθερα να αποφασίσουν να 
συμμετάσχουν στον κοινόχρηστο κήπο.  

Επιπλέον, ο κήπος στο Bijlmerbajestuin θεωρείται ότι 
διευκολύνει την επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, 
ιδίως με τους κατοίκους των γύρω οικιστικών 
περιοχών. 

Προφίλ των συμμετεχόντων 
(ηλικία, εκπαίδευση κ.λπ.) 

Τι ηλικία και εκπαίδευση έχουν οι 
συμμετέχοντες στην καλή 
πρακτική; 

Μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με όλα τα 
χαρακτηριστικά (ενήλικες, παιδιά, ντόπιοι, άτομα με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο...).  

Εννοείται ότι οι περισσότεροι από τους 
συμμετέχοντες στο Bijlmerbajestuin ήταν ενήλικες με 
χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Λόγω της θέσης τους στο κέντρο της πόλης, οι κήποι 
είναι ιδανικοί για να διδάξουν στα παιδιά της 
γειτονιάς περισσότερα για τη σημασία της βιολογικής 
κηπουρικής και της δίκαιης διατροφής. Το ίδιο μπορεί 
να ειπωθεί και για τους ενδιαφερόμενους ενήλικες.  

Ανάγκες των συμμετεχόντων 
(στην αρχή της πρωτοβουλίας) 

Σε τι είδους ανάγκες 
ανταποκρίνεται η ορθή πρακτική; 

Το έργο αυτό χρησιμεύει ως ένας τρόπος για να φέρει 
ελπίδα και χαρά στους ανθρώπους που ζουν στο 
κέντρο προσφύγων και να τους δώσει έναν άμεσο 
τρόπο να έρθουν σε επαφή με τους κατοίκους της 
περιοχής. Αυτό ευνοεί την κοινωνική ένταξη των 
προσφύγων. Επιπλέον, η ενεργός συμμετοχή των 
ανθρώπων από το Άμστερνταμ καθιστά υψηλότερα 
τα ποσοστά ένταξης και αποδοχής των προσφύγων.   

Επιτυγχανόμενα αποτελέσματα 

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της 
ορθής πρακτικής; 

Φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά. 

Εκτός από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά από αυτό 
το πρόγραμμα, ευαισθητοποιεί τους συμμετέχοντες 
σχετικά με τα τρόφιμα και την υγιεινή διατροφή, ενώ 
παράλληλα χτίζει ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται 
στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των αρχικών 
κατοίκων της γειτονιάς και των προσφύγων. Κυρίως 
μέσω μιας ουσιαστικής δραστηριότητας αναψυχής, 
επιτεύχθηκε η κοινωνική ένταξη των αιτούντων 
άσυλο, καθώς είχαν συνεχή επαφή με ντόπιους της 



περιοχής και απέκτησαν νέα σύνολα δεξιοτήτων 
(κοινωνικές, διανοητικές και πρακτικές δεξιότητες) 

Επιπτώσεις στους συμμετέχοντες 

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος (θετικός ή 
αρνητικός) αυτής της ορθής 
πρακτικής στα μέσα διαβίωσης 
των δικαιούχων;  

Αύξηση των δυνατοτήτων συμμετοχής τους στην 
κοινωνία του Άμστερνταμ. Δημιουργία μιας στενής 
κοινότητας στην οποία οι νέοι και οι παλιοί κάτοικοι 
της γειτονιάς γνωρίζονται μεταξύ τους. 

Η ενοικίαση των γεωργικών χώρων εξυπηρετεί μια 
πράσινη, κοινωνική και εκπαιδευτική λειτουργία στην 
πόλη.  

Στους κατοίκους πραγματοποιούνται εργαστήρια για 
την καλλιέργεια λαχανικών και οργανώνονται 
κοινωνικές εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό, 
συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τις πράσινες πρακτικές, εξοικειώνοντας 
τους κατοίκους της πόλης με την παραγωγή τροφίμων 
και προωθώντας το πρασίνισμα και την αειφορία του 
Άμστερνταμ. 

Προσαρμοστικότητα σε άλλα 
πλαίσια 

Είναι η ορθή πρακτική 
προσαρμόσιμη σε άλλα πλαίσια; 
Έχει δοκιμαστεί η ορθή πρακτική 
σε διαφορετικά πλαίσια; 

Ο κοινοτικός κήπος δεν χρειάζεται να βρίσκεται 
αποκλειστικά στους χώρους ενός κέντρου 
προσφύγων. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε 
περιοχή όπου πρέπει να προωθηθεί η κοινωνική 
συνοχή.  

Διδάγματα 

Ποια είναι τα βασικά μηνύματα 
και διδάγματα που πρέπει να 
αποκομίσετε από την εμπειρία 
καλής πρακτικής; 

Το έργο αυτό πετυχαίνει όταν πραγματοποιείται σε 
περιοχές όπου ο πληθυσμός συμμετέχει ενεργά. 
Επίσης, σε περιοχές όπου οι κάτοικοι δεν έχουν 
δικούς τους κήπους, καθώς το κίνητρό τους να 
συμμετάσχουν σε μια πράσινη δραστηριότητα (ακόμη 
και αν σκεφτούμε την κοινωνική πτυχή) είναι πολύ 
μικρότερο.  

Το φαγητό συνδέεται. Το να μοιράζονται άνθρωποι 
από διαφορετικές εθνικότητες και διαφορετικό 
υπόβαθρο για τη διατροφική τους κουλτούρα δίνει τη 
δυνατότητα για μεγαλύτερες και βαθύτερες 
συζητήσεις.  

Αναπαραγωγιμότητα και/ή 
αναβάθμιση της κλίμακας 

Ποιες είναι οι δυνατότητες 
ευρύτερης επέκτασης της καλής 
πρακτικής;  

Ο κήπος αποτελείται μόνο από παρτέρια λαχανικών 
και το χώρο για να στήσει τον κήπο. Αυτό καθιστά την 
αναπαραγωγιμότητα υψηλή.  

Το κέντρο προσφύγων στο Bijlmerbajes έχει πλέον 
κλείσει, το ίδιο και ο κήπος, καθώς χτίζεται μια 
οικιστική περιοχή. Ωστόσο, η ουσία αυτής της δράσης 
μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές κοντά σε 
κέντρα προσφύγων σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας 
ένα επιπλέον βήμα για την ένταξη. Ο αστικός κήπος 
σε διάφορα κέντρα αιτούντων άσυλο σε άλλες πόλεις 
θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει καλά. 

 



 

Δανία 
 
Κατηγορία ορθής πρακτικής 

Κατηγορία 

Έργο, προϊόντα και υπηρεσίες, 
πρόγραμμα κατάρτισης, μελέτη 
περίπτωσης, ιστορία επιτυχίας, 
άλλο (προσδιορίστε) 

Πρόγραμμα κατάρτισης 

Χρησιμοποιούμενες βάσεις 
δεδομένων 
Συμπεριλάβετε όλες τις βάσεις 
δεδομένων (ιστότοποι, 
πλατφόρμες της ΕΕ όπως 
eTwinning, SALTO Youth κ.λπ.) που 
χρησιμοποιήσατε για τις 
αναζητήσεις σας. 

