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Πρόλογος  

 
 

 

Αυτό είναι ένα Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου, το οποίο χρησιμεύει ως το κύριο εκπαιδευτικό υλικό 

για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο 40 ωρών σχετικά με τις Δεξιότητες σε Ανθεκτικούς Τομείς. 

Συνδυάζεται επίσης με έναν Οδηγό Εκπαιδευτή, σχεδιασμένο να βοηθήσει τους Εκπαιδευτές του 

σεμιναρίου. Και τα δύο υποστηρίζονται από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης όπου υπάρχει 

διαθέσιμο το σετ οδηγού και εγχειριδίου για τις Δεξιότητες σε Ανθεκτικούς Τομείς, καθώς και δύο 

επιπλέον κύκλοι μαθημάτων που εστιάζουν στην Οικονομία Διαμοιρασμού και στην Κοινωνική 

Οικονομία αντίστοιχα. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκεται στη διεύθυνση: https://

elearning.youthshare-project.org 

Όλα τα παραπάνω είναι προϊόν της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων στο έργο YOUTHShare: 

A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs (Αριθμός 

έργου: 2017-1-345). Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την πρόσκληση Active Youth των 

Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας, και στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων σε παράκτιες και 

νησιωτικές περιοχές του Μεσογειακού ΕΟΧ, προωθώντας τις δεξιότητες των νέων ΕΑΕΚ (Εκτός 

Απασχόλησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στην διατοπικά ανθεκτική παραγωγή γεωργικών 

τροφίμων και τις σχετικές κυκλικές οικονομίες. Με την ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτών των 

τομέων, μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των πλατφορμών διαμοιραστικής 

οικονομίας, στοχεύει στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων στην περιοχή-στόχο.  

Οι εταίροι του YOUTHShare που συνεργάστηκαν στην προετοιμασία αυτής της τριλογίας Οδηγών 

και Εγχειριδίων σε ανθεκτικούς τομείς, στην κοινωνική οικονομία και στην οικονομία 

διαμοιρασμού είναι: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Μούρθια 

(Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), το Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της 

Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία – CARDET (Κύπρος) και το Δίκτυο Κοινωνικής Μέριμνας 

και Απασχόλησης (Ελλάδα). Και οι τρεις Οδηγοί βασίζονται σε μια κοινή δομή. Αυτή η δομή 

καθορίστηκε σε μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων μεταξύ των προαναφερθέντων εταίρων, 

ενώ το περιεχόμενο κάθε Οδηγού βασίστηκε στα ευρήματα μιας αντίστοιχης Διακρατικής 

Έκθεσης, που εκπονήθηκε σε μια αρχική φάση του έργου YOUTHShare, το οποίο στη συνέχεια 

αναπροσαρμόστηκε και βελτιωθεί περαιτέρω από τους υπεύθυνους επιμελητές του κάθε οδηγού. 

Στη Γρήγορη Επισκόπηση του Οδηγού μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή παρουσίαση του τι 

περιλαμβάνεται σε κάθε Οδηγό, καθώς και σημειώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του. 

Ελπίζουμε ότι αυτό το συνεργατικό έργο θα βοηθήσει άλλους συναδέλφους και εκπαιδευτικά ιδρύματα 

σε όλο τον κόσμο να παρέχουν εκπαίδευση σε σχέση με βασικές έννοιες, μεθόδους και εργαλεία για 

τους Ανθεκτικούς Τομείς. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους συνεργάτες του έργου YOUTHShare και, 

κυρίως, όλους τους συγγραφείς που συνέβαλαν σε αυτόν τον συλλογικό τόμο. Αναγνωρίζουμε με 

ευγνωμοσύνη την οικονομική στήριξη των χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. 

 

Οι επιμελητές  
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Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας 

 

 
Η παραγωγή του παρόντος Οδηγού Εκπαιδευτή θα ήταν αδύνατη χωρίς τη γενναιόδωρη 

υποστήριξη του Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. 

Το έργο A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs 

(YOUTHShare) στα πλαίσια του οποίου έχει αναπτυχθεί αυτός ο Οδηγός, χρηματοδοτείται από την 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση των 

Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. 

Οι Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας αποτελούν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της 

Νορβηγίας σε μια πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Εστιάζοντας στα πιο 

μειονεκτικά μέρη της Ευρώπης, όπου το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι 

μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας 

στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, ενισχύοντας παράλληλα τις 

διμερείς σχέσεις μεταξύ των δωρητών και χωρών της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και της 

Βαλτικής. 

Από το 1994, περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προσφερθεί από τις Χορηγίες ΕΟΧ 

και Νορβηγίας σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η κλιματική 

αλλαγή, η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η χρηστή διακυβέρνηση, τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, η δικαιοσύνη, οι εσωτερικές υποθέσεις, η κοινωνία των πολιτών, ο πολιτισμός , η 

κοινωνική ένταξη, η μείωση της φτώχειας και η απασχόληση των νέων. 

Το Ταμείο για τη Νεανική Απασχόληση, που ιδρύθηκε από τον ΕΟΧ και τη Νορβηγία το 2017 με 

προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή, παράλληλα με το 

YOUTHShare άλλα 26 έργα, που υλοποιούνται από 200 ιδρύματα από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Ο 

στόχος των έργων και του ίδιου του Ταμείου είναι η προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής 

απασχόλησης για τους νέους στην Ευρώπη· μια απολύτως αναγκαία παρέμβαση δεδομένου ότι το 

2018 στη ΕΕ των 28, περίπου 15 εκατομμύρια νέοι, ηλικίας 20-34 ετών, δεν ήταν ούτε στην 

Απασχόληση, ούτε στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (ΕΑΕΚ). Τα υψηλότερα ποσοστά σε 

ολόκληρη την Ευρώπη είναι ενδημικά στις χώρες εστίασης του προγράμματος YOUTHShare, σε 

ορισμένες εκ των οποίων πάνω από το ένα τέταρτο των νέων βρίσκεται εκτός της αγοράς 

εργασίας. Το Ταμείο στοχεύει, μέσω των 26 έργων μεγάλης κλίμακας και με τη βοήθεια της 

καινοτομίας και της διακρατικής συνεργασίας, να βοηθήσει άμεσα 25000 νέους να βρουν θέσεις 

εργασίας ή να δημιουργήσουν νέες, και έμμεσα πολλά εκατομμύρια νέους ακόμα, 

μεταβάλλοντας το το πολιτικό πρότυπο. 

Η κατάρτιση είναι ένας κεντρικός τομέας παρέμβασης για το Ταμείο για την Νεανική 

Απασχόληση. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων αναμένεται να βοηθήσει την ένταξη των νέων ΕΑΕΚ 

στην αγορά εργασίας. Το έργο YOUTHSHare μέσω του παρόντος Οδηγού Εκπαιδευτή μοιράζεται 

αυτό το συγκεκριμένο όραμα και στηρίζει την αποστολή του Ταμείου για τη Νεανική Απασχόληση 

του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.  
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Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα στο σεμινάριο, 

 
 

 

Σε καλωσορίζουμε στο 40ωρο σεμινάριο σχετικά με τις Δεξιότητες σε Ανθεκτικούς Τομείς με αυτό 

το εγχειρίδιο, το οποίο ελπίζουμε να είναι αληθινός σύντροφος καθ 'όλη τη διάρκεια του 

σεμιναρίου αλλά και μετά, όποτε αισθανθείς την ανάγκη να επανεξετάσεις τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται .   

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να εξοικειωθείς με το μεταβαλλόμενο τοπίο των αγορών εργασίας και 

να σου προτείνουμε κατάλληλους τρόπους για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτό. Στη συνέχεια, 

θα γνωρίσεις τομείς που έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν ανθεκτική οικονομική απόδοση 

απέναντι σε διάφορους κραδασμούς και απειλές, όπως οι επιπτώσεις της πρόσφατης ύφεσης στις 

περισσότερες περιφέρειες και περιοχές του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς και πιθανούς τρόπους 

εξόδου από αυτές τις καταστάσεις . Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό υλικό που κρατάς στα χέρια 

σου εστιάζει στον ταχέως αναδυόμενο τομέα της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στον τομέα του 

τουρισμού βραχυχρόνιας ενοικίασης και προτείνει πιθανές εφαρμογές που περιλαμβάνουν και 

τους δύο αυτούς τομείς. Με βάση τις πρακτικές και εφαρμοσμένες γνώσεις που προσφέρει αυτό 

το σεμινάριο, φιλοδοξούμε να σε βοηθήσουμε να αναπτύξεις τα εργαλεία που θα σου 

επιτρέψουν να κατανοήσεις την ανθεκτικότητα και, κυρίως, να τη δημιουργήσεις. Αυτές οι 

δεξιότητες και τα εργαλεία θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης 

για τον εαυτό σου και τους άλλους σε ανθεκτικούς τομείς και δραστηριότητες. 

 Για να γίνει αυτό το εγχειρίδιο όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το χρήστη, οργανώνεται σε 10 

μαθήματα. Κάθε μάθημα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα και θα αναπτυχθεί εντός 

τάξης σε μια παρουσίαση 3 ωρών.  

□ Στα τρία πρώτα μαθήματα θα σε βοηθήσουμε να αναπτύξεις δεξιότητες που είναι 

σημαντικές για να βρείς το δρόμο σου στο σύγχρονο τοπίο της εργασίας. Μπαίνοντας 

σήμερα στην αγορά εργασίας, όποιος/α αναζητεί εργασία πρέπει να αντιληφθεί το πώς 

έχει μεταβληθεί η απασχόληση τα τελευταία χρόνια, να προσαρμοστεί στο νέο 

περιβάλλον και να μεταχειριστεί εργαλεία που αυξάνουν την απασχολησιμότητα του/της.  

□ Τα επόμενα τέσσερα μαθήματα στοχεύουν στη διερεύνηση των αναδυόμενων 

παραγωγικών και χωρικών πραγματικοτήτων της κυκλικής οικονομίας. Ως μια βιώσιμη 

εναλλακτική της παραδοσιακής "γραμμικής" οικονομίας, η κυκλική οικονομία προσφέρει 

περιβαλλοντικά οφέλη αλλά και μια αναπτυσσόμενη αγορά με πολλές ευκαιρίες.   

□ Τα δύο τελευταία μαθήματα στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 

για να μπεις στον ανθεκτικό τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα στους αναπτυσσόμενους 

τομείς του αγροτουρισμού και των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, μέσω αγροδιατροφικών 

προϊόντων, τοπικών συνταγών και άλλων σχετικών υπηρεσιών. 

Για καθένα από τα παραπάνω μαθήματα, έχουμε συμπεριλάβει μια συλλογή κειμένων που 

καλύπτουν τις πιο σημαντικές θεωρητικές και πρακτικές πτυχές του μαθήματος. Σε περίπτωση 
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που δεν γνωρίζεις κάποιους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα κείμενα ή εάν αισθάνεσαι 

αβεβαιότητα, μπορείς να τους αναζητήσεις στο Γλωσσάρι, που βρίσκεται στην αρχή του 

εγχειριδίου. Επίσης, σε κάθε μάθημα μπορείς να βρείς όλες τις διαφάνειες της σχετικής 

παρουσίασης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κρατάς σημειώσεις κατά τη διάρκεια του 

σεμιναρίου ή να ανατρέξεις στο περιεχόμενο του μαθήματος όποτε θέλεις. Τέλος, κάθε μάθημα 

ολοκληρώνεται με κριτήριο αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής, όπου μπορείς να ελέγξεις τις νέες 

σου δεξιότητές! 

Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης , στην οποία μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις ή να κατεβάσεις αυτό το Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενων. Εκεί, μπορείς επίσης να 

βρείς επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία αξιολόγησης.   
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https://www.flickr.com/photos/kheelcenter/5279676030
https://www.flickr.com/photos/kheelcenter/5279676030
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  Ενότητα 1 
Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 1   

Βασικές έννοιες της μισθωτής εργασίας 

και της αγοράς εργασίας 
 

 

 

Συγγραφείς: Μιχάλης Πουλημάς, Δήμητρα Γλεντή 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανθρώπινη εργασία, Μισθωτή εργασία, Αγορά, Εμπόρευμα, Εργασιακή 

δύναμη, Αγορά εργασίας, Τομείς απασχόλησης, Επίπεδο δεξιοτήτων  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1: Η ανθρώπινη εργασία τότε και σήμερα  

 The importance of labour in shaping human societies: brief theoretical 

clarifications and historical data (Ο ρόλος της εργασίας στη διαμόρφωση των 

ανθρώπινων κοινωνιών: σύντομες θεωρητικές διευκρινίσεις και ιστορικά 

στοιχεία)   

Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η εργασία είναι μία συνειδητή ανθρώπινη δραστηριότητα, πνευματική αλλά 

και σωματική, που αποσκοπεί να παραγάγει χρήσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες 

μέσω της διάδρασης των ανθρώπων με τον υλικό κόσμο που τους περιβάλλει. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες τείνουμε να ταυτίζουμε την εργασία με τη μισθωτή 

εργασία. Είναι γεγονός ότι η μισθωτή εργασία είναι η μορφή που έχει αργά 

αλλά σταδιακά επικρατήσει όλων των άλλων μορφών συνειδητής παροχής 

εργασίας από την έλευση του καπιταλισμού στα μέσα του 18ου αιώνα και 

κυρίως κατά τον 20ο αιώνα. Ιστορικά όμως άλλες μορφές έχουν υπάρξει 

κυρίαρχες: αυτές δεν επιβιώνουν απλά μέχρι σήμερα, αλλά αποτελούν 

σημαντικό μέρος της συνολικής αμειβόμενης εργασίας σε ορισμένες περιοχές 

και τομείς.  

https://www.ebooks4greeks.gr/gewgrafia-ths-ergasias-ergatikh-drash-eyelikth-apasxolhsh-kai-xwrikes-anisothtes
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

 Work and Labor: History of the Concept (Δουλειά και εργασία: ιστορία της 

έννοιας)  

Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η εργασία, πιο συγκεκριμένα η μισθωτή εργασία, κυρίαρχη μορφή στις 

κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις στις σημερινές κοινωνίες, δεν απολάμβανε 

πάντα τέτοια περίοπτη θέση. Κατά το Μεσαίωνα, οπότε η αεργία ήταν 

προνόμιο της αριστοκρατίας, η εργασία ήταν συνώνυμη της φτώχειας και της 

κοινωνικής υποτίμησης. Χωρίς να ανατρέξουμε σε ολόκληρη την ιστορία της 

εργασίας, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την αντιφατική κληρονομιά 

που χαρακτηρίζει την έννοια κατά τον 19ο αιώνα. Από τη μία, η εργασία 

σχετιζόταν με την ιδέα της αλλοτρίωσης. Ο συσχετισμός αυτός έχει τις ρίζες 

του στην ελληνική σύλληψη της δουλείας, της οποίας η λειτουργία ήταν να 

ικανοποιεί τις ζωτικές ανάγκες αναπαραγωγής του ανθρώπινου είδους. Την 

ανέπτυξε περαιτέρω ο Μαρξ μέσω της κριτικής της μισθωτής εργασίας, μιας 

σύγχρονης μορφής αλλοτρίωσης μέσω της εργασίας. Από την άλλη, η εργασία 

συνδέεται με τα επιτεύγματα και την αυτο-έκφραση. Η αντίθετη αυτή πλευρά, 

βασισμένη στην προτεσταντική τυποποίηση του επαγγέλματος ως κάλεσμα, 

αντλώντας από την αντίληψη της εργασίας ως της ουσίας του ανθρώπου, 

συνεισέφερε σημαντικά στην ιδεολογία του κράτους πρόνοιας. Η ένταση αυτή 

μεταξύ αλλοτρίωσης και απελευθέρωσης θα άφηνε ανεξίτηλα σημάδια στην 

αντίληψη για την εργασία και συνεχίζει μέχρι σήμερα να διατρέχει τις 

θεωρητικές διαμάχες στις κοινωνικές επιστήμες.   

 

ΘΕΜΑ 2: Δομικά μέρη της αγοράς εργασίας  

 Labor Market (Αγορά εργασίας)   

Αρχάριοι (click here to access it)   

Η αγορά εργασίας αναφέρεται στην προσφορά και ζήτηση εργασίας κατά την 

οποία οι υπάλληλοι παρέχουν την προσφορά και οι εργοδότες τη ζήτηση. Είναι 

ένα σημαντικό μέρος κάθε οικονομίας και συνδέεται στενά με τις αγορές 

κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών. Στο μακροοικονομικό επίπεδο, η 

προσφορά και η ζήτηση επηρεάζονται από εσωτερικές αλλά και διεθνείς 

δυναμικές αγοράς, καθώς και από παράγοντες όπως η μετανάστευση, η ηλικία 

του πληθυσμού και τα επίπεδα μόρφωσης. Στους σχετικούς δείκτες 

περιλαμβάνονται η ανεργία, η παραγωγικότητα, τα επίπεδα συμμετοχής, το 

συνολικό εισόδημα και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ). Στο 

μικροοικονομικό επίπεδο οι εταιρείες έρχονται σε επαφή με τους υπαλλήλους, 

προσλαμβάνοντας ή απολύοντάς τους και αυξάνοντας ή μειώνοντας τους 

μισθούς και τις ώρες εργασίας. Η σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/wage-labor
https://www.investopedia.com/terms/l/labor-market.asp
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ΜΑΘΗΜΑ 1: Βασικές έννοιες της μισθωτής εργασίας και της αγοράς εργασίας 

επηρεάζει το πόσες ώρες εργάζεται ο υπάλληλος και την αμοιβή που λαμβάνει 

μέσω μισθών και παροχών.   

 What are Wages? How are they Determined? (Τι είναι ο μισθός; Πώς 

καθορίζεται;)  
Αρχάριοι (click here to access it)     

Το σημαντικό αυτό κείμενο του Καρλ Μαρξ εξηγεί γλαφυρά τι είναι η 

εργασιακή δύναμη και πώς πωλείται ως εμπόρευμα στην καπιταλιστική αγορά 

εργασίας. Αν ρωτούσαμε έναν αριθμό εργαζομένων “Πόσα πληρώνεστε;”, 

πιθανώς θα έδιναν διαφορετικές απαντήσεις ανάλογα με τον βιομηχανικό 

κλάδο στον οποίο απασχολούνται. Πιθανόν να διαφέρουν και η αμοιβή αλλά 

και οι εργασίες που τους ανατίθενται: π.χ. η ύφανση ενός μέτρου υφάσματος ή 

η στοιχειοθέτηση μίας σελίδας κειμένου. Παρά την ποικιλία των δηλώσεών 

τους, θα συμφωνούσαν όλοι σε ένα σημείο: ότι μισθός είναι το ποσό που 

πληρώνει ο καπιταλιστής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εργασίας ή 

για μια συγκεκριμένη ποσότητα εργασίας. Συνεπώς, ο εργάτης μοιάζει να 

πουλάει την εργασία του στον καπιταλιστή μέσω της χρήσης χρημάτων. Αυτό 

όμως δεν είναι παρά μία ψευδαίσθηση. Στην πραγματικότητα, αυτό που 

πουλάνε στον καπιταλιστή είναι η εργασιακή τους δύναμη. Άρα η εργασιακή 

δύναμη είναι ένα εμπόρευμα, όπως κάθε άλλο εμπόρευμα. Η εργασιακή 

δύναμη μετριέται με το ρολόι, ενώ ένα υλικό εμπόρευμα, όπως η ζάχαρη, 

μετριέται με το ζύγι. Η ανταλλακτική αξία ενός εμπορεύματος υπολογιζόμενη 

σε χρήματα, είναι η τιμή του. Ο “μισθός” λοιπόν είναι απλά ένα ειδικό όνομα 

που δίνουμε στην τιμή της εργασιακής δύναμης, αυτό το ιδιαίτερο εμπόρευμα 

που δεν έχει άλλο τρόπο αποθήκευσης, παρά μόνο το ανθρώπινο σώμα. 

Συνοψίζοντας, η εργασιακή δύναμη είναι ένα εμπόρευμα που πωλείται στον 

καπιταλιστή από τον μισθωτό εργάτη για να εξασφαλίσει τα προς το ζην. 

 

ΘΕΜΑ 3: Τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματικοί κλάδοι   

 The three main sectors of economic activity (Οι τρεις κύριοι τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας)   
Αρχάριοι (click here to access it)   

Το μοντέλο των τριών τομέων, το οποίο αναπτύχθηκε στην οικονομική θεωρία 

κατά τις δεκαετίες του ‘30 και του ‘40, διαχωρίζει τις οικονομίες σε τρεις τομείς 

δραστηριοτήτων: εξαγωγή πρώτων υλών, μεταποίηση και υπηρεσίες. Οι τρεις 

τομείς αυτοί αναφέρονται ως πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής 

αντίστοιχα. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, καθώς μία οικονομία αναπτύσσεται, 

το επίκεντρό της μετατίθεται προοδευτικά από τον πρωτογενή στον 

δευτερογενή και τελικά στον τριτογενή τομέα. Χώρες που βρίσκονται σε πιο 

πρώιμο στάδιο ανάπτυξης έχουν χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και το κύριο 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/wage-labour/ch02.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-sector_model
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

μέρος της παραγωγής τους βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Χώρες σε πιο 

προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, με ενδιάμεσο εθνικό εισόδημα, παράγουν το 

εισόδημά τους κυρίως μέσω του δευτερογενούς τομέα. Στις πολύ 

ανεπτυγμένες χώρες με υψηλό εισόδημα, ο τριτογενής τομέας κυριαρχεί επί 

της συνολικής απόδοσης της οικονομίας.   

  Job Sectors (Επαγγελματικοί κλάδοι)    
Αρχάριοι (click here to access it)   

Τι είναι οι επαγγελματικοί κλάδοι; Οι επαγγελματικοί κλάδοι είναι περιοχές της 

οικονομίας που περιλαμβάνουν δουλειές που σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο 

μεταξύ τους. Παρόλο που αυτοί οι κλάδοι μπορεί να συνδέονται μέσα σε ένα 

ευρύτερο πεδίο, κάθε κλάδος έχει ανάγκη ένα εργατικό δυναμικό με διακριτές 

δεξιότητες και ειδικότητες. Είναι σημαντικό να κάνετε έρευνα και προεργασία 

πριν μπείτε σε έναν καινούργιο κλάδο, κυρίως γιατί η είσοδος σε έναν 

καινούργιο κλάδο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη νευρικότητα. Ως άπειροι και 

νεοεισελθόντες σε έναν κλάδο είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε προκλήσεις 

όπως:  

□ Έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνική ορολογία και το εξειδικευμένο 

λεξιλόγιο του κλάδου 

□ Έλλειψη εμπιστοσύνης στις επαγγελματικές σας ικανότητες. 

□ Αβεβαιότητα σχετικά με τις προσδοκίες και απαιτήσεις μίας θέσης. 

Η εμπειρία είναι το κλειδί για να ξεπεράσετε αυτές τις προκλήσεις και θα σας 

δώσει σίγουρα κάποια πλεονεκτήματα έναντι όσων είναι νέοι σε έναν κλάδο. 

Αποκτώντας εμπειρία: 

□ Καταλαβαίνετε τη διοικητική οργάνωση του κλάδου, καθώς και τον δικό 

σας ρόλο 

□ Έχετε περισσότερες πιθανότητες να ανεβείτε σκαλοπάτια της καριέρας 

□ Αποδεικνύετε τις ικανότητές σας να διαπρέψετε στη θέση σας.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ Skills Panorama/Future jobs (Πανόραμα δεξιοτήτων/Δουλειές του μέλλοντος)  

(click here to access it) 

□ European Training Foundation (ETF) (ΕυρωπαΪκό Ίδρυμα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης)  (click here to access it) 

□ Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία)  (click here to access it) 

https://jobs.telegraph.co.uk/article/job-sectors/
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-themes/future-jobs
https://www.etf.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/eurostat/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
 
Ερώτηση 1: Ποια είναι η κυρίαρχη μορφή εργασίας στην καπιταλιστική εποχή; 

1. Μισθωτή εργασία. 
2. Καταναγκαστική εργασία. 
3. Εθελοντική εργασία. 
4. Κοινοτική εργασία. 

 
Ερώτηση 2: Σε τι αναφέρεται η εργασιακή δύναμη; 

1. Στην ανταλλαγή εργασίας για μισθό. 
2. Στην προσφορά και ζήτηση εργασίας. 
3. Στην ανθρώπινη δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων εργασιών. 
4. Το προϊόν της ανθρώπινης εργασίας. 

 
Ερώτηση 3: Ποιο είναι το αντικείμενο συναλλαγής σε μια αγορά εργασίας; 

1. Προϊόντα. 
2. Αγαθά. 
3. Εργασιακή δύναμη. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 4: Ποιος παρέχει τη ζήτηση σε μια αγορά εργασίας; 

1. Οι υπάλληλοι. 
2. Οι εργοδότες. 
3. Το κράτος. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 5: Ποιος παρέχει την προσφορά σε μια αγορά εργασίας; 

1. Οι υπάλληλοι. 
2. Οι εργοδότες. 
3. Το κράτος. 
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 6: Ποια από τις παρακάτω έννοιες/ομάδες δεν είναι δομικό μέρος των αγορών 
εργασίας; 

1. Οι εργοδότες. 
2. Οι υπάλληλοι. 
3. Οι εργασιακές νομοθεσίες και συμβάσεις. 
4. Ο υλικός κόσμος. 
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ΜΑΘΗΜΑ 1: Βασικές έννοιες της μισθωτής εργασίας και της αγοράς εργασίας 

Ερώτηση 7: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος τομέας απασχόλησης στην Ευρώπη σήμερα; 
1. Ο αγροτικός. 
2. Ο βιομηχανικός. 
3. Οι υπηρεσίες. 
4. Κανένα από τα προηγούμενα. 

