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ΠΡΑΙΝΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ 



ΚΡΙΗ

→ οικονομική

→ κλιματική

ΕΠΙΛΥΣΗ οικονομικών και κλιματικών 
προβλημάτων →

Νέεσ ευκαιρίεσ για νέουσ τφπουσ θέςεων 
εργαςίασ

↓



Αειφόροσ ανάπτυξθ
Ανάπτυξθ που:

α) ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του           
παρόντοσ χωρίσ να υπονομεφει
τθν ικανότθτα των μελλοντικϊν 
γενεϊν να ικανοποιοφν τισ δικζσ
τουσ ανάγκεσ.

β) ςτοχεφει να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ
διαβίωςθσ των ατόμων διαφυλάςςο-
ντασ παράλλθλα το περιβάλλον τουσ.

Σριπλόσ ςτόχοσ→οικονομικι ανάπτυξθ αποτελεςματικι
→κοινωνικά δίκαιθ
→περιβαλλοντικά βιϊςιμθ



Πράςινθ ανάπτυξθ

θμαίνει επενδφςεισ ςτον τομζα

→τθσ πράςινθσ ενζργειασ

→των μεταφορϊν

→των τεχνολογιϊν διαχείριςθσ 
απορριμμάτων

→τθσ προςταςίασ των δαςϊν ι περιοχϊν 

Natura

→του τουριςμοφ

→τθσ γεωργίασ                  



Πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ

24 επτεμβρίου 2008 μελζτθ-ορόςθμο του ΟΗΕ

1)Η αντιμετϊπιςθ των κλιματικϊν αλλαγϊν

2)Η αναδυόμενθ παγκόςμια <<πράςινθ οικονομία>>



Δθμιουργία εκατομμυρίων νζων <<Πράςινων>> 
κζςεων εργαςίασ τισ επόμενεσ δεκαετίεσ.

Ζκκεςθ επιτροπισ του ΟΗΕ (Ιανουάριοσ 2008)

Πάνω από 2,3εκατ. εργαηόμενοι ςτισ ανανεϊςιμεσ
πθγζσ ενζργειασ παγκοςμίωσ και υπολογίηει ςε
20εκατ. τουσ εργαηόμενουσ μζχρι το 2030



ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΙ ΑΠΕ

ΑΠΕ ΘΕΕΙ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
Αιολικι               300.000             Γερμανία 82.100    Κίνα 22.200

ΗΠΑ         36.800   Δανία 21.000
Ιςπανία    35.000    Ινδία  10.000

*Η απαςχόλθςθ ςτθν <<ευρωπαϊκι αιολικι βιομθχανία>> κα φτάςει τισ 
329.000 κζςεισ εργαςίασ το 2020 και τισ 377.000 το 2030. 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

Φωτοβολταϊκά   170.000            Κίνα   55.000    ΗΠΑ  15.700
Γερμανία 35.000
Ιςπανία   26.449 

*Σο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Ευρϊπθσ ςτα φωτοβολταϊκά κα αυξθκεί 
κατακόρυφα φτάνοντασ τουσ 727.000 εργαηόμενουσ το 2020 και το 1.4εκ. 
το 2030.



ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΑΠΕ ΘΕΕΙ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Ηλιακι Θερμικι   624.000+        Κίνα 600.000 

ΗΠΑ    1.900 

Γερμανία 13.300

Ιςπανία 9.142

*Ηλιοκερμικζσ μονάδεσ πρόκειται να 
δθμιουργθκοφν ςτθ Μεςόγειο,κυρίωσ ςτθν 
Ιςπανία και τθν Ελλάδα.



ΑΠΕ ΘΕΕΙ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Βιομάηα            1.174.000     Βραηιλία  500.000   Γερμανία 95.400
ΗΠΑ    312.200    Ιςπανία 10.349
Κίνα   266.000

*Περίπου 2,7εκατ. Θζςεισ εργαςίασ ςτο βιοαζριο.
Τδροθλεκτρικι  39.000+      Ευρϊπθ  20.000

ΗΠΑ    19.000
Γεωκερμικι        25.000        ΗΠΑ   21.000

Γερμανία 4.200



ΒΙΟΜΑΖΑ



ΤΔΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΣΟΜΕΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ
• Βιολογικι γεωργία
• Βιολογικι κτθνοτροφία
• Βιολογικι μελιςςοκομία
• Ορκολογικι εξόρυξθ και εκμετάλλευςθ ορυκτϊν 

πόρων
• Διαχείριςθ οικοςυςτθμάτων και δαςϊν 



ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ

• Καταςκευι ειδϊν/προϊόντων με υλικά φιλικά 
προσ το περιβάλλον

• Παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ

• Επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ 
αποβλιτων και απορριμμάτων 