Σχετικά με τα μαθήματα στο Brandbjerg Højskole 
 
Σχετικά με την πράσινη μετάβαση στην 
Brandbjerg Højskole 
 
Σχετικά με την καθημερινή ζωή στο Brandbjerg 
Højskole 
 
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Brandbjerg Højskole 
 
Σχετικά με τις αξίες της Brandbjerg Højskole 

 
Πιστοποιητικό Σχεδιασμού Περμακουλτούρας στο 
Brandbjerg Højskole 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ορθή πρακτική 

Ονομασία της ορθής πρακτικής 

 
Brandbjerg Højskole 

Χώρα 

Σε ποια(-ες) χώρα(-ες) 
εφαρμόστηκε η ορθή πρακτική; 

Δανία 

Επίπεδο πρακτικής 

Τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, 
διεθνής, άλλη (προσδιορίστε) 

Τοπικό 

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη  

Ποιο είναι το γεωγραφικό εύρος 
στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί η 
ορθή πρακτική; Παρακαλείστε να 
προσδιορίσετε, όταν είναι 
δυνατόν, τη χώρα, την περιοχή, 
την πόλη και το χωριό 

Brandbjerg, Jylland, Δανία 

Δραστηριότητα 

Ημερομηνία έναρξης/λήξης 

Το πρόγραμμα διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, 
δηλαδή από τις 3rd Ιανουαρίου έως τις 26th Ιουνίου 
και από τις 15th Αυγούστου έως τις 18 Δεκεμβρίου.th 

Σύμπραξη για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας 

Η επιλεγμένη καλή πρακτική είναι σε ένα τοπικό 
λαϊκό λύκειο. Στόχος του σχολείου είναι να 

https://brandbjerg.dk/baeredygtighed-4/?gclid=EAIaIQobChMI87fgnfKd-AIViACLCh2MSAMbEAAYASAAEgJE7_D_BwE
https://brandbjerg.dk/baeredygtig-omstilling/
https://brandbjerg.dk/baeredygtig-omstilling/
https://brandbjerg.dk/livet-paa-hoejskolen/
https://brandbjerg.dk/livet-paa-hoejskolen/
https://brandbjerg.dk/faq/
https://brandbjerg.dk/vaerdier-og-kulturer/
https://brandbjerg.dk/permakultur-design-certifikat/
https://brandbjerg.dk/permakultur-design-certifikat/


Ποιοι είναι οι θεσμοί, οι εταίροι, οι 
φορείς υλοποίησης και οι δωρητές 
που συμμετέχουν στην ορθή 
πρακτική και ποια είναι η φύση 
της συμμετοχής τους;  

προσκαλέσει άλλους τοπικούς φορείς στο σχολείο για 
να μάθει από αυτούς και να μοιραστεί τις γνώσεις 
που διαθέτει το σχολείο. Οι φορείς αυτοί 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τοπική κοινότητα, 
πρώην μαθητές και εργαζόμενους, καθώς και 
τοπικούς και διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους.  

Περιεχόμενο της ορθής πρακτικής 

Εισαγωγή  

Ποιο είναι το πλαίσιο (αρχική 
κατάσταση) και η πρόκληση που 
αντιμετωπίζεται;  

Το λαϊκό λύκειο Brandbjerg αντιμετωπίζει την 
πρόκληση της αλλαγής της νοοτροπίας μας προς τη 
βιωσιμότητα. Δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα 
να συνεργαστούν με την πράσινη μετάβαση τόσο από 
την άποψη του πολιτικού ακτιβισμού όσο και από την 
άποψη συγκεκριμένων εργαλείων για την εμπλοκή 
στην αειφορία στην καθημερινή ζωή.  

Κύριοι στόχοι 

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της 
ορθής πρακτικής; 

Οι κύριοι στόχοι είναι να διευρυνθούν οι γνώσεις των 
μαθητών σχετικά με την αειφορία και την πράσινη 
μετάβαση, με σκοπό να εμπνευστούν οι μαθητές 
ώστε να αναλάβουν ηγετική θέση στην πράσινη 
μετάβαση. Σύμφωνα με τον Brandbjerg Højskole, η 
πράσινη μετάβαση ξεκινάει από τον ίδιο τον 
άνθρωπο, γι' αυτό και το λαϊκό λύκειο προσφέρει 
εκπαίδευση σε πρακτικές και ειδικές δεξιότητες.  

Το λαϊκό λύκειο είναι ένα σχολείο χωρίς εξετάσεις και 
βαθμούς, που σημαίνει ότι οι μαθητές πηγαίνουν εκεί 
εθελοντικά και μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα 
που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτό 
διασφαλίζει την αίσθηση της ιδιοκτησίας του 
περιεχομένου των μαθημάτων, γεγονός που προκαλεί 
την εμμονή των μαθητών στις δεξιότητες που 
αποκτούν. 

Ομάδα-στόχος 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι ή η 
ομάδα-στόχος της ορθής 
πρακτικής;  

Οι ωφελούμενοι από την καλή πρακτική είναι πρώτα 
και κύρια οι μαθητές του λαϊκού γυμνασίου, αλλά και 
άλλοι φορείς επωφελούνται από το γεγονός ότι η 
Brandbjerg Højskole μοιράζεται τις γνώσεις της 
σχετικά με την πράσινη μετάβαση και την αειφορία. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα τοπικό φεστιβάλ που 
ονομάζεται Jelling Festival επωφελείται από το λαϊκό 
λύκειο Brandbjerg, καθώς οι μαθητές από το 
Brandbjerg εργάζονται στο φεστιβάλ για να 
ενισχύσουν το προφίλ τους ως προς τη βιωσιμότητα. 
Υπό αυτή την έννοια, οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν 
στο λαϊκό λύκειο αξιοποιούνται στο τρίτο μεγαλύτερο 
φεστιβάλ της Δανίας.  

Προφίλ των συμμετεχόντων 
(ηλικία, εκπαίδευση κ.λπ.) 

Οι συμμετέχοντες είναι κυρίως νέοι μεταξύ 18 και 25 
ετών, οι οποίοι έχουν μόλις τελειώσει το λύκειο ή 
φοιτητές που κάνουν ένα κενό έτος στο 
πανεπιστήμιο. Ωστόσο, το σχολείο έχει συνήθως και 



Τι ηλικία και εκπαίδευση έχουν οι 
συμμετέχοντες στην καλή 
πρακτική; 

μερικούς ενήλικες, οι οποίοι χρειάζονται ένα 
διάλειμμα από την καθημερινότητά τους. Επιπλέον, 
περίπου το 15-20% των μαθητών είναι αλλοδαποί. 
Όλα αυτά λειτουργούν ώστε να εξασφαλίζεται μια 
ιδιαίτερα ποικιλόμορφη ομάδα μαθητών. 

Ανάγκες των συμμετεχόντων 
(στην αρχή της πρωτοβουλίας) 

Σε τι είδους ανάγκες 
ανταποκρίνεται η ορθή πρακτική; 

Όλοι οι μαθητές ενδιαφέρονται να πρωτοστατήσουν 
στην πράσινη μετάβαση, αλλά δεν διαθέτουν 
απαραίτητα τις απαραίτητες δεξιότητες. Ως εκ 
τούτου, η παραμονή στο λαϊκό λύκειο Brandbjerg 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ένα πιο 
ανεπτυγμένο σύνολο δεξιοτήτων όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση. Το λαϊκό 
λύκειο Brandbjerg προσφέρει πολύ πρακτική και 
πρακτική εμπειρία, την οποία οι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν άμεσα στην καθημερινή τους ζωή 
όταν τελειώσει η παραμονή τους στο λαϊκό λύκειο.  