 
Ερώτηση 8: Τι είδους εργασία κάνει ένας μαραγκός σύμφωνα με τις δεξιότητές του; 

1. Ανειδίκευτη εργασία. 
2. Ημιειδικευμένη εργασία. 
3. Εξειδικευμένη εργασία. 
4. Εργασία υψηλής εξειδίκευσης (επιστημονικό επάγγελμα) 

 
Ερώτηση 9: Τι διαφοροποιεί ένα επάγγελμα υψηλής εξειδίκευσης (επιστημονικό) από 
άλλα επαγγέλματα; 

1. Απαιτεί μακροχρόνια εκπαίδευση. 
2. Κατευθύνεται από έναν επαγγελματικό οργανισμό. 
3. Περιλαμβάνει κώδικες δεοντολογίας 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 10: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι επάγγελμα υψηλής εξειδίκευσης; 

1. Υπεύθυνος πωλήσεων. 
2. Καθηγητής. 
3. Δικηγόρος. 
4. Πολιτικός μηχανικός. 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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  Ενότητα 1 
Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 2   
Ευέλικτη εργασία 
και νέες μορφές απασχόλησης 
 
 
 
Συγγραφείς: Μιχάλης Πουλημάς, Δήμητρα Γλεντή 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τυπική Απασχόληση, Μη Τυπική Απασχόληση, Ευελιξία Της Αγοράς 

Εργασίας, Δανεισμός Εργαζομένων, Διαμοιρασμός Εργασίας, Προσωρινή Διαχείριση, 

Περιστασιακή Απασχόληση, Εργασία Με Κουπόνι (Voucher), Εργασία Χαρτοφυλακίου, 

Εργασία Με Πληθοπορισμό (Crowd Employment), Συνεργατική Απασχόληση, Σύμβαση 

Εργασίας 

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1: Τυπική και μη τυπική απασχόληση   

 Non-Standard Employment around the world (Μη τυπική απασχόληση ανά τον 

κόσμο)   

Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η αναφορά αναλύει τη συχνότητα και τις τάσεις της μη τυπικής απασχόλησης 

παγκοσμίως και διερευνά τις αιτίες του φαινομένου, συμπεριλαμβανομένων 

των αλλαγών που έχουν προκληθεί στον κόσμο της εργασίας από την 

παγκοσμιοποίηση, κοινωνικές αλλαγές, μεταβολές στις οργανωτικές πρακτικές 

των εταιρειών καθώς και από τις αλλαγές και τα κενά στην εργατική 

νομοθεσία. Περιλαμβάνει επίσης μια σειρά προτάσεων πολιτικής.   

 Part-time work (Μερική απασχόληση)   

Αρχάριοι (click here to access it)   

Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης είναι αυτός που εργάζεται λιγότερες ώρες 

από τον εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_534497/lang--en/index.htm
https://www.nidirect.gov.uk/articles/part-time-work
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

αριθμός ωρών που να καθιστά κάποιον εργαζόμενο πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης, αλλά η πλήρης απασχόληση συνήθως σημαίνει τουλάχιστον 35 

ώρες εργασίας την εβδομάδα. Οι λόγοι για να εργάζεται κανείς με μερική 

απασχόληση είναι διαφορετικοί από άτομο σε άτομο. Μπορεί να θέλεις να 

αλλάξεις την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σου ή 

μπορεί να έχεις υποχρεώσεις φροντίδας κάποιου που την έχει ανάγκη. Αν 

θέλεις να αλλάξεις το μοτίβο εργασίας σου μπορεί να σου φανεί χρήσιμο να 

διαβάσεις σχετικά με την ευέλικτη εργασία και την εξισορρόπηση 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.    

 Helping the gig economy work better for gig workers (Βοηθώντας την 

οικονομία πλατφόρμας να δουλέψει καλύτερα για τους εργαζόμενους της 

πλατφόρμας)    

Αρχάριοι (click here to access it)   

Η οικονομία πλατφόρμας έχει λάβει τεράστια δημοσιότητα τα τελευταία 

χρόνια. Αλλά πώς θα γίνει η εκπροσώπηση των συμφερόντων και η 

διαπραγμάτευση για καλύτερες αμοιβές των εργαζομένων μέσω πλατφόρμας;   

 

ΘΕΜΑ 2: Γιατί ευέλικτη απασχόληση;    

 Labour Market Flexibility (Ευελιξία της αγοράς εργασίας)   

Αρχάριοι (click here to access it)   

Το άρθρο εξηγεί τι είναι η ευελιξία της αγοράς εργασίας, πώς λειτουργεί, ποιοι 

παράγοντες την επηρεάζουν και ποια είναι τα επιχειρήματα εναντίων της. Η 

ευελιξία της αγοράς εργασίας είναι σημαντικό στοιχείο της αγοράς εργασίας. 

Επιτρέπει στις εταιρείες να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις για να 

μεταβάλλουν το εργατικό τους δυναμικό ως αντίδραση στις διακυμάνσεις της 

αγοράς και να στηρίξουν την αύξηση παραγωγής. Οι οργανισμοί μπορούν να 

τροποποιήσουν το εργατικό τους δυναμικό με βάση παράγοντες όπως οι 

προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, οι αμοιβές και οι παροχές, καθώς και 

οι ώρες και συνθήκες εργασίας. Οι εταιρείες, όμως, δεν έχουν λευκή επιταγή 

να εφαρμόσουν μια ευέλικτη αγορά εργασίας, λόγω των νόμων και των 

πολιτικών για την προστασία των εργαζομένων και του εργατικού δυναμικού.  

 Advantages and Disadvantages of Flexible Labour Markets (Πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα των ευέλικτων αγορών εργασίας)   

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Το άρθρο αυτό εξετάζει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

παρουσιάζει η ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. Οι ευέλικτες αγορές 

εργασίας περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν λιγότερη κρατική παρέμβαση. 

https://www.ilo.org/washington/WCMS_642303/lang--en/index.htm
https://www.investopedia.com/terms/l/labor-market-flexibility.asp
https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/overview-of-new-forms-of-employment-2018-update


 31 

 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Ευέλικτη εργασία και νέες μορφές απασχόλησης 

Υπονοούν ότι οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας καθορίζονται από τις 

δυνάμεις της αγοράς και όχι από το κράτος ή τα συνδικάτα εργαζομένων. 

Έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

□ Ευκολότερη πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων 

□ Ελάχιστη έως καθόλου νομοθετική ρύθμιση 

□ Συμπίεση μισθών 

□ Μεγαλύτερη ποικιλία συμβάσεων εργασίας, π.χ. προσωρινές, μερικής 

απασχόλησης, με διαθεσιμότητα εργασίας   

 

ΘΕΜΑ 3: Νέες μορφές απασχόλησης στην Ευρώπη    

 Overview of new forms of employment 2018 update. Working conditions. 

(Επισκόπηση νέων μορφών απασχόλησης επικαιροποίηση 2018. Συνθήκες 

εργασίας)    
Έμπειροι χρήστες  (click here to access it)   

Κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, όπως η ανάγκη για αυξημένη ευελιξία 

από πλευράς εργαζομένων αλλά και εργοδοτών, η αυξανόμενη χρήση 

εξελιγμένης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας και η αυξανόμενη 

βαρύτητα ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, 

έχουν ως αποτέλεσμα την ανάδυση νέων μορφών απασχόλησης. παρόλα αυτά 

μεταξύ Κρατών Μελών υπάρχουν διαφορές στην κατανόηση του όρου “νέες 

μορφές απασχόλησης”. Αυτό που είναι “νέο” σε μια χώρα μπορεί να είναι 

εδραιωμένο σε μια άλλη ή μπορεί να μην υπάρχει σε μία τρίτη. Μέσω της 

έρευνάς της για τις νέες μορφές απασχόλησης, η Eurofound (2015) αποσκοπεί 

στη χαρτογράφηση αναδυόμενων τάσεων στην αγορά εργασίας υιοθετόντας 

μία προσέγγιση βασισμένη σε μία εθνική προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μορφές απασχόλησης που θεωρούνται “νέες” στο εθνικό πλαίσιο, άσχετα από 

την κατάστασή τους σε άλλες χώρες.   

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ ILO (click here to access it) 

□ Eurofound (click here to access it) 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/overview-of-new-forms-of-employment-2018-update
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.eurofound.europa.eu/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 2: Ευέλικτη εργασία και νέες μορφές απασχόλησης 

 
ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 2: Ευέλικτη εργασία και νέες μορφές απασχόλησης 

 
ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΜΑΘΗΜΑ 2: Ευέλικτη εργασία και νέες μορφές απασχόλησης 

 
ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 18 



 38         

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΜΑΘΗΜΑ 2: Ευέλικτη εργασία και νέες μορφές απασχόλησης 

 
ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

Ερώτηση 1: Τι περιλαμβάνει η τυπική απασχόληση; 
1. Πλήρη απασχόληση 
2. Μισθό 
3. Σύμβαση αορίστου χρόνου 
4. Όλα τα παραπάνω 
 

Ερώτηση 2: Πότε καθιερώθηκε το μοντέλο της τυπικής απασχόληση; 
1. Τον 19ο αιώνα. 
2. Την περασμένη δεκαετία. 
3. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
4. Τη δεκαετία του 1970 
 

Ερώτηση 3: Ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσαν να είναι μέρος μιας μη τυπικής 
απασχόλησης/σύμβασης; 

1. Εργασία από το σπίτι του υπαλλήλου 
2. Μερική απασχόληση 
3. Εναλλαγή περιόδων εργασίας και μη εργασίας 
4. Όλα τα παραπάνω 
 

Ερώτηση 4: Γιατί άρχισε να χρησιμοποιείται η ευέλικτη εργασία; 
1. Τα κόστη που συνεπάγεται η τυπική απασχόληση ήταν πολύ ψηλά. 
2. Ήταν απαίτηση των συνδικάτων εργαζομένων. 
3. Επιβλήθηκε από τις κυβερνήσεις. 
4. Όλα τα παραπάνω. 
 

Ερώτηση 5: Σε τι αναφέρεται ο διαμοιρασμός εργασίας; 
1. Πολλοί εργοδότες για έναν εργαζόμενο. 
2. Ο εργοδότης καλεί τον εργαζόμενο όποτε υπάρχει εργασία.  
3. Δύο θέσεις μερικής απασχόλησης συνδυάζονται για να καλύψουν μία θέση 

πλήρους απασχόλησης.  
4. Κανένα από τα παραπάνω.  
 

Ερώτηση 6: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι νέα μορφή απασχόλησης; 
1. Περιστασιακή απασχόληση. 
2. Προσωρινή διαχείριση. 
3. Εργασία χαρτοφυλακίου. 
4. Πλήρης απασχόληση αορίστου χρόνου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 2: Ευέλικτη εργασία και νέες μορφές απασχόλησης 

Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω δεν αναφέρεται στη συνεργατική απασχόληση; 
1. Συνεργαζόμενες μικρές επιχειρήσεις. 
2. Συνεργαζόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
3. Πλατφόρμες διαμοιρασμού.  
4. Συνεταιρισμοί.  
 

Ερώτηση 8: Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στη διαδικτυακή τηλεργασία; 
1. Εργασία με ευέλικτα ωράρια. 
2. Εργασία εν κινήσει. 
3. Εργασια στο γραφείο σου στα κεντρικά της εταιρείας. 
4. Εργασία από γραφείο στο σπίτι. 
 

Ερώτηση 9: Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; Η σύμβαση εργασίας 
οφείλει να είναι σύμφωνη με: 

1. Την ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία.  
2. Την εθνική εργατική νομοθεσία. 
3. Τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 
4. Τον καθιερωμένο βασικό μισθό. 
 

Ερώτηση 10: Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται σε μια σύμβαση εργασίας;  
1. Διάρκεια απασχόλησης. 
2. Χώρος και πρόγραμμα εργασίας. 
3. Υποχρεώσεις του εργαζομένου. 
4. Η φυλή και θρησκεία του εργαζομένου. 
 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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  Ενότητα 1 
Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 3 
(Ξανα)μπαίνοντας στην αγορά εργασίας 
 
 
 
 
Συγγραφείς: Μιχάλης Πουλημάς, Δήμητρα Γλεντή 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φανερή Αγορά Εργασίας, Αθέατη Αγορά Εργασίας, Εθελοντική 

Εργασία, Πρακτική Άσκηση, Δικτύωση, Βιογραφικό Σημείωμα/ Σύντομο Βιογραφικό, 

Συνοδευτική Επιστολή, Συνέντευξη Εργασίας 

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1: Μέθοδοι αναζήτησης εργασίας   

 Job search methods (Μέθοδοι αναζήτησης εργασίας)   

Αρχάριοι  (click here to access it)   

Η αναζήτηση εργασίας είναι μακρά διαδικασία και απαιτεί κόπο. Μπορεί να 

χρειαστούν μήνες μέχρι να μπορέσετε να βρείτε μια δουλειά που να ταιριάζει 

στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Το κλειδί είναι η υπομονή όσο συνεχίζετε 

την αναζήτησή σας. Υπάρχουν όμως μέθοδοι και συμβουλές που μπορούν να 

σας βοηθήσουν να επιταχύνετε τη διαδικασία αναζήτησης και εύρεσης 

εργασίας. Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με αυτές. Καμία 

στρατηγική δε θα δουλέψει για όλους τους υποψήφιους,οπότε πρέπει να είστε 

ευέλικτοι και επίμονοι.    