• Καταςκευι οικολογικϊν κτθρίων κτλ



ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ

• Εμπόριο των βιολογικϊν ι οικολογικϊν 
ειδϊν/προϊόντων

• Απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ για τθν διακίνθςθ 
αυτϊν



ΣΕΣΑΡΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ

• Ζρευνα προσ όφελοσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

• Εφαρμογι διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
και ελζγχου τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ 

• Αγροτουριςμόσ

• Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν



ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΡΑΙΝΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟΜΕΑ

ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ

• Γεωπόνοσ φυτικισ παραγωγισ (κατεφκυνςθ φυτοπροςταςίασ & περιβάλλοντοσ)
Ο γεωπόνοσ ςχεδιάηει, ςυμβουλεφει και     εφαρμόηει μελζτεσ και προγράμματα γεωργικισ 
και κτθνοτροφικισ ανάπτυξθσ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ και τθν ποιοτικι 
βελτίωςι τθσ

• Γεωργόσ βιολογικισ γεωργίασ (Ήδθ ςτθν Ελλάδα υπάρχουν 15.000 πιςτοποιθμζνοι 
βιοκαλλιεργθτζσ, αρικμόσ που αυξάνεται διαρκϊσ)

• Γεωτεχνολόγοσ-Περιβαλλοντολόγοσ

• Δαςολόγοσ

• Περιβαλλοντολόγοσ

• Ειδικόσ δαςικισ προςταςίασ



• Επικεωρθτισ περιβάλλοντοσ

• Κτθνοτρόφοσ βιολογικισ κτθνοτροφίασ

• Βιολογικόσ ιχκυοκαλλιεργθτισ

• Μελιςςοκόμοσ βιολογικισ μελιςςοκομίασ

• Σεχνικόσ βιολογικισ και οικολογικισ γεωργίασ

• Βιολογικόσ ελαιοπαραγωγόσ

• τζλεχοσ διαχείριςθσ φυςικϊν πόρων κτλ



ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ
• Αρχιτζκτονασ (πράςινθ αρχιτεκτονικι)

• Χθμικόσ (πράςινθ χθμεία)

• Μθχανικόσ περιβάλλοντοσ

• Μθχανικόσ διαχείριςθσ ενεργειακϊν πόρων

• Μθχανικόσ χωροταξίασ, πολεοδομίασ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ

• Περιβαλλοντολόγοσ

• Η ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ιπιων μορφϊν ενζργειασ, των υδάτινων πόρων και 
του αγροτικοφ περιβάλλοντοσ

• τζλεχοσ διαχείριςθσ ςτερεϊν απόβλθτων κτλ

• Πράςινοσ υδραυλικόσ (προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του και ςτον τριτογενι τομζα)



*Εμφανισ θ ςτροφι ςτθν παραςκευι και  

καταςκευι αγακϊν φιλικϊν ςτο περιβάλλον

• Είδθ διατροφισ (βιολογικά γαλακτοκομικά, φροφτα, 
λαχανικά, προϊόντα ολικισ αλζςεωσ κτλ)

• Ανακφκλωςθ υλικϊν (γυαλί, χαρτί, πλαςτικό, 
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ)

• Τβριδικά αυτοκίνθτα
• Οικολογικά ροφχα
• Οικολογικά χαλιά
• Οικολογικά είδθ κακαριςμοφ
• Οικολογικά παιχνίδια
• Φυτικά καλλυντικά 



ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ

• Πωλθτισ βιολογικϊν προϊόντων

• τζλεχοσ ιπιων μορφϊν αγροτουριςμοφ

• Ξεναγόσ αγροτουριςμοφ

• Τπάλλθλοσ ςε αγροτουριςτικά καταλφματα



ΣΕΣΑΡΣΟΓΕΝΗ

• Περιβαλλοντολόγοσ

• Μθχανικόσ περιβάλλοντοσ

• Μθχανικόσ διαχείριςθσ ενεργειακϊν πόρων

• Σεχνικόσ ελζγχου βιομθχανικοφ και εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ

• Σεχνικόσ ελζγχου ρφπανςθσ και εγκαταςτάςεων αντιρρφπανςθσ

• Σεχνολόγοσ γεωπόνοσ βιολογικισ καλλιζργειασ



• Σεχνολόγοσ Σοπογράφοσ-Γεωπλθροφορικισ

• φμβουλοσ παροχισ και ςτιριξθσ πράςινου λογιςμικοφ και πλθροφορίασ

• Διαφθμιςτισ πράςινων μορφϊν ανάπτυξθσ

• Ειδικόσ γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων

• Επιμελθτισ-Ξεναγόσ εκνικϊν δρυμϊν και χϊρων αναψυχισ

• Επικεωρθτισ ενεργειακισ απόδοςθσ



Παράδειγμα 1

Ο Αγροτουριςμόσ είναι μια ιπια μορφι βιϊςιμθσ τουριςτικισ 
ανάπτυξθσ και πολυδραςτθριότθτασ ςτον αγροτικό χϊρο.