Επιτυγχανόμενα αποτελέσματα 

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της 
ορθής πρακτικής; 

Εκτός από το ότι οι μαθητές απέκτησαν πολύτιμες 
γνώσεις σχετικά με την αειφορία και την πράσινη 
μετάβαση, η παραμονή στο λαϊκό λύκειο έχει επίσης 
επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η μαθητική 
ομάδα της άνοιξης του 2022 εφάρμοσε τον 
διαχωρισμό των απορριμμάτων σε έξι διαφορετικές 
κατηγορίες στο τρίτο μεγαλύτερο φεστιβάλ της 
Δανίας. Οι κατηγορίες αναπτύχθηκαν ειδικά για το 
φεστιβάλ, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν σχετικές για 
όλους τους επισκέπτες. Εκτός από τις έξι κατηγορίες, 
δημιούργησαν επίσης έναν σταθμό ανακύκλωσης για 
σκηνές, καρέκλες του φεστιβάλ και υπνόσακους, 
ώστε να διασφαλίσουν ότι ανακυκλώνονται και δεν 
πετιούνται απλώς στα κανονικά σκουπίδια ή 
καταστρέφονται.  

Επιπτώσεις στους συμμετέχοντες 

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος (θετικός ή 
αρνητικός) αυτής της ορθής 
πρακτικής στα μέσα διαβίωσης 
των δικαιούχων;  

Η εστίαση στη βιωσιμότητα στο λαϊκό λύκειο 
Brandbjerg έδωσε στους μαθητές μια γενική 
επίγνωση της ανάγκης για πράσινη μετάβαση και 
βιώσιμη δράση, ενώ παράλληλα τους έδωσε 
πρακτικές γνώσεις για το πώς να σχεδιάσουν τη ζωή 
τους με έναν πιο βιώσιμο τρόπο.  

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι μαθητές απέκτησαν 
πιστοποιητικό σχεδιασμού της Περμακουλτούρας στο 
λαϊκό λύκειο Brandbjerg. Το Brandbjerg είναι το 
μοναδικό λαϊκό λύκειο που προσφέρει το 
πιστοποιητικό σχεδιασμού της Περμακουλτούρας, και 
δίνει πολύ συγκεκριμένα εργαλεία για το σχεδιασμό 
και το σχεδιασμό βιώσιμης και "μόνιμης" 
κουλτούρας.  

Προσαρμοστικότητα σε άλλα 
πλαίσια 

Είναι η ορθή πρακτική 
προσαρμόσιμη σε άλλα πλαίσια; 

Η καλή πρακτική εφαρμόζεται σε όλα τα άλλα λαϊκά 
λύκεια στη Δανία, όπου ένα μάθημα αειφορίας θα 
ήταν ιδιαίτερα σημαντικό.  



Έχει δοκιμαστεί η ορθή πρακτική 
σε διαφορετικά πλαίσια; 

Ένα λαϊκό λύκειο χαρακτηρίζεται από μια άτυπη 
προσέγγιση στη μάθηση, όπου οι μαθητές 
συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό. Το μάθημα θα 
μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί και σε άλλες 
μορφές άτυπης μάθησης, όπως σε κέντρα 
εξωσχολικής φροντίδας, όπου τα παιδιά μπορούν να 
έχουν και κήπο.  

Διδάγματα 

Ποια είναι τα βασικά μηνύματα 
και διδάγματα που πρέπει να 
αποκομίσετε από την εμπειρία 
καλής πρακτικής; 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την καλή 
πρακτική είναι ότι οι μαθητές αποκτούν γενικότερη 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιωσιμότητα όταν 
διαμένουν σε ένα μέρος όπου τους περιβάλλει. 
Ακόμα και οι μαθητές που δεν παρακολουθούν 
ολόκληρο το μάθημα δεν μπορούν να αποφύγουν να 
επηρεαστούν από το προφίλ βιωσιμότητας του 
σχολείου, καθώς αυτό υπάρχει στην κουζίνα, στο 
φυσικό περιβάλλον και στη νοοτροπία ολόκληρου 
του προσωπικού.  

Επιπλέον, το λαϊκό λύκειο Brandbjerg δείχνει ότι 
πολλοί άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν με τη 
βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση. Όλοι οι 
μαθητές πληρώνουν για τη διαμονή τους στο 
Brandbjerg folk high school, γεγονός που δείχνει ότι 
είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες που προσφέρονται. Η διαμονή 
περιλαμβάνει φυσικά και άλλους παράγοντες, όπως η 
αίσθηση της κοινότητας και οι μεγάλες εμπειρίες από 
τη ζωή σε ένα διαφορετικό μέρος. Ωστόσο, το 
γεγονός ότι το Brandbjerg έχει ένα προφίλ 
βιωσιμότητας και περίπου 100 μαθητές δείχνει ότι 
πρόκειται πραγματικά για ένα θέμα που ενδιαφέρει.  

Αναπαραγωγιμότητα και/ή 
αναβάθμιση της κλίμακας 

Ποιες είναι οι δυνατότητες 
επέκτασης της καλής πρακτικής σε 
ευρύτερο επίπεδο;  

Το πρόγραμμα βιωσιμότητας στο λαϊκό λύκειο 
Brandbjerg μπορεί να επεκταθεί ευρέως, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Άλλα λαϊκά 
λύκεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λαϊκό λύκειο 
Brandbjerg ως έμπνευση και να ζητήσουν συμβουλές 
από αυτό όταν προσπαθούν να δημιουργήσουν το 
δικό τους πρόγραμμα.  

Σε διεθνές επίπεδο, το πρόγραμμα μπορεί να 
επεκταθεί και σε άλλα σχολεία με το ίδιο άτυπο 
περιβάλλον μάθησης. Αυτή είναι μια διαδικασία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς το λαϊκό λύκειο 
Brandbjerg προσκαλεί ήδη διεθνείς εταίρους να 
έρθουν στο σχολείο τους και να εμπνευστούν, ενώ το 
Brandbjerg μαθαίνει επίσης από αυτούς.  

 
Ιταλία 
 



Κατηγορία ορθής πρακτικής 

Κατηγορία 

Έργο, προϊόντα και υπηρεσίες, 
πρόγραμμα κατάρτισης, μελέτη 
περίπτωσης, ιστορία επιτυχίας, 
άλλο (προσδιορίστε) 

Πρόγραμμα κατάρτισης 

Χρησιμοποιούμενες βάσεις 
δεδομένων 
Συμπεριλάβετε όλες τις βάσεις 
δεδομένων (ιστότοποι, 
πλατφόρμες της ΕΕ όπως 
eTwinning, SALTO Youth κ.λπ.) που 
χρησιμοποιήσατε για τις 
αναζητήσεις σας. 

N/A 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ορθή πρακτική 

Ονομασία της ορθής πρακτικής 

 

ΜΑΘΗΜΑ IFTS (EQF IV) ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΎΣ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ACROMYM: JECE 

Τύπος εγγράφου (προαιρετικό) 

Προσδιορίστε αν το έγγραφο που 
συμβουλευτήκατε είναι δελτίο 
ορθής πρακτικής, ενημερωτικό 
δελτίο, δελτίο εμπειρίας, μελέτη 
περίπτωσης, εγχειρίδιο, 
κατευθυντήριες γραμμές, 
διαδικτυακό εργαλείο, 
πλατφόρμα, άλλο. 