 9 Different Ways to Find a New Job (9 διαφορετικοί τρόποι για να βρείτε 

καινούργια δουλειά)   

Αρχάριοι (click here to access it)   

Οι εποχές που έβρισκε κανείς δουλειά αμέσως μετά το σχολείο και έμενε σε 

αυτή μέχρι τη συνταξιοδότηση έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Τη σήμερον ημέρα 

http://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-job-hunting/job-search-methods
https://www.investopedia.com/financial-edge/0711/9-different-ways-to-find-a-new-job.aspx
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

ο κόσμος έχει γίνει ικανότερος στον εντοπισμό επαγγελματικών ευκαιριών. 

Παρομοίως, ορισμένες από τις πιο παραδοσιακές τακτικές έχουν αρχίσει να 

χάνουν σε δημοφιλία. Ο κόσμος δεν ψάχνει πια κατά κύριο λόγο σε αγγελίες 

εφημερίδων για να βρουν τη δουλειά των ονείρων τους. Οι υποψήφιοι 

γίνονται πιο δημιουργικοί και χρησιμοποιούν νέες στρατηγικές για να 

εξελίξουν τις σταδιοδρομίες τους. Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να διαβάσετε 

περισσότερα σχετικά με τις πιο νέους και αποτελεσματικούς τρόπους 

αναζήτησης εργασίας.     

 Top 10 Strategies for a Successful Job Search (Οι 10 καλύτερες στρατηγικές για 

μια επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας)   

Αρχάριοι (click here to access it)   

Πλέον η αναζήτηση εργασίας δεν είναι απλά να στείλεις μία αίτηση και να 

ελπίζεις να σε καλέσουν για συνέντευξη. Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά 

εργασίας, που βασίζεται στη δικτύωση, λίγοι καταφέρνουν να κάνουν απλώς μια 

αίτηση, να πάνε σε συνέντευξη και να βρουν δουλειά. Οι πιο επιτυχημένοι 

υποψήφιοι ακολουθούν μια σειρά από στρατηγικές που τους κάνουν να 

ξεχωρίζουν από από το πλήθος, από τη δημιουργία παρουσίας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ως την στόχευση σε συγκεκριμένες εταιρείες. Δοκιμάστε τις 

παρακάτω τακτικές για να κάνετε συντομότερη την αναζήτησή σας, βρείτε επαφές 

που να μπορούν να σας βοηθήσουν, κάντε το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει και 

πάτε τέλεια στις συνεντεύξεις σας ώστε να σας γίνουν προτάσεις εργασίας. 

 

ΘΕΜΑ 2: Οι αρχές ενός καλού βιογραφικού   

 Europass Curriculum Vitae Writing Tips (Συμβουλές για τη σύνταξη 

βιογραφικού Europass)  

Αρχάριοι (click here to access it)   

Όσο μεγαλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο περισσότερα πρότυπα καθιερώνονται 

από την Ευρωβουλή για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να φτάσει στο 

επίπεδο να μπορούν οι πολίτες που ζουν και εργάζονται μαζί στην Ευρώπη να 

απολαύουν ίσων δικαιωμάτων. Όταν κάνετε αίτηση για οποιαδήποτε θέση εντός 

της ΕΕ, είτε σπουδάζεται θέλετε απλά να αποκτήσετε εμπειρία, ένα από τα 

σημαντικότερα ζητήματα είναι να μπορέσετε να κάνετε τον πιθανό σας εργοδότη 

να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την εξειδίκευση και τις δυνατότητές σας.    

 

ΘΕΜΑ 3: Η συνέντευξη   

 What is an Interview (Τι είναι μια συνέντευξη)  
Αρχάριοι (click here to access it)   

thebalancecareers.com/top-strategies-for-a-successful-job-search-2060714
thebalancecareers.com/europass-curriculum-vitae-writing-tips-2060336
http://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-interviews/what-interview
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ΜΑΘΗΜΑ 3: (Ξανα)μπαίνοντας στην αγορά εργασίας 

Η συνέντευξη εργασίας είναι μια συζήτηση μεταξύ ενός δυνητικού εργοδότη 

και ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

ο εργοδότης έχει μια ευκαιρία να αξιολογήσει τα προσόντα, την εμφάνιση και 

τη γενικότερη καταλληλότητα του υποψήφιου για τη θέση. Παράλληλα ο 

υποψήφιος προσπαθεί να μάθει περισσότερα για τη θέση, να αξιολογήσει τον 

εργοδότη και να μάθει αν καλύπτονται οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. 

Μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη ως μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων 

όπου ο καθένας προσπαθεί να μάθει περισσότερα για τον άλλο. Η διαδικασία 

της συνέντευξης είναι αμφίδρομη. Ταξιδεύετε προς ένα στόχο, τη σωστή 

δουλειά, και ο εργοδότης ταξιδεύει επίσης προς ένα στόχο, τη σωστή 

πρόσληψη.   

 Job Interview Questions, Answers, and Tips to Prepare (Ερωτήσεις σε 

συνεντεύξεις εργασίας, απαντήσεις και συμβουλές για προετοιμασία)   
Αρχάριοι (click here to access it)   

Έχεις συνέντευξη εργασίας; Είσαι προετοιμασμένος/η; Ο καλύτερος τρόπος να 

ετοιμαστείς για μια συνέντευξη είναι να αφιερώσει χρόνο για να μελετήσεις τις 

συχνότερες ερωτήσεις που είναι πιο πιθανό να σου γίνουν, καθώς και 

παραδείγματα των καλύτερων απαντήσεων. Το να ξέρεις τι θα πεις μπορεί να 

σε γλιτώσει από πολύ άγχος στη συνέντευξη.     

 The Best Outfits for Job Interviews (Τα καλύτερα σύνολα για συνέντευξη 

εργασίας)   
Αρχάριοι (click here to access it)   

Ποια είναι τα καλύτερα ρούχα για να φορέσεις σε μια συνέντευξη εργασίας; Οι 

επιλογές εξαρτώνται από το είδος της δουλειάς και την εταιρεία με την οποία 

έχεις συνέντευξη. Πάντα θέλεις να κάνεις την καλύτερη εντύπωση με τα ρούχα 

σου, αλλά το τι θα επιλέξεις εξαρτάται από το αν στην εταιρεία συνηθίζεται η 

επίσημη ενδυμασία. αν είναι μία νέα επιχείρηση με casual ντύσιμο ή αν μιλάμε 

για μια ανεπίσημη καλοκαιρινή δουλειά. Εδώ θα βρεις πληροφορίες για το πώς 

να ντυθείς για συνέντευξη και πληροφορίες για τι να φορέσεις και τι όχι, πώς 

να εντυπωσιάσεις έναν πιθανό εργοδότη, τους διαφορετικούς κανόνες 

επαγγελματικής ενδυμασίας και γενικές συμβουλές ντυσίματος για να πετύχεις.     

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ Europass  (click here to access it) 

□ LinkedIn (click here to access it) 

□ Facebook Jobs  (click here to access it) 

□ Resume Genius - Online resume Builder  (click here to access it) 

https://www.thebalancecareers.com/job-interview-questions-and-answers-2061204
https://www.thebalancecareers.com/best-interview-attire-for-every-type-of-interview-2061364
https://europass.cedefop.europa.eu
https://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/jobs/
https://resumegenius.com/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

 ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 3: (Ξανα)μπαίνοντας στην αγορά εργασίας 

  
ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

 ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 3: (Ξανα)μπαίνοντας στην αγορά εργασίας 

  
ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

 ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΜΑΘΗΜΑ 3: (Ξανα)μπαίνοντας στην αγορά εργασίας 

  
ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

 ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΜΑΘΗΜΑ 3: (Ξανα)μπαίνοντας στην αγορά εργασίας 

  
ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

 ΔΙΑΦ. 25 

ΔΙΑΦ. 26 

ΔΙΑΦ. 27 
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ΜΑΘΗΜΑ 3: (Ξανα)μπαίνοντας στην αγορά εργασίας 

  
ΔΙΑΦ. 28 

ΔΙΑΦ. 29 

ΔΙΑΦ. 30 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1      Εισαγωγή στις αγορές εργασίας και τις νέες μορφές απασχόλησης 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
 
Ερώτηση 1: Ποιο μέρος της αγοράς εργασίας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο; 

1. Η φανερή αγορά εργασίας  
2. Η αθέατη αγορά εργασίας 
3. Η ψηφιακή αγορά εργασίας 
4. Κανένα από τα παραπάνω 

 
Ερώτηση 2: Πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στην αθέατη αγορά εργασίας; 

1. Δικτύωση 
2. Ερχόμενος σε απευθείας επαφή με τους εργοδότες 
3. Στέλνοντας αίτηση απευθείας στις επιθυμητές εταιρείες 
4. Όλα τα παραπάνω 

 
Ερώτηση 3: Ποια πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη για να φέρνει σε επαφή εργοδότες και 
εργαζόμενους; 

1. Facebook 
2. Twitter 
3. LinkedIn 
4. Instagram 

 
Ερώτηση 4: Η εθελοντική εργασία προσφέρει ευκαιρίες…  

1. για να αποκτήσουμε πολύτιμες εμπειρίες και δεξιότητες. 
2. να γνωρίσουμε ανθρώπους ενός τομέα. 
3. να μας προσλάβουν τελικά στον οργανισμό. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 5: Η δικτύωση είναι ο πιο επιτυχημένος τρόπος να βρούμε δουλειά γιατί…  

1. οι περισσότερες δουλειές δεν ανακοινώνονται.  
2. βελτιώνει τις κοινωνικές σας δεξιότητες. 
3. δουλειά βρίσκεις μόνο αν σε συστήσει φίλος. 
4. οι εργοδότες ψάχνουν για εργαζόμενους με μεγάλα κοινωνικά δίκτυα. 

 
Ερώτηση 6: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι βασικό μέρος ενός βιογραφικού; 

1. Ιστορικό απασχόλησης 
2. Προσωπικά στοιχεία 
3. Εκπαίδευση 
4. Ενδιαφέροντα 
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ΜΑΘΗΜΑ 3: (Ξανα)μπαίνοντας στην αγορά εργασίας 

Ερώτηση 7: Όταν γράφετε το σύντομο βιογραφικό σας πρέπει... 
1. Να δώσετε όσες περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται 
2. Να είστε σύντομοι. 
3. Να χρησιμοποιείτε κοινοτοπίες. 
4. Να φουσκώνετε την εργασιακή σας εμπειρία. 

 
Ερώτηση 8: Αν έχετε περιορισμένη ή καθόλου εμπειρία, πρέπει... 

1. να μη γράψετε βιογραφικό καθόλου . 
2. να εφεύρετε κάτι για το βιογραφικό σας. 
3. να τονίσετε την εκπαίδευση ή την εθελοντική σας εργασία. 
4. να μην στείλετε αίτηση για δουλειά. 

 
Ερώτηση 9: Αν έχετε συνέντευξη σύντομα είναι καλή ιδέα…  

1. να χαλαρώσετε και να αυτοσχεδιάσετε. 
2. να κάνετε έρευνα σχετικά με την εταιρεία. 
3. να φορέσετε ότι φοράτε κάθε μέρα. 
4. να πιείτε κάνα δυο ποτά την προηγούμενη νύχτα. 

 
Ερώτηση 10: Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν πρέπει... 

1. να κάνετε ερωτήσεις. 
2. να σταμάτε για να σκεφτείτε μια απάντηση. 
3. διατηρείτε οπτική επαφή με τον συνεντευξιαστή. 
4. να ρωτήσετε για το μισθό. 