Γενικά
• Αγροτουριςμόσ είναι θ παράλλθλθ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων 

που αποςκοπεί ςτθν οικονομικι και τθν κοινωνικι αναβάκμιςθ 
των αγροτικών περιοχών και γενικότερα τθσ υπαίκρου, με τθν 
ανάδειξθ και ςτιριξθ: 

• τθσ ιπιασ και μικρισ κλίμακασ προςφοράσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 
• τθσ τοπικισ αγροτικισ παραγωγισ 
• τθσ δθμιουργίασ και εμπορίασ παραδοςιακϊν προϊόντων 
• του πολιτιςτικοφ και φυςικοφ πλοφτου τθσ κάκε περιοχισ



Ποιουσ ενδιαφζρει;

Από τθν άποψθ αυτι, θ ανάπτυξθ του Αγροτουριςμοφ, ενδιαφζρει 
κυρίωσ τουσ παρακάτω φορείσ / επιχειριςεισ: 

• Παραδοςιακά Καταλφματα (δευτερογενισ  τομζασ)
• Παραδοςιακά εςτιατόρια και καφενεία (δευτερογενισ-τριτογενισ τομζασ)
• Παραγωγοφσ και εμπόρουσ τοπικϊν προϊόντων (πρωτογενισ-τριτογενισ 

τομζασ)
• Επιχειριςεισ δραςτθριοτιτων (όλοι οι τομείσ)
• Μουςεία κάκε είδουσ (τεταρτογενισ τομζασ)
• υλλόγουσ (Πολιτιςτικοφσ, Φυςιολατρικοφσ, Ορειβατικοφσ, 

κλπ)(τεταρτογενισ) 
• υνεταιριςμοφσ (Γυναικείουσ, Αγροτικοφσ κλπ) (πρωτογενισ-

τεταρτογενισ)
• Σοπικι αυτοδιοίκθςθ (τεταρτογενισ)
• χολεία / Εκπαιδευτικά Ιδρφματα(τεταρτογενισ)



ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ



ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

• Οι περιςςότεροι καταναλωτζσ (87%), κατά τθν 
επίςκεψι τουσ ςτουσ τόπουσ παραγωγισ των 
παραδοςιακϊν τροφίμων και ποτϊν κα 
αγοράςουν οπωςδιποτε κάποια 
παραδοςιακά τρόφιμα και ποτά, διότι κατά 
κφριο λόγο είναι τοπικά και φτιαγμζνα με 
τοπικζσ πρϊτεσ φλεσ και ςυνταγζσ.



• Διακρίνονται ςε α) Παραδοςιακά προϊόντα 
δθμθτριακών (τραχανάσ, χυλοπίτεσ, κουςκοφςι, περζκ
κ.ά.),

• β) Παραδοςιακά προϊόντα κρζατοσ (χωριάτικα 
λουκάνικα, καβουρμάσ, παςτουρμάσ κ.ά.),

• γ) Παραδοςιακά προϊόντα λαχανικών και φροφτων
(κομπόςτεσ, μαρμελάδεσ, γλυκά κουταλιοφ, τουρςιά 
κ.ά.),

• δ) Άλλα παραδοςιακά τρόφιμα (παςτζλι, λουκοφμια, 
αμυγδαλωτά, μουςτοκοφλουρο κ.ά.) και

• ε) Παραδοςιακά ποτά (λικζρ, κραςί, τςίπουρο, 
τςικουδιά). *ΑΠΕ+

http://www.pressgr.eu/goto/http:/www.ana-mpa.gr/


ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ

Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ
Ο τουριςμόσ ζχει αυξθτικζσ τάςεισ και νζεσ μορφζσ τουριςμοφ 

εμφανίηονται, όπωσ:
• Πολιτιςμικόσ τουριςμόσ (παραδοςιακι αρχιτεκτονικι, τζχνεσ, 

προϊόντα, τρόπο ηωισ και δράςθσ)
• Οικοτουριςμόσ (περιπατθτικόσ, ποδθλατικόσ, ορειβαςία, ςκι κτλ)
• Εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ(ςεμινάρια ςχετικά με τον πολιτιςμό, 

φφςθ, επιςτιμεσ)
• Αγροτουριςμόσ (φάρμεσ, παραδοςιακά καταλφματα ςτθν επαρχία)
• Ακλθτικόσ τουριςμόσ(διοργάνωςθ αγϊνων-προετοιμαςία ομάδων)
• Σουριςμόσ περιπζτειασ (ράφτινγκ, bangee jumping, εξερευνιςεισ 