ΑΛΛΟ 

Χώρα 

Σε ποια(-ες) χώρα(-ες) 
εφαρμόστηκε η ορθή πρακτική; 

Ιταλία, Φινλανδία, Ελβετία, Εσθονία 

Επίπεδο πρακτικής 

Τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, 
διεθνής, άλλη (προσδιορίστε) 

Διεθνές 

Επισκεφθείτε το https://studycirculareconomy.com/ 

 

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη  

Ποιο είναι το γεωγραφικό εύρος 
στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί η 
ορθή πρακτική; Παρακαλείστε να 
προσδιορίσετε, όταν είναι 
δυνατόν, τη χώρα, την περιοχή, 
την πόλη και το χωριό 

Emilia Romagna Region-IT, OULU Region, Ελβετία, 
Εσθονία (Ταλίν) 

Δραστηριότητα 

Ημερομηνία έναρξης/λήξης 
2010-2022 

Σύμπραξη για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας 

Ποια είναι τα θεσμικά όργανα, οι 
εταίροι, οι φορείς υλοποίησης και 

Δωρητής: ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ OULU, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TALLIN, ΙΔΡΥΜΑ MYCLIMATE 

https://studycirculareconomy.com/


οι δωρητές που συμμετέχουν στην 
ορθή πρακτική και ποια είναι η 
φύση της συμμετοχής τους;  

Περιεχόμενο της ορθής πρακτικής 

Εισαγωγή  

Ποιο είναι το πλαίσιο (αρχική 
κατάσταση) και η πρόκληση που 
αντιμετωπίζεται;  

Αναδυόμενες και αυξανόμενες ανάγκες σε προφίλ 
υψηλής ειδίκευσης για την υποστήριξη της λεγόμενης 
πράσινης μετάβασης 

Κύριοι στόχοι 

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της 
ορθής πρακτικής; 

Σκοπός ήταν να αναπτυχθεί και να πιστοποιηθεί ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα μετα-δευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας 1 έτους, το 
οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και να υιοθετηθεί από την Ακαδημία Πρώτων Υλών του 
ΕΙΤ ως γενικό πλαίσιο για μελλοντικά προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το JECE είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα ανώτερης 
τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (επίπεδο IV του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) με στόχο την 
απόκτηση ενός νέου προσόντος, το οποίο 
διοργανώνεται χάρη στη διεθνή συνεργασία 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Ιταλία, τη 
Φινλανδία, την Εσθονία και την Ελβετία και την 
υποστήριξη του EIT Raw Materials. 

Το πρόγραμμα Junior Expert in Circular Economy 
βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο του ιταλικού IFTS 
(Higher Technical Education and Training), το οποίο 
τελικά θα εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
που εκπροσωπούνται στο έργο. 

Ομάδα-στόχος 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι ή η 
ομάδα-στόχος της ορθής 
πρακτικής;  

20 Ευρωπαίοι νέοι που κατοικούν ή διαμένουν στην 
περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια  

Προφίλ των συμμετεχόντων 
(ηλικία, εκπαίδευση κ.λπ.) 

Τι ηλικία και εκπαίδευση έχουν οι 
συμμετέχοντες στην καλή 
πρακτική; 

Νέοι ενήλικες με προσόντα που διαθέτουν 
τουλάχιστον απολυτήριο σχολείου (π.χ. Licei, Abitur, 
Matura, Baccalauréat, Upper secondary, ή 
πιστοποιητικά επαγγελματικής σχολής) και κατά 
προτίμηση δεν εργάζονται ούτε στην εκπαίδευση ούτε 
στην κατάρτιση. 

Ανάγκες των συμμετεχόντων 
(στην αρχή της πρωτοβουλίας) 

Σε τι είδους ανάγκες 
ανταποκρίνεται η ορθή πρακτική; 

Ο νεαρός εμπειρογνώμονας στην κυκλική οικονομία 
είναι ένας ανώτερος τεχνικός που μπορεί να παίξει το 
ρόλο του "διευκολυντή" για τις διαδικασίες 
καινοτομίας σε σχέση με την κυκλική οικονομία. Είναι 
σε θέση να: 

 



 Διαχείριση του συστήματος ποιότητας μιας 
εταιρείας και του ποιοτικού ελέγχου του 
προϊόντος και της διαδικασίας. 

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
επιχειρηματικών επιδόσεων στο 
οικοσύστημα, εφαρμογή και προώθηση 
πολιτικών για την προστασία του 
περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τις πολιτικές υγείας και ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας. 

 Περιγράψτε τις δυνατότητες και τους 
τρόπους με τους οποίους η κυκλική οικονομία 
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Συμβολή στη βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών, των προϊόντων και των 
υπηρεσιών όσον αφορά τις δυνατότητές τους 
για κυκλικότητα. 

 Αξιολόγηση βιομηχανικών διεργασιών και 
προϊόντων σε σχέση με τον κύκλο ζωής τους, 
προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους. 

 Εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης έργων, 
ιδίως σε σχέση με έργα και παρεμβάσεις που 
αυξάνουν τη βιωσιμότητα των βιομηχανικών 
διεργασιών. 

 Κατανοήστε τις ευκαιρίες που σχετίζονται με 
τον επανασχεδιασμό των προϊόντων για την 
αύξηση της βιωσιμότητάς τους. 

 Να αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο μιας ομάδας 
εργασίας, υιοθετώντας τρόπους και 
συμπεριφορές επικοινωνίας, ώστε να 
διασφαλίζεται η επίτευξη ενός κοινού 
αποτελέσματος. 

Επιτυγχανόμενα αποτελέσματα 

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της 
ορθής πρακτικής; 

Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά και αποτελείται 
από 800 ώρες: 

- 446 ώρες διαδραστικών μαθημάτων, εν μέρει 
παρουσία στη Φεράρα και εν μέρει on-line (21 
Νοεμβρίου - Απρίλιος 2022). 

- 34 ώρες εργασίας. 
- 320 της πρακτικής άσκησης (επί του παρόντος 

προγραμματισμένη για τον Απρίλιο-Ιούνιο 
2022) 

Το μάθημα εφοδίασε τους συμμετέχοντες με τα 
απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική 
μετάβαση στην οικονομία και την κοινωνία. 
Ακολουθώντας τα 3 R (μείωση, επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση), αποκτούν π.χ. δεξιότητες στην 
ανάλυση, αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών 



παραγωγής, μεθόδους εκτίμησης των επιπτώσεων, 
διαχείριση ολικής ποιότητας για περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, επιχειρηματικότητα και ψηφιακό 
γραμματισμό. 

Επιπτώσεις στους συμμετέχοντες 

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος (θετικός ή 
αρνητικός) αυτής της ορθής 
πρακτικής στα μέσα διαβίωσης 
των δικαιούχων;  

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ:  

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πώς η κυκλική οικονομία 
διαφέρει από τη γραμμική οικονομία, τι σημαίνουν οι 
διαφορές αυτές για τη βιώσιμη οικονομία και ποιες 
ευκαιρίες και προκλήσεις υπάρχουν για την εφαρμογή 
της στη βιομηχανική παραγωγή. 

πώς να αξιολογείται ο κύκλος ζωής (ιδίως οι 
βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής) των προϊόντων 
με ερωτήσεις, βήματα και εργαλεία που συμβάλλουν 
στη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και της κυκλοφοριακής ικανότητας. 

μπορούν να εξασκηθούν στην εφαρμογή των 
εργαλείων και των εννοιών και να κατανοήσουν πώς 
λειτουργούν σε ένα επιχειρησιακό πλαίσιο 

να γνωρίσουν τις πιθανότητες και τους κινδύνους από 
παραδείγματα επανασχεδιασμού προϊόντων και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων για υπηρεσίες και να 
μάθουν πώς να διευκολύνουν την καινοτομία με 
σχετικά ερωτήματα και εργαλεία για τη βελτίωση της 
βιωσιμότητας και της κυκλοφοριακής ικανότητας. 

