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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 Δθαιηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, απνηειεί ε αλάγθε εύξεζεο 

λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνκέσλ δξάζεο, ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε 

ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα απνξξόθεζή ηνπο ζε πξάζηλα επαγγέικαηα, ε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Κύξηνο ζηόρνο ηεο είλαη, λα παξνπζηάζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο πνπ αλαθύπηνπλ κέζα από ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηε βηώζηκε 

θνηλσληθή αλάπηπμε πνπ ζα επέιζεη κέζα από έλαλ ζηνρεπκέλν Σρνιηθό Δπαγγεικαηηθό 

Πξνζαλαηνιηζκό θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Η εξγαζία απνηειεί κηα 

βηβιηνγξαθηθή δηεξεύλεζε ζηελ νπνία αξρηθά, γίλεηαη ε εηζαγσγή θαη απνζαθήληζε ησλ 

όξσλ ηεο Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. Σηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε δπλαηόηεηα ησλ 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ηα νηθνλνκηθά, θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ 

πξνθύπηνπλ από απηή, πνηεο είλαη θαη πσο δηακνξθώλνληαη νη πξάζηλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη πνηα επαγγέικαηα ζπλδένληαη κε απηέο. Τέινο, παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα θαη ηε ζπγγξαθή ηεο 

εξγαζίαο, όπνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ αλάγθε γηα επέθηαζε, βειηίσζε, αιιαγή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ ηνπίνπ, παξέρνληαο ζηνλ καζεηή θαη ηνλ θάζε ελδηαθεξόκελν, λέα 

πεδία επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 5
ν
 Σπλέδξην ΠΔΔΚΠΔ, πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, Πξάζηλε 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), Πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

πεξηβάιινλ, Σρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  
     Σν επίζεην «πξάζηλν», έρεη πιένλ αξρίζεη θαη ζπλνδεχεη ιέμεηο φπσο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, εξγαζία, κηζζφο. Γηαθξίλεηαη ε απαξαίηεηε εθαξκνγή ηεο 

«νηθνινγηθήο εζηθήο» θαη ηεο «πεξηβαιινληηθήο επζχλεο» πνπ δηδάζθεηαη πιένλ ζηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Καη’ επέθηαζε, αλαγθαία θξίλεηαη ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε πνπ πξέπεη λα μεθηλά απφ ηελ πξνζρνιηθή αθφκε ειηθία. Ζ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε έρεη ζαλ ζηφρνπο, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε (awareness) ησλ 

αηφκσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζψο θαη ην ξφιν 

θαη επζχλε ηνπ αλζξψπνπ, ηε γλψζε (knowledge), ηηο ζηάζεηο (attitudes), ηηο 

δεμηφηεηεο (skills), ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο (evaluation ability) θαη ηε 

ζπκκεηνρηθφηεηα (participation). 
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ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΟΡΧΝ 
     Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (Entrepreneurship) είλαη ε πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο ζε απνηέιεζκα θαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία λα πξνθχςεη θαη 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. ηελ Διιάδα ζεσξείηαη απφ επηρεηξεκαηηθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο θχθινπο αλαγθαίν λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα έληαμήο ηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε ην ζθεπηηθφ πσο βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο, ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο.  

 

     Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (Green Entrepreneurship) είλαη µηα αλαδπφµελε 

µνξθή νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ εζηηάδεηαη ζε δχν βαζηθέο αλάγθεο ησλ 

ζχγρξνλσλ πνιηηψλ θαη θνηλσληψλ: α) ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη β) ζηελ απαίηεζε 

γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ήπηα αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

     Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζεσξνύληαη
 
νη κε νξπθηέο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή, γεσζεξκηθή, θπκάησλ, βηνκάδα, βηναέξηα 

εθιπφκελα απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ), πνπ ππάξρνπλ ζε 

αθζνλία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνπ δελ εμαληινχληαη αιιά δηαξθψο αλαλεψλνληαη 

θαη πνπ δχλαληαη λα κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθή ή ζεξκηθή ελέξγεηα.  