κτλ)
• Σουριςμόσ κεραπείασ (ιαματικόσ, χαλάρωςθσ και ομορφιάσ κτλ)  



Παράδειγμα 2

Οικολογικζσ πρϊτεσ φλεσ
• - «πράςινοι» ςοβάδεσ
• -οικολογικζσ μπογιζσ
• -πατϊματα από φελλό ι μπαμποφ      
• -πλακάκια από ανακυκλωμζνο αλουμίνιο και γυαλί
• -φελλόσ ι κυτταρίνθ για μόνωςθ

Ενδοδαπζδια κζρμανςθ

Οι τοίχοι είναι θλιακοί και παρζχουν πακθτικι κζρμανςθ

Διπλά τηάμια

Ηλιακοί κερμοςίφωνεσ

Μικρόσ κιποσ ςτθν ταράτςα



• Βρφςεσ περιοριςμζνθσ ροισ

• Φωτοβολταϊκά για μετατροπι τθσ θλιακισ ενζργειασ  ςε θλεκτρικι

• Εγκατάςταςθ ςυλλογισ ομβρίων υδάτων και επαναχρθςιμοποίθςθ 
του νεροφ  

• Ηλιακοί κερμοςίφωνεσ

• Σοποκζτθςθ ανεμιςτιρων οροφισ αντί για κλιματιςτικό

• Αξιοποίθςθ αιολικισ ενζργειασ



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ,

• Σο οικολογικό, «πράςινο ςπίτι», είναι 
εργοςτάςιο παραγωγισ ενζργειασ και πολφ 
ςυμφζρουςα οικονομικά καταςκευι ςε ςχζςθ 
με τθν ςυμβατικι



Η ΠΡΑΙΝΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα 

• Δεν ζχει προχωριςει ακόμα ςτθν πορεία τθσ «πράςινθσ» 
οικονομίασ

• Δεν ζχει προχωριςει ςτθν προϊκθςθ των ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ

• Δεν ζχει προχωριςει ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ

• Άρα ζχει το χαμθλότερο ποςοςτό πράςινθσ απαςχόλθςθσ 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 



Παρόλα αυτά:

• Η χϊρα μασ κα πρζπει να ενςωματϊςει 
τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ που αφοροφν ςτθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και να 
αντιμετωπίςει και τθν οικονομικι και τθν 
κλιματικι κρίςθ με τθν πράςινθ 
ανάπτυξθ



Τα πρώτα βήματα ςτη χώρα μασ:

 Επιδοτοφνται κζςεισ εργαςίασ ςε καινοτόμεσ δράςεισ 
οικολογικισ κατεφκυνςθσ.

 Προκθρφςςονται προγράμματα κατάρτιςθσ ανζργων με 
υποχρεωτικι απαςχόλθςθ ςε κζςεισ ςυναφείσ με κζματα 
αειφόρου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.

 Σο 3% τθσ ανεργίασ απορροφάται ιδθ ςε «πράςινα» 
επαγγζλματα



Τλοποιείται το πρόγραμμα «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
2009» του Τπουργείου Ανάπτυξθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 
από το Ελλθνικό Δθμόςιο, με ςκοπό τθν δθμιουργία 
προχποκζςεων ενςωμάτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ 
διάςταςθσ ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων. 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

 Διαχείριςθ/ανακφκλωςθ/διάκεςθ αποβλιτων
 Παρακολοφκθςθ εκπομπϊν ρφπων
 Ανάπτυξθ «πράςινων» προϊόντων και διαδικαςιϊν
 Ανάκτθςθ /εξοικονόμθςθ ενζργειασ και φδατοσ
 Ενςωμάτωςθ προτφπων



«Πράςινο» πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ για 
όλεσ τισ νζεσ οικοδομζσ και ενεργειακόσ ζλεγχοσ για 
όλα τα υφιςτάμενα ακίνθτα, εφόςον προορίηονται για 
πϊλθςθ ι ενοικίαςθ 

Περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ βιομθχανικϊν περιοχϊν 
και δθμιουργία 10 πράςινων επιχειρθματικϊν πάρκων 
ςε νθςιά τθσ χϊρασ μασ (μζχρι το 2014 κα γίνουν ςτθν 
Ελλάδα περιβαλλοντικζσ επενδφςεισ φψουσ 12 διςεκ. 
ευρϊ οι οποίεσ κα δθμιουργιςουν 40.000 κζςεισ 
εργαςίασ, ενϊ το ποςό αυτό κα αυξθκεί ςτα 50 διςεκ. 
Ευρϊ. )



Η ΕΣΕ xρθματοδοτεί:

• Tθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων

• Μεγάλεσ επενδφςεισ αξίασ 1,44 δισ ευρϊ ςε 
αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ςε μικροφσ 
υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ και μονάδεσ 
βιοαερίου και βιομάηασ



ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ!