Προσαρμοστικότητα σε άλλα 
πλαίσια 

Είναι η ορθή πρακτική 
προσαρμόσιμη σε άλλα πλαίσια; 
Έχει δοκιμαστεί η ορθή πρακτική 
σε διαφορετικά πλαίσια; 

Από το 2020 έχουν εφαρμοστεί δύο διαφορετικές 
εκδόσεις του μαθήματος IFTS. Η πρώτη πιλοτική 
έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το EIT και εγκρίθηκε 
από την περιφέρεια Emilia Romagna, όσον αφορά την 
Ιταλία, ενώ η δεύτερη έκδοση χρηματοδοτήθηκε από 
την περιφέρεια Emilia Romagna μέσω του ΕΚΤ. 
Σύμφωνα με όλους τους εταίρους, μετά τις 2 δοκιμές, 
η πρακτική θα μπορούσε να μεταφερθεί σε άλλα 
εκπαιδευτικά πλαίσια και συστήματα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ τους στην Ευρώπη και 
λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή από την πρώτη 
πιλοτική εφαρμογή πολύ διαφορετικών χωρών. 
Μεμονωμένες ενότητες μπορούν να παρασχεθούν ως 
ενότητες LLL για την επιμόρφωση ανέργων, 
εργαζομένων ή πολιτών (ιδίως οι πιο βασικές ενότητες 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του CE και του κυκλικού 
σχεδιασμού).  

Διδάγματα 

Ποια είναι τα βασικά μηνύματα 

και διδάγματα που πρέπει να 

αποκομίσετε από την εμπειρία 

καλής πρακτικής; 

Η μικτή προσέγγιση θεωρήθηκε πολύτιμη από τους 
συμμετέχοντες, εκτιμήθηκε πολύ η διεθνής διάσταση 
του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων της Σχολής, 
εκτιμήθηκε πολύ το πρόγραμμα κατάρτισης με διπλό 
σύστημα. 



Αναπαραγωγιμότητα και/ή 
αναβάθμιση της κλίμακας 

Ποιες είναι οι δυνατότητες 
επέκτασης της καλής πρακτικής σε 
ευρύτερο επίπεδο;  

Το μάθημα IFTS επαναλαμβάνεται στην Ιταλία το 
2021-2022 

Πιθανή αναβάθμιση σε προγράμματα διπλής 
κατάρτισης EQFV. 

 
 
 
Κύπρος 
 
Κατηγορία ορθής πρακτικής 

Κατηγορία 

Έργο, προϊόντα και υπηρεσίες, 
πρόγραμμα κατάρτισης, μελέτη 
περίπτωσης, ιστορία επιτυχίας, 
άλλο (προσδιορίστε) 

Έργο  

Χρησιμοποιούμενες βάσεις 
δεδομένων 
Συμπεριλάβετε όλες τις βάσεις 
δεδομένων (ιστότοποι, 
πλατφόρμες της ΕΕ όπως 
eTwinning, SALTO Youth κ.λπ.) που 
χρησιμοποιήσατε για τις 
αναζητήσεις σας. 

https://globalgoeslocal.cega.bg/ 

https://globalgoeslocal.cega.bg/publications-and-
resources/  

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ορθή πρακτική 

Ονομασία της ορθής πρακτικής 

 
Η παγκόσμια εκπαίδευση γίνεται τοπική 

Τύπος εγγράφου (προαιρετικό) 

Προσδιορίστε αν το έγγραφο που 
συμβουλευτήκατε είναι δελτίο 
ορθής πρακτικής, δελτίο 
εμπειρίας, μελέτη περίπτωσης, 
εγχειρίδιο, κατευθυντήριες 
γραμμές, διαδικτυακό εργαλείο, 
πλατφόρμα, άλλο. 

Ένα ενημερωτικό δελτίο 

Χώρα 

Σε ποια(-ες) χώρα(-ες) 
εφαρμόστηκε η ορθή πρακτική; 

Το έργο αυτό υλοποιείται στην Κύπρο από το Future 
Worlds Center, στη Βουλγαρία από το C.E.G.A. 
Foundation, στην Αυστρία από το Sudwind 
Steiermark, η Λιθουανία από την Global Citizens' 
Academy/GCA, η Σλοβενία από το Institute for African 
Studies/IAS, και η Ισπανία από την Cazalla 
Intercultural. 

Επίπεδο πρακτικής Διεθνές  

https://globalgoeslocal.cega.bg/
https://globalgoeslocal.cega.bg/publications-and-resources/
https://globalgoeslocal.cega.bg/publications-and-resources/
https://www.futureworlds.eu/wiki/Future_Worlds_Center
https://www.futureworlds.eu/wiki/Future_Worlds_Center
https://www.futureworlds.eu/wiki/C.E.G.A._Foundation
https://www.futureworlds.eu/wiki/C.E.G.A._Foundation
https://www.futureworlds.eu/wiki/S%C3%BCdwind_Agentur
https://www.futureworlds.eu/wiki/S%C3%BCdwind_Agentur
https://www.futureworlds.eu/wiki/Global_Citizens%E2%80%99_Academy/GCA
https://www.futureworlds.eu/wiki/Global_Citizens%E2%80%99_Academy/GCA
https://www.futureworlds.eu/wiki/Institute_for_African_Studies/IAS
https://www.futureworlds.eu/wiki/Institute_for_African_Studies/IAS
https://www.futureworlds.eu/wiki/Cazalla_Intercultural
https://www.futureworlds.eu/wiki/Cazalla_Intercultural


Τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, 
διεθνής, άλλη (προσδιορίστε) 

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη  

Ποιο είναι το γεωγραφικό εύρος 
στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί η 
ορθή πρακτική; Παρακαλείστε να 
προσδιορίσετε, όταν είναι 
δυνατόν, τη χώρα, την περιοχή, 
την πόλη και το χωριό 

Τοπικές εκπαιδεύσεις σε 30 μικρές κοινότητες σε 6 
χώρες της ΕΕ. Στην Κύπρο οι κοινότητες που 
συμμετείχαν ήταν οι εξής: 

 Επιτόπια εκπαίδευση Αθιένου  

 Επιτόπια εκπαίδευση Λευκάρα 

 Επιτόπια εκπαίδευση Δάλι  

 Επιτόπια εκπαίδευση Ύψωνας 

 Επιτόπια εκπαίδευση Λακατάμια 

 

Διεθνές 

 Συνάντηση εμπειρογνωμόνων 

 Διεθνές εργαστήριο για την ανταλλαγή 
αποτελεσμάτων 

 Χειμερινό/Καλοκαιρινό σχολείο με τον 
παγκόσμιο Νότο 

Δραστηριότητα 

Ημερομηνία έναρξης/λήξης 

 Προσδιορισμός των τόπων 

 Κοινές εκπαιδεύσεις για την παγκόσμια 
εκπαίδευση 

 Επιτόπια κατάρτιση σε κάθε περιοχή 

 Τοπικές διαδικασίες μάθησης-δράσης 

 Διεθνή εργαστήρια για την ανταλλαγή 
αποτελεσμάτων 

 Ανάπτυξη πόρων παγκόσμιας εκπαίδευσης 

 Μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα 

 Διεθνής κατάρτιση για εργαζόμενους και 
ηγέτες στον τομέα της νεολαίας 

 Εθνικά θερινά σχολεία για νέους 

 

1/11/2017-31/10/2020 

Σύμπραξη για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας 

Ποιοι είναι οι θεσμοί, οι εταίροι, οι 
φορείς υλοποίησης και οι δωρητές 
που συμμετέχουν στην ορθή 
πρακτική και ποια είναι η φύση 
της συμμετοχής τους;  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εταίροι των 
ιδρυμάτων είναι οι Cazalla Intercultural, 
Globalcitizen.it, Future Works Centre, 
Institute for African studies, Südwind και 
Young People We Care.  Όλοι οι εταίροι του 
έργου συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της 
πρότασης του έργου.  Η διαδικασία ξεκίνησε 
από το C.E.G.A., το οποίο δημιούργησε την 
τρέχουσα εταιρική σχέση με βάση την 
εμπειρία των εταίρων του έργου και την 
αξία που θα προσέφεραν στο έργο. 