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
     Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο βξίζθεηαη αλακθίβνια ζην πεδίν ζχγθξνπζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ νηθνινγηθψλ ελδηαθεξφλησλ. Μηα πξψηε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζέηεη δηιεκκαηηθά ην εξψηεκα αλ ζθνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ή νηθνινγηθή πνιηηηθή ζε βάξνο 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Όπσο γίλεηαη εχθνια εκθαλέο, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνυπφζεζε θαη φρη αληίπαιν ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

     Δίλαη γεγνλφο πσο ε πξάζηλε αλάπηπμε ηξνθνδνηεί πνιιέο επθαηξίεο γηα εξγαζία 

ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ησλ αλεξρφκελσλ ηερλνινγηψλ, 

ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ δελ ππήξραλ πξηλ νχηε ζαλ νξηζκφο, νχηε ζαλ αξηζκφο. Έηζη 

απμάλνπλ θαη νη αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε πεξηβαιινληηθά 

επαγγέικαηα. 

 

     Βαζκηαία ηα πεξηβαιινληηθά αγαζά γίλνληαη νηθνλνκηθά αγαζά θαη απνηεινχλ 

πεδίν δξάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν πεξηβάιινλ δελ ζεσξείηαη πηα γηα ηελ νηθνλνκία 

σο άπεηξνο θαη αλεμάληιεηνο πφξνο, σο δηαξθψο αλαλεψζηκνο θαη απηφ-αεηθνξηθφο 

ζπληειεζηήο παξαγσγήο. Έηζη, καδί κε ηελ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα, βηψλνπκε θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή. 

 

ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (ΑΠΔ) & ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ 

     Οη δπλαηφηεηεο ησλ ΑΠΔ είλαη ζεκαληηθέο, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ κέξνο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη πεξηνξηζκφ 

ησλ ζπκβαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ γηα παξνρή ζεξκφηεηαο, κεραληθνχ έξγνπ ή 

άιισλ ελεξγεηαθψλ κνξθψλ. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο φπσο ε βηνκάδα, ε αηνιηθή, ε 

ειηαθή, ε πδξνειεθηξηθή θαη γεσζεξκηθή ελέξγεηα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα αμηνπνηψληαο ηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο αθνχ απνηεινχλ λέν έδαθνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 



  

     Οη ζέζεηο πξάζηλεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξψπε είλαη πεξίπνπ 3,5 εθαηνκκχξηα. 

Απφ απηέο πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα ζρεηίδνληαη κε «θαζαξέο ηερλνινγίεο», 

αλαθχθισζε, πξνζηαζία θπζηθνχ ηνπίνπ θαη νηθνινγηθή αλάπιαζε αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Οη ζέζεηο απηέο δηακνηξάδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζε δηάθνξα 

επαγγέικαηα φπσο ζπιιέθηεο, επεμεξγαζηέο, ρεηξηζηέο εηδηθψλ νρεκάησλ, ρεηξηζηέο 

εηδηθψλ κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο, εξγάηεο. Δπίζεο ζπλεξγεία κε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ επηζθεπή πξάζηλσλ νρεκάησλ, πξάζηλσλ θηηξίσλ, δηακφξθσζε 

θαη ζπληήξεζε πξάζηλσλ νξνθψλ, ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ζηηο παξάιιειεο 

αγνξέο. 

 

     ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ην Queensland ηεο Απζηξαιίαο ιφγνπ ράξε, 

απνηειεί παξάδεηγκα θπβεξλεηηθήο εγεζίαο κε ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ. 