 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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  Ενότητα 2 
Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 4 
Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία 
 
 
 
 
Συγγραφείς: Μιχάλης Πουλημάς, Δήμητρα Γλεντή 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γραμμική Οικονομία, Κυκλική Οικονομία, Πεπερασμένοι Και 

Ανανεώσιμοι Πόροι, Πράσινα Προϊόντα, Μοντέλο Παίρνω-Φτιάχνω-Χρησιμοποιώ-, 

Απορρίπτω, Από Λίκνο Σε Λίκνο, Βιολογικά Υλικά, Τεχνικά Υλικά, Βιοχημική Πρώτη Ύλη, 

Κλιμακωτή Χρήση, Κομποστοποίηση, Βιοαέριο, Αποκατάσταση Εδάφους, Συντήρηση, 

Επαναχρησιμοποίηση/Αναδιανομή, Ανακατασκευή/Επαναμεταποίηση, Υποβαθμιστική/

Αναβαθμιστική Ανακύκλωση  

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1: Η παραδοσιακή γραμμική οικονομία και οι πεπερασμένοι πόροι   

 The World is only 9% Circular ((Ο κόσμος είναι μόνο 9% κυκλικός) )  

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Πάνω από το 90% των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως δεν 

κάνουν κύκλο για να ξαναμπούν στην οικονομία, προκαλώντας στους φυσικούς 

πόρους και στο κλίμα του πλανήτη μας τεράστια πίεση που χρήζει άμεσης 

ανακούφισης. Η γραμμική οικονομία είναι αυτό που μας έχει φτάσει στη 

σημερινή μας κατάσταση, από κάθε άποψη. Εδώ και δεκαετίες, ακόμα και 

αιώνες, από την έκρηξη της Βιομηχανικής Επανάστασης, έχει προσφέρει 

αξιοθαύμαστα επίπεδα διαβίωσης, πλούτο και άνετες ζωές σε κάποιους 

ανθρώπους σε κάποια μέρη του κόσμου, σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους. Το κόστος όμως είναι υψηλό. Το κόστος αυτό συνεχίζουν να το 

πληρώνουν ο πλανήτης και πολλοί από τους κατοίκους του χωρίς να 

http://www.renewablematter.eu/en/art/776/The_World_is_only_9_Circular
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κατανέμονται ισομερώς ούτε τα κέρδη, ούτε τα βάρη. Βαθιά μέσα στην 

παράδοση “παίρνω-φτιάχνω-απορρίπτω” της γραμμικής οικονομίας υπάρχει 

ενσωματωμένο ένα τοξικό κοκτέιλ από αρνητικές συνέπειες που εκτείνονται 

από τις κοινωνικές ανισότητες μέχρι την εξάντληση των φυσικών πόρων, την 

περιβαλλοντική ρύπανση και την αύξηση των κινδύνων και επιδείνωση των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.     

 Linear Economy Versus Circular Economy: A Comparative and Analyzer Study 

for Optimization of Economy for Sustainability ((Γραμμική εναντίον κυκλικής 

οικονομίας: μια συγκριτική και αναλυτική μελέτη της βελτιστοποίησης της 

οικονομίας για την αειφορία) )   

Προχωρημένοι Χρήστες (click here to access it)   

Μελετώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της σύγκρισης 

γραμμικής και κυκλικής οικονομίας, το άρθρο αυτό συμπεραίνει ότι το 

πρότυπο της σημερινής οικονομίας δεν είναι βιώσιμο. Ο εγγενής σχεδιασμός 

της γραμμικής οικονομίας, βασιζόμενος στη σπάταλη αλυσίδα παίρνω-φτιάχνω

-απορρίπτω, είναι επιβλαβής για το περιβάλλον, αδυνατεί να παρέχει στον 

αυξανόμενο πληθυσμό του πλανήτη μας απαραίτητες υπηρεσίες και οδηγεί 

φυσικά σε δύσκολη φορητότητα. Στοιχεία μιας πιθανής λύσης κυκλοφορούν 

εδώ και δεκαετίες, αν και μόνο πρόσφατα συγκεντρώθηκαν για να 

δημιουργήσουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Οι κεντρικές ιδέες της 

κυκλικής οικονομίας είναι η εξάλειψη τον αποβλήτων μέσα από το σχεδιασμό, 

το σεβασμό προς το κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον και μέσα 

από επιχειρηματική διαγωγή που να λαμβάνει υπόψη τους πόρους. Βασισμένη 

πάνω σε αυτές τις αρχές, η κυκλική οικονομία έχει αποδεδειγμένη δυνατότητα 

να προσφέρει απτά οφέλη και βιωσιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 

οικονομικές, οικολογικές και  κοινωνικές προκλήσεις των ημερών μας.   

 

ΘΕΜΑ 2: Τι είναι η κυκλική οικονομία;   

 What is the circular economy? (Τι είναι η κυκλική οικονομία; ) 

Έμπειροι χρήστες  (click here to access it)   

Η κυκλική οικονομία ολοκληρώνει την εικόνα του τι χρειάζεται για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Προτάσσει μία προσέγγιση που δε 

βασίζεται απλά στην ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά αλλάζει επίσης τον τροπο 

που σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται τα προϊόντα . Το άρθρο αυτό τονίζει 

ότι παρότι η υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να 

αντιμετωπίσει το 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

για την επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ είναι απολύτως απαραίτητο να 

αντιμετωπιστεί το υπόλοιπο 45%. Επικεντρώνοντας σε πέντε κύριους τομείς 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

https://www.researchgate.net/publication/318183876_Linear_Economy_Versus_Circular_Economy_A_Comparative_and_Analyzer_Study_for_Optimization_of_Economy_for_Sustainability
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change
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(τσιμέντο, πλαστικό, χάλυβας, αλουμίνιο και τροφή), το βιβλίο Completing the 

Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change δείχνει πώς η 

εξάλειψη αποβλήτων μέσω του σχεδιασμού, η πιο μακροχρόνια χρήση των 

υλικών και η αναζωογόνηση καλλιεργήσιμης γης μπορούν να μειώσουν αυτές 

τις εκπομπές κατά 9.3 δισ. τόνους. Αυτό είναι σαν να εξάλείφαμε τις εκπομπές 

από όλα τα μέσα μεταφοράς παγκοσμίως. Το άρθρο δείχνει πώς μπορούν 

επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 

πολιτικών να χτίσουν μια ακμάζουσα και ανθεκτική οικονομία, παίζοντας 

ταυτόχρονα ουσιώδη ρόλο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.   

 

ΘΕΜΑ 3: Από λίκνο σε λίκνο   

 Cradle to Cradle. Innovation, quality and good design (Από λίκνο σε λίκνο. 

Καινοτομία, ποιότητα και καλός σχεδιασμός) 
Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Η σχεδιαστική αντίληψη “από λίκνο σε λίκνο” αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 

1990 από επιστήμονες στο Αμβούργο. Υποστηρίζει την καινοτομία και την 

ποιότητα, καθώς και τον καλό σχεδιασμό και περιγράφει την ασφαλή και 

δυνητικά αέναη χρήση υλικών σε κύκλους. Είναι μια σχεδιαστική αντίληψη που 

εμπνέεται από τη φύση, όπου τα προϊόντα δημιουργουνται σύμφωνα με τις 

αρχές μιας ιδεατής κυκλικής οικονομίας. Αυτό διαφοροποιεί την αντίληψη 

“από λίκνο σε λίκνο¨ από την συμβατική ανακύκλωση. Έχει να κάνει με την 

οικο-αποτελεσματικότητα και υπερβαίνει τα συμβατικά εργαλεία και 

προσεγγίσεις για την αειφορία, που δείχνουν κατά κύριο λόγο την αρνητική 

επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Η εφαρμογή της αντίληψης “από 

λίκνο σε λίκνο” δημιουργεί εξίσου οικονομικά κοινωνικά και οικολογικά οφέλη, 

αφού προσφέρει στις εταιρείες την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα 

τους όχι απλά προς πώληση, αλλά ως διαθέσιμα προς χρήση. Μετά τη χρήση 

του προΪόντος, τα υλικά επιστρέφουν ως μερος ενός συστήματος 

επανεπεξερργασίας και άρα παραμένουν σε κυκλοφορία. Οι εταιρείες 

μπορούν να γίνουν λιγότερο εξαρτημένες από τις διακυμάνσεις των τιμών στις 

αγορές πρώτων υλών. Η οικονομία του συνολικού κύκλου δημιουργίας αξίας 

βελτιώνεται: η αλυσίδα αξίας εξετάζεται από τι; πρώτες ύλες μέχρι την 

επαναμεταποίηση του προϊόντος.    

 

ΘΕΜΑ 4: Το διάγραμμα της πεταλούδας: τεχνικός κύκλος    

 EU Strategy for Plastics in the Circular Economy (Η ευρωπαϊκή πολιτική για τα 

πλαστικά στην κυκλική οικονομία)  
Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

ΜΑΘΗΜΑ 4: Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία 

https://epea-hamburg.com/cradle-to-cradle/
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
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Το πλαστικό είναι ένα σημαντικό και πανταχού παρόν υλικό στην οικονομία και 

την καθημερινότητά μας. Έχει πολλαπλές λειτουργίες που βοηθούν να 

αντιμετωπίσουμε πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία 

μας. Ελαφρά και καινοτόμα υλικά σε αυτοκίνητα και αεροπλάνα εξοικονομούν 

καύσιμα και μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μονωτικά υλικά 

υψηλής απόδοσης μας βοηθούν να μειώσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος. 

Το πλαστικό στις συσκευασίες βοηθάει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και 

να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων. Σε συνδυασμό με την τρισδιάστατη 

εκτύπωση, τα βιοσυμβατά πλαστικά υλικά μπορούν να σώσουν ανθρώπινες 

ζωές διευκολύνοντας την ιατρική καινοτομία. Πολύ συχνά, όμως, ο τρόπος με 

τον οποίο αυτή τη στιγμή τα πλαστικά παράγονται, χρησιμοποιούνται και 

απορρίπτονται αποτυγχάνει να συλλάβει τα οφέλη μιας πιο “κυκλικής” 

οικονομίας και βλάπτει το περιβάλλον. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 

αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σήμερα ρίχνουν βαριά 

τη σκιά τους στην παραγωγή, χρήση και κατανάλωση πλαστικών. Τα 

εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους 

ωκεανούς κάθε χρόνο είναι ένα από τα πιο ορατά και ανησυχητικά σημάδια 

αυτού του προβλήματος, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία στην κοινή 

γνώμη.      

 Putting theory into practice: Circular Economy Business Models in the EU 

(Εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη: Επιχειρηματικά Μοντέλα Κυκλικής 

οικονομίας στην ΕΕ)   
Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Η έκθεση αναλύει τα Επιχειρηματικά Μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας, δίνει 

αρκετά παραδείγματα και εκθέτει τις προκλησεις και τις λύσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ιθύνοντες. Παρουσιάζει αρκετές προτάσεις προς τις 

περιφέρειες για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ΕΜΚΟ - πράγμα που οι 

περιφέρειες έχουν την ευχέρεια να κάνουν σύμφωνα με την έκθεση αυτή - και 

μοιράζεται αρκετές καλές πρακτικές από προγράμματα του Interreg Europe. 

Παρουσιάζονται επίσης εν συντομία οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε αυτόν τον 

τομέα και ορισμένες πρακτικές συμβουλές για χρηματοδότηση και δικτύωση.     

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ Zero Waste Europe  (click here to access it) 

□ Ellen Macarthur Foundation  (click here to access it) 

□ Circularity Gap Report  (click here to access it) 

□ Circle Economy   (click here to access it) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/PB_on_CEBM_FINAL.pdf
https://zerowasteeurope.eu/category/circular-economy/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.circularity-gap.world/
https://www.circle-economy.com/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 4: Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία 

 
ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 4: Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία 

 
ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 



 69 

 

ΜΑΘΗΜΑ 4: Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία 

 
ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΜΑΘΗΜΑ 4: Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία 

 
ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει την διαδικασία της γραμμικής 
οικονομίας; 

1. Παίρνω-φτιάχνω-χρησιμοποιώ-απορρίπτω. 
2. Ξανασκέφτομαι-φτιάχνω-ανακυκλώνω. 
3. Ανάκτηση-χρήση-επανάχρηση.  
4. Επανασχεδιασμός-χρήση-επισκευή. 

 
Ερώτηση 2: Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής είναι μη βιώσιμο; 

1. Τα απόβλητα βλάπτουν το περιβάλλον. 
2. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται. 
3. Οι πόροι εξαντλούνται. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 3: Πώς οδηγήθηκαν οι βιομηχανικές χώρες στο γραμμικό μοντέλο; 

1. Φθηνά εργατικά και ακριβές πρώτες ύλες. 
2. Ακριβά εργατικά και φθηνές πρώτες ύλες. 
3. Φθηνά εργατικά και πρώτες ύλες. 
4. Ακριβά εργατικά και πρώτες ύλες. 

 
Ερώτηση 4: Ποιο ποσοστό των υλικών ανακυκλώνεται στην Ευρώπη; 

1. 90% 
2. 30% 
3. 9% 
4. 1% 

 
Ερώτηση 5: Πώς μοιάζουν οι φυσικές διαδικασίες; 

1. Γραμμικές. 
2. Τριγωνικές. 
3. Κυκλικές. 
4. Δεν ακολουθούν κάποιο σχήμα. 

 
Ερώτηση 6: Ποιος είναι ο ρόλος της ανακύκλωσης στην κυκλική οικονομία; 

1. Ασχολείται αποκλειστικά με την ανακύκλωση. 
2. Δεν έχει θέση στην κυκλική οικονομία. 
3. Παίζει κεντρικό ρόλο. 
4. Έχει συμπληρωματικό ρόλο μαζί με την επαναχρησιμοποίηση, το διαμοιρασμό 

και την επισκευή. 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 
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Ερώτηση 7: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας; 
1. Είναι φιλική προς το περιβάλλον. 
2. Βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές. 
3. Δημιουργεί νέες προοπτικές απασχόλησης. 
4. Όλα τα προηγούμενα. 

 
Ερώτηση 8: Ποιος τομέας της οικονομίας θα κυριαρχεί όταν επικρατήσει η κυκλική 
οικονομία; 

1. Ο αγροτικός. 
2. Ο βιομηχανικός. 
3. Οι υπηρεσίες. 
4. Οι εξορύξεις. 