 

https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=Experts_Meeting&action=edit&redlink=1
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=International_Workshop_to_share_results&action=edit&redlink=1
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=International_Workshop_to_share_results&action=edit&redlink=1
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=Winter/Summer_School_with_the_global_south&action=edit&redlink=1
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=Winter/Summer_School_with_the_global_south&action=edit&redlink=1


Περιεχόμενο της ορθής πρακτικής 

Εισαγωγή  

Ποιο είναι το πλαίσιο (αρχική 
κατάσταση) και η πρόκληση που 
αντιμετωπίζεται;  

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τη 
δέσμευση των ευρωπαίων πολιτών να αναλάβουν 
ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του 
αλληλοεξαρτώμενου κόσμου στον οποίο ζούμε, με 
βάση την ευαισθητοποίηση και την κριτική 
κατανόηση των αμφίδρομων σχέσεων τους με τα 
ζητήματα της παγκόσμιας ανάπτυξης. 

Κύριοι στόχοι 

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της 
ορθής πρακτικής; 

 Να προωθήσει την κατανόηση της 
διασύνδεσης μεταξύ των αναπτυσσόμενων 

 Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε μικρές 
περιοχές, και ιδίως των νέων, 

 Δημιουργία και προώθηση νέων 
προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για την 
εμπλοκή των νέων 

 Ανάπτυξη της ικανότητας των φορέων σε 
μικρές περιοχές να διεξάγουν ποιοτικές 
διαδικασίες παγκόσμιας μάθησης με τις 
τοπικές κοινότητες και ιδίως τους νέους. 

Ομάδα-στόχος 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι ή η 
ομάδα-στόχος της ορθής 
πρακτικής;  

14-30 ετών  

Προφίλ των συμμετεχόντων 
(ηλικία, εκπαίδευση κ.λπ.) 

Τι ηλικία και εκπαίδευση έχουν οι 
συμμετέχοντες στην καλή 
πρακτική; 

Συμμετέχουν νέοι και ενήλικες με περιβαλλοντική 
συνείδηση 

Ανάγκες των συμμετεχόντων 
(στην αρχή της πρωτοβουλίας) 

Σε τι είδους ανάγκες 
ανταποκρίνεται η ορθή πρακτική; 

Η έννοια της παγκόσμιας εκπαίδευσης εμφανίστηκε 
μαζί με τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, όταν ο 
κόσμος άρχισε να αναγνωρίζει τις ανισότητες μεταξύ 
του παγκόσμιου βορρά και του παγκόσμιου νότου. 
Αναγνωρίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ 
όλων των μελών της παγκόσμιας κοινότητας για την 
επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων. Ως εκ 
τούτου, ο απώτερος στόχος των προγραμμάτων 
παγκόσμιας εκπαίδευσης είναι να ενδυναμώσουν 
τους πολίτες του πλανήτη να αναλάβουν δράση, ώστε 
όλο και περισσότεροι άνθρωποι να 
ευαισθητοποιηθούν και όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι να συμμετάσχουν στο έργο τους για την 
καταπολέμηση της αδικίας και τη συμβολή τους στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας. 

Επιτυγχανόμενα αποτελέσματα 

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της 
ορθής πρακτικής; 

Τα τελικά αποτελέσματα της παγκόσμιας 
εκπαίδευσης είναι η αλλαγή των συμπεριφορών και η 
ενδυνάμωση της ανάληψης δράσης. Μπορούμε να τη 
δούμε ως μια διαδικασία κατά την οποία οι 
εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν περισσότερες 



πληροφορίες και ευαισθητοποιούνται για τα 
παγκόσμια ζητήματα, αναπτύσσουν δεξιότητες και 
στάσεις και αποκτούν βαθύτερη κατανόηση των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ιδίων και μιας ή 
περισσότερων από τις παγκόσμιες προκλήσεις. 
Αρχίζουν να κατανοούν τις συνδέσεις μεταξύ της 
τοπικής τους κοινότητας, του εαυτού τους και αυτού 
που κάνουν και του παγκόσμιου κόσμου. 

Επιπτώσεις στους συμμετέχοντες 

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος (θετικός ή 
αρνητικός) αυτής της ορθής 
πρακτικής στα μέσα διαβίωσης 
των δικαιούχων;  

 Οι συμμετέχοντες κατανοούν τι σημαίνει 
δράση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Εκπαίδευσης και μαθαίνουν πώς να 
προετοιμάζονται γι' αυτήν και να την 
αξιολογούν σωστά.  

 να μάθουν για τον ψηφιακό ακτιβισμό και τις 
αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
επικοινωνία στο διαδίκτυο  

 να ενημερωθείτε για ορισμένες 
συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν 
από νέους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την 
κουλτούρα POP για δράση.  

 να προβληματιστούν σχετικά με το πώς να 
παρακινήσουν και να κινητοποιήσουν τους 
νέους να αναλάβουν δράση και να τους 
κρατήσουν δεσμευμένους σε μια 
μακροπρόθεσμη προοπτική  

 τέλος, δοκιμάστε μερικά εργαλεία βασισμένα 
στην ποπ κουλτούρα που επιτρέπουν στους 
νέους να αναπτύξουν όλα όσα αναφέρθηκαν 
προηγουμένως 

Προσαρμοστικότητα σε άλλα 
πλαίσια 

Είναι η ορθή πρακτική 
προσαρμόσιμη σε άλλα πλαίσια; 
Έχει δοκιμαστεί η ορθή πρακτική 
σε διαφορετικά πλαίσια; 

Η παγκόσμια ευαισθητοποίηση απευθύνεται μέχρι 
στιγμής κυρίως στους νέους μέσω των σχολείων με τη 
χρήση περιεχομένου που βασίζεται στο πρόγραμμα 
σπουδών. Η προσέγγιση της ποπ κουλτούρας, την 
οποία οι νέοι ήδη καταναλώνουν και ενδιαφέρονται 
πολύ, αναμένεται να φέρει νέες προοπτικές στη 
μελλοντική παιδαγωγική ανάπτυξη της παγκόσμιας 
εκπαίδευσης. Με βάση αυτά που απασχολούν 
σήμερα τους νέους, το έργο θα δημιουργήσει έναν 
φιλικό προς τους νέους οδηγό και ένα διαδικτυακό 
μάθημα, συνδέοντας τα παγκόσμια ζητήματα με τη 
δημοφιλή μουσική, τις ταινίες, τις σειρές, τις 
τηλεοπτικές εκπομπές, τα memes, τους Youtubers και 
τους vloggers, τα βιντεοπαιχνίδια, τα κόμικς, την 
τέχνη του δρόμου, τα κοινωνικά δίκτυα. Μέσω των 
δράσεων οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να 
σχεδιάσουν την ιδέα της χρήσης της ποπ κουλτούρας 
για την ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια ζητήματα και 
την υπεράσπιση των ΣΒΑ αναμένεται να βρει 
περαιτέρω ανάπτυξη. 