Σν πξφγξακκα πνπ νξγαλψλεη ζηνρεχεη ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο πεξηβαιινληηθήο 

εξγαζίαο ζε λένπο απφ 15-24 εηψλ θαη ρξεκαηνδνηεί δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 1.200 πεξηβαιινληηθψλ ζέζεσλ 

κέζα ζε έλα δηάζηεκα δχν εηψλ. Οη ζέζεηο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη θπξίσο εξγαζία 

ζηελ ειαθξηά βηνκεραλία γηα παξαγσγή κεξψλ γηα αλεκνγελλήηξηεο, θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ αιιά θαη εμαξηεκάησλ απηψλ. Σν θξάηνο ρξεκαηνδνηεί ηελ ελέξγεηα 

απηή, ελψ νη ππεξεζίεο εθπαηδεχνπλ θαη βνεζνχλ ηνπο ππνςήθηνπο λα βξνπλ κηα 

πεξηβαιινληηθή ζέζε εξγαζίαο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

     Έλα πξφγξακκα ζηελ πεξηνρή ηεο Βνζηφλεο, επίζεο, έρεη εθπαηδεχζεη πνιινχο 

καζεηέο ηεο πεξηνρήο ζε δηάθνξεο δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ «αλαγέλλεζε» ησλ 

εθηάζεσλ γεο, φπσο είλαη ε πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, νη 

κέζνδνη θαζαξηζκνχ, ε πεξηβαιινληηθή ραξηνγξάθεζε, θαη ε ρξήζε ηεο θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο. Θέζεηο εξγαζίαο γηα εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ πξάζηλσλ θηηξίσλ, πξάζηλσλ 

νξνθψλ, εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαζψο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξάζηλνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, φπσο πξάζηλεο αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ. Πάλσ απφ ηα ηξία 

ηέηαξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απαζρνιήζεθαλ ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο ζε κφληκε 

βάζε ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. 

 

     Σν πεδίν ηνπ πεξηβάιινληνο αλαδεηθλχεηαη ζε πεδίν λέσλ δπλαηνηήησλ 

απαζρφιεζεο παγθνζκίσο. Μέζα ζηα επφκελα 20 ρξφληα, ζχκθσλα κε κειέηεο, ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν εθαηνκκχξηα λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο παγθνζκίσο, ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΑΠΔ. Αθφκε πεξηζζφηεξεο, 

ζρεδφλ 6,5 εθαηνκκχξηα ζα είλαη νη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά 

ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ 

ππήξραλ πξηλ, δεκηνπξγνχληαη, φπσο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ζχλζεζε 

αλεκνγελλεηξηψλ, εγθαηάζηαζε θ/β ζπζηεκάησλ, ζπλεξγεία επηζθεπψλ πξάζηλσλ 

νρεκάησλ, εξγάηεο ζπγθνκηδήο γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. Οη ΖΠΑ 

απαζρνινχλ ήδε 147.000 - 200.000 άηνκα ζηελ θαιιηέξγεηα, ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο, ελψ ε Βξαδηιία 

εθηηκάηαη φηη απαζρνιεί πεξίπνπ 500.000 εξγαδνκέλνπο. ηελ Διιάδα, ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ, δελ παξάγνληαη, νχηε ρξεζηκνπνηνχληαη βηνθαχζηκα, θάηη πνπ ίζσο 

ζην κέιινλ απνδεηρζεί λένο ηνκέαο εξγαζίαο. 

 

     ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο 

φπσο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ 



  

πφξσλ, ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, φπνπ επηηπγράλνληαη κέζνδνη εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε μελνδνρεηαθέο θαη άιινπ ηχπνπ 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Θέζεηο κάλαηδκελη, 

κάξθεηηλγθ γηα εγθαηάζηαζε θ/β ζπζηεκάησλ, αλέγεξζε πξάζηλεο νηθίαο, πξάζηλεο 

κεηαηξνπέο ζην ρψξν εξγαζίαο, αλαιπηέο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο, εηδηθνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηειέρε γηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηνμηθέο 

νπζίεο θαη εηδηθνί ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ, ζα γίλνπλ αλάξπαζηεο. 