 
Ερώτηση 9: Σε τι αναφέρεται ο όρος “από λίκνο σε λίκνο”; 

1. Μία νέα φιλοσοφία σχεδιασμού. 
2. Μία αντίληψη όπου όλα τα υλικά είναι “θρεπτικά συστατικά”. 
3. Κατηγοριοποίηση των υλικών σε Βιολογικά και Τεχνικά. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 10: Σε τι αναφέρεται η ανακατασκευή; 

1. Το προϊόν επιστρέφει σε καλή κατάσταση λειτουργίας μέσα από την 
αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων. 

2. Το προΪόν αποσυναρμολογείται και τα υλικά ανακτώνται και ανατροφοδοτούν τη 
διαδικασία. 

3. Το προΪόν διατηρείται σε καλή κατάσταση χωρίς να αλλάξει ο χρήστης. 
4. Το προϊόν χρησιμοποιεί νέος χρήστης για τον ίδιο σκοπό και στην αρχική του 

μορφή μετά από ελάχιστη συντήρηση. 

ΜΑΘΗΜΑ 4: Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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Ενότητα 2 
Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 5 
Εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας 

 
 
 
 
Συγγραφείς: Μιχάλης Πουλημάς, Δήμητρα Γλεντή 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κλειστά Κυκλώματα, Επιχειρηματικές Διαδικασίες, Προμήθεια, 

Ανακατεργασία, Επαναπροώθηση Στην Αγορά, Επιχειρηματική Αξία, Επιχειρηματικό 

Μοντέλο   

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1: Επιχειρηματικές πρακτικές για κλειστά κυκλώματα   

 Open-Loop vs Closed-Loop Recycling (Ανακύκλωση σε ανοιχτό κύκλωμα και 

ανακύκλωση σε κλειστό κύκλωμα)   

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Σήμερα, περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε, είναι σημαντικό τα προϊόντα να 

ανακυκλώνονται από επιχειρήσεις και καταναλωτές, λόγω των συνεχώς 

αυξανόμενων πληθυσμών και των όλο και πιο περιορισμένων πόρων. Υπάρχουν 

δύο κύριοι τύποι διαδικασιών ανακύκλωσης — ανακύκλωση σε ανοιχτό κύκλωμα 

και σε κλειστό— που διαφέρουν στη συνολική βιωσιμότητα της αλυσίδας 

εφοδιασμού των πρώτων υλών που επεξεργάζονται, οπότε είναι σημαντικό να 

έχουμε υπόψη και τους δύο τύπους. Η ανακύκλωση σε ανοιχτό κύκλωμα είναι 

μία διαδικασία ανακύκλωσης που αναβάλλει την απόρριψη μετατρέποντας 

προΪόντα σε νέες πρώτες ύλες (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά στη 

διαδικασία παραγωγής), αλλά και απόβλητα παράγωγα.  Η ανακύκλωση σε 

κλειστό κύκλωμα, από την άλλη, είναι μια διαδικασία ανακύκλωσης μέσω της  

https://www.generalkinematics.com/blog/open-loop-vs-closed-loop-recycling/
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οποίας ένα προϊόν ανακυκλώνεται πίσω στον εαυτό του ή σε ένα παρόμοιο 

προϊόν χωρίς σημαντική υποβάθμιση ή απόβλητα.     

 The Role of Business in the Circular Economy Markets, Processes and Enabling 

Policies.  (Ο ρόλος των επιχειρήσεων στις αγορές, διαδικασίες και πολιτικές 

στήριξης της κυκλικής οικονομίας)  

Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η απόφαση που έλαβε η Ευρώπη το 2015 να υιοθετήσει ένα Πακέτο Κυκλικής 

Οικονομίας σηματοδοτεί ένα ορόσημο για τη σύγχρονη αντίληψη της 

οικονομικής ανάπτυξης τον 21ο αι. έχει αρχίσει να επαναπροσδιορίζει το πεδίο 

συζήτησης και να συνδέει την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 

ατζέντα σε σημεία όπου κατά το παρελθόν κυριαρχούσαν ασυμβίβαστες 

επιλογές. Παρόλα αυτά μένει να δούμε αν ο κυκλικός τρόπος σκέψης θα 

πετύχει να μεταμορφώσει το ευρωπαϊκό βιομηχανικό τοπίο, να μεταστρέψει 

την καταναλωτική συμπεριφορά και να αποτελέσει το έναυσμα για το 

προσδοκώμενο κύμα τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας. Η κυκλική 

οικονομία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες μόνο εφόσον 

οι επιχειρήσεις αρχίσουν να την υιοθετούν συστηματικά και στρατηγικά, οι 

κυβερνήσεις αρχίσουν να καθιερώνουν συνεπείς κανόνες και εφόσον και οι 

δύο αρχίσουν να συντονίζονται και να εργάζονται μαζί με αποδοτικότητα.     

 

ΘΕΜΑ 2: Δημιουργία αξίας   

 Accelerating The Transition To The Circular Economy: Improving access to 

finance for circular economy projects (Επιταχύνοντας τη μετάβαση προς την 

κυκλική οικονομία: βελτίωση της πρόσβασης εγχειρημάτων κυκλικής 

οικονομίας σε χρηματοδότηση)   

Έμπειροι χρήστες  (click here to access it)   

Η αναφορά αυτή στοχεύει να βοηθήσει την επιτάχυνση της μετάβασης από τη 

γραμμική στην κυκλική οικονομία, βελτιώνοντας τις συνθήκες χρηματοδότησης 

για εγχειρήματα κυκλικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό η αναφορά 

παρουσιάζει προτάσεις προς τις τρεις κύριες ομάδες συμφερόντων: 1. τους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 2. τους υποστηρικτές των εγχειρημάτων 3. 

τους αρμόδιους φορείς για τη χάραξη πολιτικής. Κάθε πρόταση αποτελεί 

απάντηση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει εντοπιστεί. Περιγράφει τις 

δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, τους κύριους εμπλεκόμενους που έχουν 

ευθύνη και δυνατότητα να εφαρμόσουν τη δράση, το ρόλο όσων 

διαμορφώνουν ευρωπαϊκές πολιτικές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των 

δράσεων. Το “Παράρτημα Ι: Πώς να κάνουμε τις αγορές κυκλικής οικονομίας 

να λειτουργήσουν;” εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη η μετάβαση από τη 

https://www.greengrowthknowledge.org/resource/role-business-circular-economy-markets-processes-and-enabling-policies
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/accelerating-transition-circular-economy-improving-access-finance-circular-economy-projects
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γραμμική στην κυκλική οικονομία. Το παράρτημα παρουσιάζει επτά κίνητρα 

που επηρεάζουν συμπεριφορές και αποφάσεις. Όταν συνταχθούν, αυτά τα 

κίνητρα μπορούν να βοηθήσουν να επικρατήσει η κυκλική επιχειρηματική 

αντίληψη. Η σύνοψη και τα συμπεράσματα προσφέρουν μια συνοπτική 

επισκόπηση όλων των προτάσεων που παρουσιάζονται στην αναφορά και 

τονίζει τη σημασία των κινήτρων για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη 

μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.    

 

ΘΕΜΑ 3: Επιχειρηματικά μοντέλα   

 Implementation of Circular Economy Business Models by Small and Medium-

Sized Enterprises (Εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας 

από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)  
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η “κυκλική οικονομία” κερδίζει έδαφος ως ιδέα και στους ακαδημαϊκούς αλλά 

και στους πολιτικούς κύκλους και τα επιχειρηματικά σχέδια κυκλικής 

οικονομίας έχουν συνδεθεί με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Αυτό το 

άρθρο εντοπίζει εμπόδια και ευνοϊκούς παράγοντες για την υιοθέτηση 

επιχειρηματικών πρακτικών κυκλικής οικονομίας και παρουσιάζει το μήνυμα 

κλειδί προς τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής. Βασίζεται σε 

βιβλιογραφική έρευνα, συζητήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 

GreenEcoNet και την ανάλυση δύο κυκλικών μοντέλων μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων.    

 

ΘΕΜΑ 4: Μελέτες περιπτώσεων κυκλικής οικονομίας   

 Reuse – Rethinking Packaging (Επαναχρησιμοποίηση - επανεξετάζοντας τη 

συσκευασία)   
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η μετατροπή του 20% των πλαστικών συσκευασιών σε μοντέλα 

επαναχρησιμοποίησης είναι μία επιχειρηματική ευκαιρία της τάξης των 10 δισ. 

δολαρίων που ωφελεί τους καταναλωτές και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό 

σκαλοπάτι στην προσπάθεια εξάλειψης των απορριμμάτων και της ρύπανσης 

από τα πλαστικά. Η νέα αυτή έκδοση της ομάδας New Plastics Economy 

παρέχει ένα πλαίσιο κατανόησης των μοντέλων επαναχρησιμοποίησης, 

εντοπίζοντας έξι κύρια πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης και 

χαρτογραφώντας 69 παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης. Με βάση την 

αξιολόγηση περισσότερων από 100 πρωτοβουλιών και συνεντεύξεις με πάνω 

από 50 ειδικούς, έχει ως στόχο να εμπνεύσει και να στηρίξει τη δομημένη 

σκέψη. Το Reuse - Rethinking Packaging προσφέρει μια βασική περιγραφή του 

https://www.greengrowthknowledge.org/resource/implementation-circular-economy-business-models-small-and-medium-sized-enterprises-smes-0
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/reuse
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πώς λειτουργούν διάφορα μοντέλα επαναχρησιμοποίησης, καθώς και των 

χαρακτηριστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή τους. Δεν 

αποτελεί λεπτομερή οδηγό εφαρμογής. Το εισαγωγικό αυτό έργο εστιάζει στις 

λύσεις συσκευασίας στις στρατηγικές επιχείρηση-προς-καταναλωτή (B2C). 

Παρόλο που υπάρχουν οπωσδήποτε πολλές ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης 

και στις στρατηγικές επιχείρηση-προς-επιχείρηση (B2B) αυτές γενικά 

τυγχάνουν ήδη ευρύτερης αποδοχής και εφαρμογής.    

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ What can I do within my business? (Τι μπορώ να κάνω στο εσωτερικό της 

επιχείρησής μου;)   (click here to access it) 

□ Food and the circular economy (Τροφή και κυκλική οικονομία)   (click here to 

access it) 

□ Fashion and the circular economy (Μόδα και κυκλική οικονομία)   (click here to 

access it) 

□ 3 ways companies can start embracing the circular economy (Τρεις τρόποι να 

ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις να υιοθετούν την κυκλική οικονομία)  (click here to 

access it) 

NOTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/what-can-i-do-within-my-business
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/food-cities-the-circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/food-cities-the-circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/fashion-and-the-circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/fashion-and-the-circular-economy
https://www.fastcompany.com/90407026/3-ways-companies-can-start-embracing-the-circular-economy
https://www.fastcompany.com/90407026/3-ways-companies-can-start-embracing-the-circular-economy
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 5: Εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας 

 
ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 5: Εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας 

 
ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΜΑΘΗΜΑ 5: Εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας 

 
ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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NOTES  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
 
Ερώτηση 1: Σε τι αναφέρεται η προμήθεια; 

1. Στην ανακατασκευή χρησιμοποιημένων προϊόντων ή υλικών με λογικό κόστος. 
2. Στη συλλογή των κατάλληλων ποσοτήτων προϊόντων ή υλικών, με την κατάλληλη 

ποιότητα και με λογικό κόστος. 
3. Στον εντοπισμό αγορών που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα ανακατεργασμένα 

προϊόντα ή υλικά. 
4. Στην επέκταση του μεριδίου αγοράς. 

 
Ερώτηση 2: Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία κλειστού κυκλώματος; 

1. Μέσω της προμήθειας ενός προϊόντος ή υλικού. 
2. Μέσω της ανακατεργασίας του προϊόντος. 
3. Μέσω της επαναπροώθησης στην αγορά του ανακατεργασμένου προϊόντος. 
4. Συνδυάζοντας τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 3: Από την οικολογική πλευρά, ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα ενός 
μοντέλου προσανατολισμένου στη χρήση ή στο αποτέλεσμα, σε σχέση με ένα μοντέλο 
προσανατολισμένο στο προϊόν; 

1. Οι υπηρεσίες σε συνδυασμό με τα προϊόντα μπορούν να προσφέρουν 
μεγαλύτερα κέρδη από ότι τα προϊόντα από μόνα τους.  

2. Η παροχή υπηρεσιών σε συνδυασμό με τα προϊόντα θα αυξήσει την αξία πελάτη 
και θα επεκτείνει την πελατειακή βάση. 

3. Η παροχή υπηρεσιών σε συνδυασμό με τα προϊόντα είναι ένας τρόπος να 
προσθέσεις αξία χωρίς να χρησιμοποιήσεις περισσότερες πρώτες ύλες. 

4. Όλα τα παραπάνω. 
 
Ερώτηση 4: Σε τι αναφέρεται η περιβαλλοντική αξία μιας επιχείρησης; 

1. Στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. 
2. Στο λανσάρισμα μιας σειράς πράσινων προϊόντων. 
3. Στην εξασφάλιση πιστότητας πελατών.  
4. Στη γνωστοποίηση του πώς ωφελείται το περιβάλλον από τα προϊόντα της. 