Διδάγματα 

Ποια είναι τα βασικά μηνύματα 
και διδάγματα που πρέπει να 
αποκομίσετε από την εμπειρία 
καλής πρακτικής; 

Ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών 
δομών και ανάληψη δράσεων. 

Αναπαραγωγιμότητα και/ή 
αναβάθμιση της κλίμακας 

Ποιες είναι οι δυνατότητες 
ευρύτερης επέκτασης της καλής 
πρακτικής;  

Εκτός από την άμεση παρέμβαση σε 30 περιοχές και 
τη δημιουργία παγκόσμιων εκπαιδευτικών πόρων, ο 
σχεδιασμός του έργου προβλέπει επαρκείς 
προσπάθειες ώστε τα αποτελέσματα, η τεχνογνωσία 
και το περιεχόμενο που παράγονται μέσω αυτών των 
δραστηριοτήτων να διαδοθούν και να αξιοποιηθούν 
κατάλληλα. 

 

 

Ρουμανία 
 

Κατηγορία ορθής πρακτικής 

Κατηγορία 

Έργο, προϊόντα και υπηρεσίες, 
πρόγραμμα κατάρτισης, μελέτη 
περίπτωσης, ιστορία επιτυχίας, 
άλλο (προσδιορίστε) 

Έργο 

Χρησιμοποιούμενες βάσεις 
δεδομένων 
Συμπεριλάβετε όλες τις βάσεις 
δεδομένων (ιστότοποι, 
πλατφόρμες της ΕΕ όπως 
eTwinning, SALTO Youth κ.λπ.) που 
χρησιμοποιήσατε για τις 
αναζητήσεις σας. 

N/A 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ορθή πρακτική 

Ονομασία της ορθής πρακτικής 

 

EnportBeta - Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού στις αγροτικές 
περιοχές 

Τύπος εγγράφου (προαιρετικό) 

Προσδιορίστε αν το έγγραφο που 
συμβουλευτήκατε είναι δελτίο 
ορθής πρακτικής, ενημερωτικό 
δελτίο, δελτίο εμπειρίας, μελέτη 
περίπτωσης, εγχειρίδιο, 
κατευθυντήριες γραμμές, 
διαδικτυακό εργαλείο, 
πλατφόρμα, άλλο. 

ΑΛΛΟ 

Χώρα Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Γαλλία 



Σε ποια(-ες) χώρα(-ες) 
εφαρμόστηκε η ορθή πρακτική; 

Επίπεδο πρακτικής 

Τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, 
διεθνής, άλλη (προσδιορίστε) 

Ευρωπαϊκή 
(https://www.facebook.com/enportbeta2021/) 

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη  

Ποιο είναι το γεωγραφικό εύρος 
στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί η 
ορθή πρακτική; Παρακαλείστε να 
προσδιορίσετε, όταν είναι 
δυνατόν, τη χώρα, την περιοχή, 
την πόλη και το χωριό 

Βόρεια Ρουμανία, περιοχή Δέλτα Δούναβη Ρουμανία, 
Σαρδηνία Ιταλία, περιοχή Basilicata, περιοχή Vichy, 
περιοχή Sliven Βουλγαρία 

Δραστηριότητα 

Ημερομηνία έναρξης/λήξης 
2020-2022 

Σύμπραξη για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας 

Ποιοι είναι οι θεσμοί, οι εταίροι, οι 
φορείς υλοποίησης και οι δωρητές 
που συμμετέχουν στην ορθή 
πρακτική και ποια είναι η φύση 
της συμμετοχής τους;  

Συντονιστής 

Ιταλία: LAG Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, 
Gennargentu  

Συνεργάτες 

Ιταλία: LAG La Cittadella del Sapere 
Γαλλία: LAG Pays Vichy-Auvergne 
Βουλγαρία: LAG Kotel, Sungurlare και Varbitsa 
Ρουμανία: LAG Napoca Porolissum 
Ρουμανία: LAG Lider Cluj 
Ρουμανία: LAG Delta Dunării 
Ρουμανία: LAG Razim  

 

Περιεχόμενο της ορθής πρακτικής 

Εισαγωγή  

Ποιο είναι το πλαίσιο (αρχική 
κατάσταση) και η πρόκληση που 
αντιμετωπίζεται;  

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός 
βιώσιμου αγροτικού τουρισμού, καθώς οι περιοχές 
εταίροι έχουν μεγάλο τουριστικό δυναμικό, αλλά δεν 
διαθέτουν ενώσεις που να είναι υπεύθυνες για τον 
τομέα αυτό, έχουν ανεπαρκείς τουριστικές υποδομές, 
ανεπαρκή προώθηση των τοπικών προϊόντων και 
αργή μετάβαση στην πράσινη οικονομία.  

Το EnportBeta προωθεί δύο δημοφιλείς έννοιες 
που είναι τα αργά ταξίδια και το αργό φαγητό. 

Κύριοι στόχοι 

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της 
ορθής πρακτικής; 

-Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των 
εταίρων που συμμετέχουν στο έργο μέσω της 
ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στον 
αγροτουρισμό. 
-Ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού των εδαφών 
των εμπλεκόμενων εταίρων με τη δημιουργία 
τουριστικών προσφορών.  



-Προώθηση του αγροτικού τουρισμού με την 
οργάνωση μιας κοινής διαδικασίας εργασίας και την 
ανταλλαγή πόρων. 
-Δημιουργία ενός καινοτόμου σχήματος/πλαισίου και 
μεθοδολογίας για την ανάπτυξη και την προώθηση 
του βιώσιμου τουρισμού, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από άλλους LAG και οργανισμούς. 
-Διευκόλυνση της ανάπτυξης βιώσιμου και φιλικού 
προς το περιβάλλον τουρισμού στις αγροτικές 
περιοχές των χωρών εταίρων (Ρουμανία, Ιταλία, 
Γαλλία και Βουλγαρία). 

 

Ομάδα-στόχος 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι ή η 
ομάδα-στόχος της ορθής 
πρακτικής;  

Ενήλικες, που ενδιαφέρονται για τον τομέα του 
τουρισμού  

Οργανισμοί, που εργάζονται στον τομέα του 
τουρισμού 

Τοπικές κοινότητες: ΜΚΟ, τοπικές αρχές κ.λπ. 

Προφίλ των συμμετεχόντων 
(ηλικία, εκπαίδευση κ.λπ.) 

Τι ηλικία και εκπαίδευση έχουν οι 
συμμετέχοντες στην καλή 
πρακτική; 

Η ομάδα-στόχος αποτελείται από ενήλικες, με 
προσόντα ή ενδιαφέροντα στον τομέα του 
τουρισμού, κατά προτίμηση κατοίκους αγροτικών 
περιοχών, που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο 
λυκείου. 

Ανάγκες των συμμετεχόντων 
(στην αρχή της πρωτοβουλίας) 

Σε τι είδους ανάγκες 
ανταποκρίνεται η ορθή πρακτική; 

Το σχέδιο συνεργασίας προωθεί την έννοια του 
αργού ταξιδιού στις αγροτικές περιοχές που 
εξυπηρετούνται από τους εταίρους LAG. Αυτές οι 
αγροτικές περιοχές είναι, σύμφωνα με τις στατιστικές 
για τον τουρισμό, μεταξύ των κορυφαίων 
προορισμών στην ΕΕ όσον αφορά τους πόρους και 
την τουριστική κληρονομιά.  