 

     ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ε δεκηνπξγία «πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο 

νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, δάλεην πβξηδηθνχ απηνθηλήηνπ, νηθνινγηθέο 

απνηακηεπηηθέο θαηαζέζεηο), δεκηνπξγεί δήηεζε γηα ππαιιήινπο πνπ είλαη 

θαηαξηηζκέλνη ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο. Ωο απνηέιεζκα ηνχηνπ, νη 

ηξάπεδεο έρνπλ αξρίζεη λα πεξηιακβάλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο, δηεπζχλνληεο 

ζπκβνχινπο γηα ην πεξηβάιινλ, λα πξνζζέηνπλ επηηξνπέο πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ, 

νη νπνίεο ζα επηβιέπνπλ γηα ηπρφλ παξαιείςεηο ζην δηνηθεηηθφ ηνπο ζπκβνχιην θαη λα 

επελδχνπλ ζηε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο. Μηα ηέηνηα 

νξγάλσζε παξέρεη θαηάξηηζε ζε 250.000 ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο ζην ζέκα ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ψζηε λα είλαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε 

ηνπο πειάηεο.  

 

     Γεκηνπξγείηαη επνκέλσο έλα δηαθνξεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν, πνπ δελ ππήξρε 

ζε κεγάιε έληαζε θαη έθηαζε πξηλ, θαζψο θαη λέεο, εμεηδηθεπκέλεο πξάζηλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, ζηαζεξέο ζηνλ ρξφλν θαη απμαλφκελεο ζηνλ αξηζκφ. Δπίζεο, κε ηνλ φξν 

πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελλννχληαη θαη νη ππάξρνπζεο (retained) ζέζεηο εξγαζίεο, 

νη νπνίεο αλ δελ είραλ «πξαζηλίζεη», ζα είραλ εμαθαληζηεί.   

 

     Αλαθέξνληαη νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηεο θαη ν αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαζψο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζε 

απηέο: 

 

          Αηνιηθά πζηήκαηα (Wind Energy Systems) 

     ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, ε αηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί αλακθηζβήηεηα 

ηε λαπαξρίδα ησλ ΑΠΔ. Μάιηζηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε επξσπατθή βηνκεραλία 

γλσξίδεη ξπζκνχο αλάπηπμεο ζηαζεξά πάλσ απφ 25%. Απφ ηα ηέιε ηνπ 2002, ε 

επξσπατθή αηνιηθή βηνκεραλία απαζρνινχζε ήδε πάλσ απφ 82.000 εξγαδνκέλνπο θαη 

εθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2020 ζα απαζρνιεί πάλσ απφ 200.000 άηνκα θαηαλεκεκέλα 

ηφζν ζηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ φζν θαη ζηε ζπληήξεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινχζην αηνιηθφ δπλακηθφ θαη γηα 

απηφ ζπρλά ζπλαληνχληαη αηνιηθά πάξθα (ζπζηνηρίεο αλεκνγελλεηξηψλ). Πισηά 

ζπζηήκαηα αλεκνγελλεηξηψλ είλαη πξνο ην παξφλ εθηφο πεδίνπ ζθέςεο ιφγσ ηνπ 

πνιχ πςεινχ θφζηνπο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη κειινληηθά δε ζα ππάξμνπλ. 

 

Ηιηαθά Θεξκηθά πζηήκαηα (Solar Thermal Systems) 
     Ζ πην απιή θαη δηαδεδνκέλε κνξθή ησλ ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη 

ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο, φπνπ ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε 

ζεξκηθή. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πξσηνπφξνπο ηφζν ζηελ θαηαζθεπή, φζν 

θαη ζηηο πσιήζεηο θαη εμαγσγέο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη θαηαηάζζεηαη ζηαζεξά κέζα 

ζηελ πξψηε ηξηάδα ησλ ρσξψλ ηεο E.E.. Ο θιάδνο απαζρνινχζε ην 2009 πεξίπνπ 

5.000 εξγαδνκέλνπο ζηε ρψξα καο. 