 
Ερώτηση 5: Ποια από τα παρακάτω δεν αποτελεί αξία πληροφόρησης για μια 
επιχείρηση της κυκλικής οικονομίας;  

1. Η παρατήρηση του μοτίβου χρήσης ενός προϊόντος. 
2. Η παρατήρηση της φθοράς του προϊόντος. 
3. Η συλλογή αρκετής ανατροφοδότησης ώστε να σχεδιαστεί ένα προϊόν πιο φιλικό 

προς το χρήστη. 
4. Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας άλλων παρόμοιων 

επιχειρήσεων. 
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ΜΑΘΗΜΑ 5: Εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας 

Ερώτηση 6: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι επιχειρηματική αξία που προσφέρουν οι 
διαδικασίες κλειστού κυκλώματος;  

1. Αξία πελάτη. 
2. Αξία εφοδιασμού. 
3. Αξία αλυσίδας παραγωγής. 
4. Περιβαλλοντική αξία.  

 
Ερώτηση 7:  Σε ποιο επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται μια εταιρεία ταξί; 

1. Προσανατολισμένο στη χρήση. 
2. Προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα.  
3. Προσανατολισμένο στο προϊόν.  
4. Κανένα από τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 8: Μπορεί ένα πλυντήριο ρούχων να αποτελέσει μέρος μιας κυκλικής 
οικονομίας; 

1. Ναι, αν έχει ανθεκτικό σχεδιασμό. 
2. Νια, αφού τα μέρη του είναι ανακυκλώσιμα. 
3. Ναι, αν το νοικιάσεις ως υπηρεσία. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 9: Ποιο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνει ένα αυτοκίνητο 
χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για τη μεταφορά του ατόμου; 

1. 1% 
2. 90% 
3. 10% 
4. 50% 

 
Ερώτηση 10: Ποιο επιχειρηματικό μοντέλο είναι το λιγότερο κατάλληλο για την κυκλική 
οικονομία; 

1. Το μοντέλο απόδοσης. 
2. Το μοντέλο πρόσβασης. 
3. Το προσανατολισμένο στο προϊόν. 
4. Όλα μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά. 
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Ενότητα 2 
Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 6 
Πώς να στήσετε την ιδέα ή δραστηριότητά σας 
για αναβαθμιστική ανακύκλωση 
 
 
 
Συγγραφείς: Αθανάσιος Κίζος & Αικατερίνη Κλωνάρη 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανακύκλωση, Αναβαθμιστική ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση, 

Ιεραρχία Αποβλήτων, Οργανικά προϊόντα, Κατασπατάληση τροφίμων, Νεοφυής 

επιχείρηση, Επιχείρηση αναβαθμιστικής ανακύκλωσης   

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1: Ανακύκλωση και αναβαθμιστική ανακύκλωση   

 Designing with Waste (Ντιζάιν με απόβλητα)   

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Η ανησυχία για την υπερεκμετάλλευση αναντικατάστατων πόρων αυξάνεται 

παράλληλα με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού.  Ένα παγκόσμιο χάσμα 

μεταξύ κοινωνιών, αλλά και εντός τους, έχει ως αποτέλεσμα πολλές κοινότητες 

να ζουν σε ακραία ανέχεια. Συνεπώς αυτές οι κοινότητες αναγκάζονται να 

δημιουργούν πολλά χρηστικά αντικείμενα από απόβλητα, σπασμένα και 

εγκαταλελειμμένα αντικείμενα. Εκεί όπου κυριαρχεί η ανάγκη επιβίωσης τα 

βασικά αντικείμενα παράγονται από τα απόβλητα άλλων. Η ανάγκη 

δημιουργίας αντικειμένων από απόβλητα δίνει ένα απρόσμενο και ευρηματικό 

παράδειγμα στις πιο εύπορες κοινωνίες και μπορεί κανείς να διακρίνει την 

ανάδυση μιας παγκόσμιας κοινότητας σχεδιαστών και άλλων ένθερμων 

υποστηρικτών που τονίζουν τη σημασία που έχει αυτή η δημώδης καινοτομία. 

Το άρθρο αναφέρεται στην ανάπτυξη και την αυξανόμενη προβολή μιας γενιάς 

https://www.researchgate.net/publication/288170897_Designing_with_Waste
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σχεδιαστών που ασπάζεται την ανάγκη αναβαθμιστικής ανακύκλωσης. Στόχος 

είναι  να καταδειχθεί το πώς η εφευρετικότητα, οι κατάλληλες συνθήκες και η 

σχεδιαστική καθοδήγηση μπορούν να συνεργαστούν για να αλλάξουν τις 

αντιλήψεις για την αξία των υλικών αλλά και των παραγωγικών πρακτικών.     

 (C)upcycling (Αναβαθμιστική ανακύκλωση ποτηριών)   

Αρχάριοι (click here to access it)   

Το έργο αυτό παρουσιάζει το πώς τα άτομα χρησιμοποιούν τους πόρους 

επιχειρήσεων ως πρώτη ύλη για τα δικά τους δημιουργικά εγχειρήματα. 

Χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από τις προθέσεις της επιχείρησης ή από τον 

πρωταρχικό σκοπό του αντικειμένου. Όταν εκπληρώσει τον αρχικό της σκοπό η 

κάψουλα υποτίθεται ότι θα απορριφθεί. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα 

απορριφθεί με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή μέσω του καθιερωμένου κυκλώματος 

ανακύκλωσης. Όμως η φυσική και αισθητική υπόσταση της κάψουλας 

παραμένει και αμφισβητεί το νόημα ενός όμορφου αντικειμένου που 

παράγεται για να απορριφθεί. Ως φόρος τιμής είτε σε μια μάρκα είτε στην 

ατομική δημιουργικότητα, η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων αναγνωρίσιμων 

εμπορικών σημάτων επιδέχεται πολλών ερμηνειών, από την ιδιοποίηση του 

συμβολικού νοήματος του εμπορικού σήματος μέχρι την αντίσταση. 

Αποκομμένα από το χρηστικό τους νόημα, τα απομεινάρια των εμπορικών 

οίκων μπορούν να γίνουν αντιληπτά στην απλή αισθητική αξία της μορφής 

τους και ταυτόχρονα να μετατραπούν σε λαϊκή καταναλωτική κουλτούρα.    

 

ΘΕΜΑ 2: Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση   

 Reduce, Reuse, Recycle…or Rethink (Μείωσε, επαναχρησιμοποίησε, 

ανακύκλωσε… ή αναθεώρησε)   

Αρχάριοι  (click here to access it)   

Από την Ημέρα της Γης το 1970 οι μαθητές ακούνε το μότο “μείωσε, 

επαναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε” ως λύση στο συνεχώς αυξανόμενο 

πρόβλημα των καταναλωτικών αποβλήτων. Θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι το σλόγκαν έχει δουλέψει αξιοσημείωτα καλά. Σύμφωνα με 

την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, στις ΗΠΑ ο μέσος καταναλωτής 

παρήγε 1,2 κιλά απορριμμάτων κάθε μέρα το 1960 - και τα 1,1 από αυτά 

πήγαιναν κατευθείαν στη χωματερή. Τα επόμενα 20 χρόνια η κατά κεφαλήν 

παραγωγή αποβλήτων αυξήθηκε κατά 37% στα 1,7 κιλά, αλλά χάρη στην 

αυξημένη ανακύκλωση και τις τεχνικές ανάκτησης ενέργειας τα απορρίμματα 

που καταλήγουν στις χωματερές αυξήθηκαν μόλις κατά 29% φτάνοντας τα 1.45 

κιλά και, σημαντικότερο απ’ όλα, έπιασαν ταβάνι. Από το 1980 ως το 2000, τα 

απορρίμματα στις αμερικανικές χωματερές μειώθηκαν κατά 19%, παρόλο που 

https://www.researchgate.net/publication/292975988_Cupcycling
https://www.strategy-usiness.com/article/10406?gko=fd9f7
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η παραγωγή αποβλήτων συνέχισε να αυξάνεται, φτάνοντας τα 2,1 κιλά την 

ημέρα, και η ποσότητα αυτών που καταλήγουν στις χωματερές των ΗΠΑ είναι 

σήμερα μικρότερη κατά κεφαλή από ότι ήταν πριν από 50 χρόνια. Η Ευρώπη 

έχει, αν μη τι άλλο, σημειώσει ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο.    

 The Politics of Recycling vs. Reusing (Οι πολιτικες πτυχές της ανακύκλωσης και 

της επαναχρησιμοποίησης)   

Αρχάριοι  (click here to access it)   

Είναι κοινό και φαινομενικά απλό λάθος, παράδειγμα άπειρων παρόμοιων 

καθημερινών λαθών, να αποκαλούμε την επαναχρησιμοποίηση ανακύκλωση. 

Κι όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαχωρίζουμε αυτά τα δύο για 

πολιτικούς και οικολογικούς λόγους. Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται 

ξεκάθαρα οι δύο αυτές διαφορετικές διαδικασίες, καθώς και ο 

περιβαλλοντικός αντίκτυπος της καθεμιάς.    

 

ΘΕΜΑ 3: Αναβαθμιστική ανακύκλωση οργανικών προϊόντων   

 Recycling, recovering and preventing "food waste": Competing solutions for 

food systems sustainability in the United States and France (Ανακύκλωση, 

ανάκτηση και πρόληψη “κατασπατάλησης τροφίμων”: Ανταγωνιστικές λύσεις 

για τη βιωσιμότητα διατροφικών συστημάτων στις ΗΠΑ και τη Γαλλία)  
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Το άρθρο αυτό εξετάζει τον αντίκτυπο πρόσφατων κινητοποιήσεων στον τρόπο 

διαχείρισης των πλεονασμάτων τροφίμων σε σχέση με τη βιώσιμη παραγωγή 

και κατανάλωση. Μία ανάλυση των συμφερόντων και κινήτρων διάφορων 

εμπλεκόμενων μερών συμπληρώνει την αυξανόμενη βιβλιογραφία σχετικά με 

την πρόληψη και διαχείριση της κατασπατάλησης τροφίμων που, 

επικεντρώνοντας σε τεχνικές αξιολογήσεις λύσεων. “Πρόσφατα πλαίσια 

σχετικά με την υπερπροσφορά και κατασπατάληση τροφίμων καθιερώνουν μία 

ιεραρχία περισσότερο ή λιγότερο επιθυμητών λύσεων: πρώτα η πρόληψη 

(μείωση της υπερπροσφοράς στην πηγή), μετά η ανάκτηση (χρησιμοποίηση για 

ανθρώπινη κατανάλωση) και τέλος η ανακύκλωση (τροφή για ζώα, δημιουργία 

ενέργειας ή κομπόστ). Βασιζόμενο σε μια διάκριση “ασθενούς” και “ισχυρής” 

βιωσιμότητας, το άρθρο αυτό υποστηρίζει ότι η “ισχυρή“ πρόληψη βασισμένη 

σε ολιστικές αλλαγές του διατροφικού συστήματος είναι η πιο βιώσιμη λύση 

για την υπερπροσφορά και κατασπατάληση τροφίμων. Προτείνει στους 

ακαδημαϊκούς να επικεντρωθούν στην ισχυρή πρόληψη υπερπροσφοράς, αλλά 

και στους ακτιβιστές να ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να 

διαχωρίσουν τις ισχυρές από τις ασθενείς δράσεις ώστε να διαδώσουν ισχυρή 

βιωσιμότητα μεταξύ οργανισμών και χωρών.  

https://discardstudies.com/2016/03/09/the-politics-of-recycling-vs-reusing/
https://www.researchgate.net/publication/300408336_Recycling_recovering_and_preventing_food_waste_Competing_solutions_for_food_systems_sustainability_in_the_United_States_and_France
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ΘΕΜΑ 4: Παράγοντες που επηρεάζουν το στήσιμο μιας επιχείρησης αναβαθμιστικής 

ανακύκλωσης   

 Factors Influencing Upcycling for UK Makers (Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αναβαθμιστική ανακύκλωση για τους Βρετανούς παραγωγούς)   
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς μπορεί να μειώσει τις 

περιβαλλοντικές συνέπειες.  Η αναβαθμιστική ανακύκλωση είναι μία από τις 

λιγότερο μελετημένες, αλλά υποσχόμενες, οικολογικά βιώσιμες πρακτικές, που 

έχει την προοπτική να συνεισφέρει στη μείωση των αποβλήτων και των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει αυτό το 

κενό γνώσης ερευνώντας παράγοντες που επηρεάζουν την αναβαθμιστική 

ανακύκλωση για τους Βρετανούς παραγωγούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

αποκάλυψαν καθοριστικούς παράγοντες της αναβαθμιστικής ανακύκλωσης, 

όπως η νοοτροπία, η πρόθεση, τα υποκειμενικά πρότυπα και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων. Επιπλέον το άρθρο εξετάζει τις θεωρητικές και 

πρακτικές συνέπειες της μελέτης.   