Οι εταίροι έχουν εντοπίσει κενά στην προώθηση ενός 
βιώσιμου τουρισμού στις χώρες τους. Ως εκ τούτου, 
το έργο απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να 
εργαστούν στον τομέα του τουρισμού ή εργάζονται 
ήδη. Θα εκπαιδευτούν στον τομέα του αργού 
τουρισμού, της πράσινης οικονομίας, των βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού. Το 
έργο διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο 
πλαίσιο της συνεργασίας. Οι εταίροι και οι τοπικοί 
φορείς που ενδιαφέρονται για τον τομέα του 
τουρισμού θα συμμετάσχουν σε 6 επισκέψεις 
εργασίας στις χώρες εταίρους και σε μια διεθνή 
έκθεση τουρισμού. 

Επιτυγχανόμενα αποτελέσματα 

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της 
ορθής πρακτικής; 

Απόκτηση νέων τεχνικών και διοικητικών δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων και γνώσεων για τους άμεσα 
εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
(τοπικοί φορείς αγροτουρισμού, τοπικοί παραγωγοί, 
πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι της 



τοπικής αυτοδιοίκησης) και έμμεσα (νέοι, άνεργοι, 
επιχειρηματίες, τεχνίτες, λάτρεις της φύσης και του 
αθλητισμού),  
 
Εντοπισμός νέων δυνητικών εταίρων και πελατών 
στον τομέα του τουρισμού,  
 
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  
 
Βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής,  
 
Ενίσχυση της εδαφικής ταυτότητας,  
 
Δημιουργία θεματικών δικτύων για τον αειφόρο 
τουρισμό (φορείς αγροτουρισμού, τοπικοί 
παραγωγοί, πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών και 
τοπικές δημόσιες διοικήσεις),  
Δημιουργία και προώθηση νέων οικοτουριστικών 
πακέτων (φορείς αγροτουρισμού, τοπικοί παραγωγοί, 
πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών), 

 

Επιπτώσεις στους συμμετέχοντες 

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος (θετικός ή 
αρνητικός) αυτής της ορθής 
πρακτικής στα μέσα διαβίωσης 
των δικαιούχων;  

Το σχέδιο συνεργασίας προωθεί την έννοια του 
αργού ταξιδιού στις αγροτικές περιοχές που 
εξυπηρετούνται από τους εταίρους LAG. Αυτές οι 
αγροτικές περιοχές είναι, σύμφωνα με τις στατιστικές 
για τον τουρισμό, μεταξύ των κορυφαίων 
προορισμών στην ΕΕ όσον αφορά τους πόρους και 
την τουριστική κληρονομιά.  

Η ομάδα-στόχος συμμετέχει στην υλοποίηση του 
έργου, καθώς συμμετέχει σε ανταλλαγές 
τεχνογνωσίας με ομόλογους από τις χώρες-εταίρους, 
επωφελείται από μαθήματα σχετικά με τον αειφόρο 
τουρισμό και την πράσινη οικονομία. Είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι στο πεδίο, καθώς το έργο 
σχεδιάστηκε για να καλύψει τις δικές τους ανάγκες. 

 

Επιπλέον, το έργο υποβλήθηκε σε ανάλυση 
μάρκετινγκ σχετικά με το τουριστικό δυναμικό κάθε 
περιοχής εταίρου, επομένως η βάση δεδομένων είναι 
διαθέσιμη σε όλους τους εταίρους και την ομάδα-
στόχο και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για την 
καλύτερη προώθηση των επιχειρήσεων και των 
προϊόντων τους. 

 

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη προς το παρόν, αλλά η 
ομάδα-στόχος επωφελείται ήδη από τους πόρους του 
έργου (ιδίως τους ανθρώπινους πόρους), καθώς έχει 



τη δυνατότητα να βιώσει επισκέψεις σε άλλες χώρες 
και να δει πώς αντιμετωπίζεται ο τουρισμός σε άλλα 
μέρη, να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία άλλων 
εταίρων και να μάθει περισσότερα για τις πιο 
πράσινες οικονομίες και τη δυνατότητα να τις 
εφαρμόσει στη δική της επιχείρηση.  

 

Ο αντίκτυπος του έργου είναι θετικός και η εταιρική 
σχέση διευκολύνει την καλή συνεργασία και 
σημαντικά μέσα μάθησης για την ομάδα-στόχο. 

 

Προσαρμοστικότητα σε άλλα 
πλαίσια 

Είναι η ορθή πρακτική 
προσαρμόσιμη σε άλλα πλαίσια; 
Έχει δοκιμαστεί η ορθή πρακτική 
σε διαφορετικά πλαίσια; 

Το σχέδιο συνεργασίας ξεκίνησε από την ιδέα της 
δοκιμής της προσέγγισης του βιώσιμου τουρισμού σε 
διάφορες χώρες. Οι τοπικοί φορείς συμμετέχουν σε 
μια ανταλλαγή τεχνογνωσίας (στον τομέα του 
τουρισμού) στις χώρες-εταίρους. Οι κύριες 
δραστηριότητες του έργου (ανάλυση μάρκετινγκ, 
μαθήματα κατάρτισης) αναλαμβάνονται σε κάθε 
χώρα από τη σύμπραξη. 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
δουν πώς ο τουρισμός αντιμετωπίζεται και 
εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και περιοχές, 
προσαρμοσμένος στα δικά τους πλαίσια. Οι καλές 
πρακτικές που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του έργου 
θα εφαρμοστούν σε κάθε χώρα, καθώς αυτός είναι ο 
κύριος στόχος του έργου: η συνεργασία, η συμμετοχή 
σε ανταλλαγές τεχνογνωσίας, η μάθηση και η 
γνωριμία με άτομα στον ίδιο τομέα δραστηριότητας.  

Διδάγματα 

Ποια είναι τα βασικά μηνύματα 
και διδάγματα που πρέπει να 
αποκομίσετε από την εμπειρία 
καλής πρακτικής; 

Οι τουρίστες σήμερα προτιμούν τον αργό τουρισμό 
και τα τοπικά προϊόντα, η σύνδεση με τη φύση είναι 
πολύ σημαντική, τα τοπικά/φυσικά προϊόντα 
εκτιμώνται ιδιαίτερα, η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι μια πολύ σημαντική πτυχή που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ίδρυση μιας 
επιχείρησης. 

Αναπαραγωγιμότητα και/ή 
αναβάθμιση της κλίμακας 

Ποιες είναι οι δυνατότητες 
επέκτασης της καλής πρακτικής σε 
ευρύτερο επίπεδο;  

Πρόκειται για το έργο EnportBeta 2nd που 
υλοποιείται. Η πρώτη έκδοση είχε επιτυχία και γι' 
αυτό πραγματοποιείται η έκδοση 2nd . Το πρώτο έργο 
είχε λίγο πολύ το ίδιο θέμα, καθώς ο τουρισμός είναι 
μια πολύ σημαντική πτυχή στη ζωή των ανθρώπων 
και είναι σημαντικό για τους φορείς του τομέα να 
κατανοήσουν τις ανάγκες των τουριστών, να 
προσαρμοστούν σε αυτές τις ανάγκες, έχοντας 
παράλληλα μια βιώσιμη και φιλική προς το 
περιβάλλον επιχείρηση. 
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