 



  

Φωηνβνιηαϊθά ζπζηήκαηα (Photovoltaic Δnergy Systems) 
     Ζ θσηνβνιηατθή βηνκεραλία αλαπηχζζεηαη κε εηήζηνπο ξπζκνχο πνπ μεπεξλνχλ 

ζηαζεξά ην 30%. Ζ άλζεζε απηή ηεο βηνκεραλίαο θσηνβνιηατθψλ εθηηκάηαη φηη έρεη 

νδεγήζεη, κεηαμχ άιισλ, ζηε δεκηνπξγία πεξίπνπ 60.000 ζέζεσλ εξγαζίαο έσο ην 

2007, αιιά νη εθηηκήζεηο ηεο ΔΔ θάλνπλ ιφγν γηα ζπλνιηθά δχν εθαηνκκχξηα ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηνλ θιάδν σο ην 2020, αλ επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 1,1% 

ηεο παγθφζκηαο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ θσηνβνιηατθά κέρξη ηφηε. Μηα αλάιπζε ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ θσηνβνιηατθψλ, έδεημε φηη θάζε λέα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ, 

δεκηνπξγεί 70.000 εξγαηνψξεο. Ζ ακεξηθαληθή βηνκεραλία θσηνβνιηατθψλ 

απαζρνιεί κφλν ζηηο ΖΠΑ πεξίπνπ 20.000 άηνκα κε ηελ πξννπηηθή λα πξνζεγγίζνπλ 

ηα 150.000 έσο ην 2020. Ζ ΔΔ εθηηκά φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ 100.000 λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί.  

 

Γεωζεξκηθά πζηήκαηα (Geothermal Energy Systems) 
     Ζ γεσζεξκηθή, είλαη ε ελέξγεηα ζεξκφηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη βαζηά ζην 

εζσηεξηθφ ηεο γεο. ήκεξα ζηελ Διιάδα, ε εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκίαο γίλεηαη γηα 

παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αιιά ζα κπνξνχζε λα έρεη επξεία εθαξκνγή, φπσο 

γηα ηε ζεξκηθή αθαιάησζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ κε ζηφρν ηελ απφιεςε πφζηκνπ, 

θπξίσο ζηηο άλπδξεο λεζησηηθέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, εληζρχνληαο ην 

εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε, φηη θαηά ηελ θάζε 

θαηαζθεπήο απαζρνινχληαη πεξίπνπ δέθα άηνκα γηα ελάκηζη ρξφλν αλά MW πνπ 

εγθαζίζηαηαη, ελψ ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο απαζρνινχληαη 1-2 άηνκα. 

Δπηπιένλ, ε ΓΔΖ απαζρνιεί 765 άηνκα ζηα πδξνειεθηξηθά ηεο έξγα. 

 

Τδξνειεθηξηθά πζηήκαηα (Hydro-electric Systems) 
     Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη απηή ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ λεξνχ θαη ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηελ 

βνήζεηα ζηξνβίισλ. Οη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπλεηζθέξνληαο ζηα εηζνδήκαηα ησλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. 

 

πζηήκαηα αμηνπνίεζεο Βηνκάδαο (Biomass Systems) 
     Με ηνλ φξν βηνκάδα νλνκάδνπκε νπνηνδήπνηε πιηθφ παξάγεηαη απφ δσληαλνχο 

νξγαληζκνχο, φπσο είλαη ην μχιν θαη άιια πξντφληα ηνπ δάζνπο, ππνιείκκαηα 

θαιιηεξγεηψλ, θηελνηξνθηθά απφβιεηα, απφβιεηα βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ. Όια ηα 

παξαπάλσ πιηθά, πνπ άκεζα ή έκκεζα πξνέξρνληαη απφ ην θπηηθφ θφζκν, αιιά θαη 

ηα πγξά απφβιεηα θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα αζηηθά απνξξίκκαηα ησλ πφιεσλ 

θαη ησλ βηνκεραληψλ, κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ελέξγεηα. Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη 

κε βάζε ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, αλαθέξεηαη φηη ν λένο απηφο ηνκέαο ησλ 

βηνθαπζίκσλ ζα εληζρχζεη ηελ αγνξά εξγαζίαο κε 1,5 εθ. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ή 

δεκηνπξγνχληαη 3,5 – 23,5 εξγαηνέηε αλά MW πνπ εγθαζίζηαηαη. 

 

Κπκαηηθή Δλέξγεηα 
     Ο ζαιάζζηνο θπκαηηζκφο είλαη κηα αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο θαη κάιηζηα 

παξνπζηάδεη κεηαμχ ησλ ΑΠΔ ηελ πςειφηεξε ελεξγεηαθή ππθλφηεηα. Τπνινγίδεηαη 

φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ 1% ηνπ θπκαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ πιαλήηε ζα θάιππηε πεξίπνπ 

ζην ηεηξαπιάζην ηελ παγθφζκηα ελεξγεηαθή δήηεζε. Σν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν 

θπκαηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο ζεσξείηαη ην πςειφηεξν ηεο Μεζνγείνπ θαη ζα 

κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ ειεθηξνδφηεζε κεγάινπ αξηζκνχ λεζηψλ 

ζην Αηγαίν.  



  

 
Πίλαθαο 1: Δμέιημε εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΠΔ ζηελ Διιάδα  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

     Σα πξνβιήκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη ηεο αλεξγίαο κπνξεί, 

θαηλνκεληθά, λα είλαη αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο, νη επθαηξίεο παξφια απηά ππάξρνπλ γηα 

ζπζρεηηζκφ ησλ δχν. Δάλ ν θφζκνο ζέιεη λα κεηψζεη ηελ παγθφζκηα αλεξγία θαηά ην 

ήκηζπ κέρξη ην έηνο 2015, νη εηδηθνί ππνινγίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα δηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δθηηκάηαη φηη ην 60% ησλ λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη κέρξη ην 2012 ζα βξίζθνληαη ζηελ Κίλα θαη ην 15% ζηελ 

ππνζαράξηα Αθξηθή. 

 

     Σα πξάζηλα επαγγέικαηα ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη αθφκε ζε αξρηθφ ζηάδην. Σν 

2010 απνξξνθνχλ ην 5% ηεο αλεξγίαο ηεο Διιάδαο ζε αληίζεζε κε ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ 

απαζρνινχληαη πεξίπνπ 3,5 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, αθήλνληαο έηζη ηελ Διιάδα 

ηειεπηαία ζηελ θαηάηαμε.  

 

     Καζψο ηα επαγγέικαηα θαη νη βηνκεραλίεο ζηξέθνληαη πξνο πην πξάζηλεο 

πξαθηηθέο θαη πξντφληα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο γηα φια 

ηα επίπεδα εηδηθνηήησλ θαη λέσλ πξντφλησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

(πξσηνγελή θηι), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε 

πξάζηλεο βηνκεραλίεο. 

  

      Φπζηθά, νη αλαλεψζηκεο πεγέο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηιχζνπλ ην ζπλνιηθφ 

ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηεο αλζξσπφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν θαη κε ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά δεδνκέλα. Δάλ ε αμηνπνίεζή 

ηνπο ζπλδπαζζεί κε ηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο θαη κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, 

είλαη δπλαηή ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ επεξρφκελνπ «ελεξγεηαθνχ ρεηκψλα». 

 

     Ζ ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν, κπνξεί λα 

θαζνδεγήζεη ηελ παηδεία κε βάζε δηεπηζηεκνληθέο πεξηβαιινληηθέο αξρέο πέξα απφ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ζπκβαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ θαη λα ζπκβάιεη 

έηζη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα επηηεχγκαηα ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, φπσο είλαη ε επηθνηλσλία κέζσ δνξπθφξσλ θαη 

internet, ζεσξνχληαη απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ ηαρεία πξαγκαηνπνίεζε 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υξεηάδεηαη έλα λέν πξφηππν παηδείαο, πνπ ζα ζέηεη ην 

πεξηβάιινλ ζην θέληξν φισλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

Αιιά αθφκε θαη ζην πιαίζην ηεο εζληθήο παηδείαο, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ θαιείηαη λα εκθπζήζεη ηηο επαηζζεζίεο θαη ηελ γλψζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλζξψπηλε επεκεξία θαη απνθαηάζηαζε κέζσ 

απηνχ. 
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