 Organising for the circular economy. A workbook for developing Circular 

Business Models (Οργάνωση για την κυκλική οικονομία. Ένα εγχειρίδιο για την 

ανάπτυξη κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων)   
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η κυκλική οικονομία κερδίζει συνεχώς μεγαλύτερη προσοχή εκ μέρους του 

ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα, τόσο στις Κάτω Χώρες όσο και στην 

Ευρώπη ευρύτερα. Η κυκλική οικονομία έχει την προοπτική να συνεισφέρει 

στις ευρύτερες προκλήσεις των καιρών μας, όπως η ενεργειακή μετάβαση και 

η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. ΤΟ 2016-2017 πραγματοποιήθηκε 

μια μελέτη σε όλη την επικράτεια για να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση 

της κυκλικής οικονομίας στις Κάτω Χώρες. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι η πρακτική 

μεταφορά της έννοιας της κυκλικής οικονομίας στην επιχειρηματική κοινότητα 

υπολειπόταν του καταγραφόμενου ενδιαφέροντος για την ιδέα. Το εγχειρίδιο 

αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι η κυκλική οικονομία δε θα γίνει 

πραγματικότητα στην επιχειρηματική κοινότητα παρά μόνο αν μπορεί να 

οδηγήσει σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο, αφού τα επιχειρηματικά μοντέλα 

είναι θεμελιώδες στοιχείο των εταιρειών και βρίσκονται στον πυρήνα της 

δημιουργίας αξίας. Ένα Κυκλικό Επιχειρηματικο Μοντέλο δείχνει το πώς οι 

διάφοροι εμπλεκόμενοι κλείνουν μαζί έναν κύκλο με στόχο τη δημιουργία 

αξίας. Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να αναπτύξει το 

δικό του επιχειρηματικό μοντέλο· ένα μοντέλο που θα οδηγήσει σε μια νέα 

πρόταση αξίας ή που θα δείξει πώς να αλλάξουμε μια υπάρχουσα πρόταση.   

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/870
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/organising_for_the_circular_economy_ebook.pdf
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ΜΑΘΗΜΑ 6: Πώς να στήσετε την ιδέα ή δραστηριότητά σας για αναβαθμιστική ανακύκλωση 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ Reuse vs. Recycle (Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση)   (click here to access 

it) 

□ Creative educator: lessons; Upcycle (Δημιουργικός εκπαιδευτικός: μαθήματα· 

αναβαθμιστική ανακύκλωση)   (click here to access it) 

□ Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive) (Οδηγία Πλαισίου 

Αποβλήτων)   (click here to access it) 

□ United States Environmental Protection Agency: reduce, reuse, recycle 

(Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος Ηνωμένων Πολιτειών: Μείωσε, 

επαναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε) (click here to access it) 

□ Green empowerment project: what is upcycling and how is it different from 

recycling (Πρόγραμμα πράσινης ενδυνάμωσης: τι είναι η αναβαθμιστική 

ανακύκλωση και σε τι διαφέρει από την ανακύκλωση)   (click here to access it) 

□ 4 Smart ways to Recycle Food Waste (4 έξυπνοι τρόποι να ανακυκλώσετε 

απόβλητα τροφίμων)   (click here to access it) 

□ Upcycle, the start-up that turns biowaste into food (Upcycle, η νεοφυής 

επιχείρηση που μετατρέπει τα βιολογικά απόβλητα σε τρόφιμα)   (click here to 

access it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES 

http://thereusepeople.org/content/reuse-vs-recycle
http://thereusepeople.org/content/reuse-vs-recycle
https://creativeeducator.tech4learning.com/2015/lessons/upcycle
https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/
https://www.epa.gov/recycle
https://greenempowermentproject.weebly.com/thoughts/what-is-upcycling-how-is-it-different-from-recycling
https://www.conserve-energy-future.com/smart-ways-recycle-food-waste.php
https://openresource.suez.com/-/upcycle-the-startup-that-turns-biowaste-into-food
https://openresource.suez.com/-/upcycle-the-startup-that-turns-biowaste-into-food
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 6: Πώς να στήσετε την ιδέα ή δραστηριότητά σας για αναβαθμιστική ανακύκλωση 

 
ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 6: Πώς να στήσετε την ιδέα ή δραστηριότητά σας για αναβαθμιστική ανακύκλωση 
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ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΜΑΘΗΜΑ 6: Πώς να στήσετε την ιδέα ή δραστηριότητά σας για αναβαθμιστική ανακύκλωση 
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ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 
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ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Ερώτηση 1:  Στην ανακύκλωση… 

1. Χρησιμοποιούμε ξανά τα ίδια προϊόντα. 
2. Μετατρέπουμε ένα αντικείμενο σε πρώτες ύλες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εκ νέου, συνήθως για ένα εντελώς νέο προϊόν.  
3. Δεν απαιτείται ενέργεια.  
4. Πετάμε τα πάντα. 

 
Ερώτηση 2: Όταν ανακυκλώνουμε αναβαθμιστικά ένα προϊόν, αυτό...... 

1. Χρησιμοποιείται ως έχει. 
2. Δεν χρησιμοποιείται ξανά. 
3. Μετατρέπεται σε κάτι με μεγαλύτερη αξία ή και ποιότητα. 
4. Μετατρέπεται σε νέο υλικό μέσω μηχανικής ή χημικής διαδικασίας. 

 
Ερώτηση 3: Η ανακύκλωση και η αναβαθμιστική ανακύκλωση είναι: 

1. Το ίδιο πράγμα, το προϊόν μετατρέπεται σε πρώτες ύλες. 
2. Το ίδιο πράγμα, απορρίπτεται όλο το προϊόν. 
3. Διαφορετικές, αφού χρησιμοποιούν άλλες χημικές διεργασίες. 
4. Διαφορετικές όσον αφορά τη αξία και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. 

 
Ερώτηση 4:  Όταν επαναχρησιμοποιούμε ένα προϊόν…  

1. το χρησιμοποιούμε ως έχει, χωρίς επεξεργασία. 
2. το διασπάμε σε πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται ξανά. 
3. το πετάμε. 
4. το ανακυκλώνουμε. 

 
Ερώτηση 5: Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση είναι...  

1. Το ίδιο πράγμα, το προϊόν χρησιμοποιείται ξανά. 
2. Το ίδιο πράγμα, απορρίπτεται όλο το προϊόν.. 
3. Διαφορετικά πράγματα, η ανακύκλωση περιλαμβάνει τη διάσπαση του 

αντικειμένου σε πρώτες ύλες. 
4. Διαφορετικά πράγματα, η ανακύκλωση περιλαμβάνει τη χρήση του προϊόντος ως 

έχει. 
 
Ερώτηση 6: Πρέπει να επαναχρησιμοποιούμε, να ανακυκλώνουμε ή να αναβαθμίζουμε; 

1. Κανένα από τα τρία, ούτως ή άλλως δεν κάνει διαφορά. 
2. Εξαρτάται από το προϊόν, κάθε διαδικασία είναι κατάλληλη για διαφορετικά 

προϊόντα. 
3. Κανένα από τα τρία, τα στέλνουμε όλα στη χωματερή. 
4. Και τα τρία ταυτόχρονα για κάθε προϊόν. 
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ΜΑΘΗΜΑ 6: Πώς να στήσετε την ιδέα ή δραστηριότητά σας για αναβαθμιστική ανακύκλωση 

Ερώτηση 7: Στην ιεραρχία αποβλήτων: 
1. Η προτιμότερη επιλογή είναι η απόρριψη σε χωματερές. 
2. Η προτιμότερη επιλογή είναι η επεξεργασία αποβλήτων. 
3. Η προτιμότερη επιλογή είναι η πρόληψη και μείωση αποβλήτων. 
4. Η τελευταία επιλογή είναι η πρόληψη και μείωση αποβλήτων. 

 
Ερώτηση 8:  Στην ιεραρχία αποβλήτων η αναβαθμιστική ανακύκλωση… 

1. Δεν αναφέρεται. 
2. Είναι προτιμότερη από την επαναχρησιμοποίηση. 
3. Είναι προτιμότερη από την πρόληψη. 
4. Είναι προτιμότερη από την απόρριψη. 

 
Ερώτηση 9: Πρέπει να επαναχρησιμοποιούμε τα οργανικά απόβλητα; 

1. Όχι, δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.  
2. Όχι, δεν είναι καλό για το περιβάλλον 
3. Ναι, είναι πολύ καλή επιλογή. 
4. Όχι, δεν έχει νόημα. 

 
Ερώτηση 10: Μπορώ να στήσω δική μου επιχείρηση αναβαθμιστικής ανακύκλωσης 
οργανικών αποβλήτων; 

1. Όχι, δεν έχει νόημα. 
2. Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα οργανικά απόβλητα. 
3. Όχι, δεν είναι καλό για το περιβάλλον. 
4. Ναι, έχει προοπτικές, κυρίως κοντά σε πόλεις. 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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Ενότητα 2 
Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 7 
Πώς να χρησιμοποιήσετε αγροτικά και 
κηπευτικά απορρίμματα για κομποστοποίηση 
 
 
 
 
Συγγραφείς: Αθανάσιος Κίζος & Αικατερίνη Κλωνάρη 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιαστική περιοχή, Οργανικά απόβλητα, Γεωργικά φυτικά απόβλητα, 

Κηπευτικά φυτικά απόβλητα, Κομπόστ, Βιομάζα, Χούμος, Σωρός κομποστοποίησης, 

Κομποστοποίηση σε σειράδια  

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 Peri-Urbanisation in Europe (Περιαστικοποίηση στην Ευρώπη)   

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Η περιαστική ζώνη - ο χώρος γύρω από τις αστικές περιοχές που ενώνεται με 

το αγροτικό τοπίο - επεκτείνεται στην Ευρώπη. Η περιαστική είναι μία ζώνη 

καινοτομίας, και παγκοσμιοποιημένης επιχειρηματικότητας βασισμένης στη 

γνώση. Είναι επίσης το μέρος που έλκει νέους τύπους κατοικιών, υποδομών 

μεταφορών και πολυλειτουργικής γεωργίας, με ένα ποικίλο φάσμα χώρων 

διασκέδασης και περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Τα αστικά συγκροτήματα, 

μακράν η ταχύτερα εξελισσόμενη χρήση γής στην Ευρώπη, ασκούν ιδιαίτερη 

πίεση στις περιαστικές περιοχές: η ανάπτυξη δομημένων συγκροτημάτων σε 

περιαστικές περιοχές γίνεται με ρυθμό μέχρι και τέσσερις φορές ταχύτερο από 

ότι σε αστικές. Ο κίνδυνος που παρουσιάζεται είναι η αστική επέκταση με τα 

πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που συνεπάγεται. Ένα πιο 

ισορροπημένο και βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης προϋποθέτει καλύτερη 

εστίαση των πολιτικών όχι μόνο στις περιαστικές περιοχές, αλλά και στην 

http://www.openspace.eca.ed.ac.uk/wp-content/uploads/2015/12/Peri_Urbanisation_in_Europe_printversion.pdf
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ευρύτερη αγροτική-αστική περιοχή που τις περιβάλλει. Μία πιο ολοκληρωμένη 

πολιτική σε επίπεδο ΕΕ και ένα σύστημα χρηματοδότησης θα μπορούσαν να 

ενθαρρύνουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. Αυτή συνθετική αναφορά, βασισμένη σε πρόσφατες έρευνες του 

Ενωποιημένου Προγράμματος PLUREL της ΕΕ, ποσοτικοποιεί τις τάσεις, τους 

κινδύνους και τις ευκαιρίες για τις περιαστικές περιοχές, παρουσιάζει νέες 

αντιλήψεις της σύνδεσης αγροτικού και αστικού και παρέχει συστάσεις για 

στοχευμένες πολιτικές για τις αγροτικές-αστικές περιοχές στην Ευρώπη.  

 What is Organics Recycling? (Τι είναι η ανακύκλωση οργανικών;)    

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Ανακύκλωση οργανικών είναι η ανακύκλωση οργανικής ύλης - οτιδήποτε 

υπήρξε κάποτε ζωντανό- σε κομπόστ, ένα ειδικό βελτιωτικό εδάφους. Η 

κομποστοποίηση συμβαίνει φυσικά και απαιτεί πολύ λίγη εισροή ενέργειας. Η 

ανακύκλωση οργανικών παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση πολύτιμων υλικών 

εκτός χωματερών.   

 FARMER´S COMPOST HANDBOOK Experiences in Latin America (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ Εμπειρίες στη Λατινική Αμερική)   

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Στόχος του άρθρου είναι η διάχυση τεχνολογιών κατάλληλων για την ανάπτυξη 

ενός υγιούς και ασφαλούς προϊόντος για χρήση ως λίπασμα σε οικογενειακούς 

οπωρώνες. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει το όραμα του FAO σχετικά με τη 

γεωργία: Βιώσιμη Εντατικοποίηση της Αγροτικής Παραγωγής, με μεγαλύτερη 

παραγωγή στην ίδια επιφάνεια εδάφους, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πόρους, 

μειώνοντας τις αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και εμπλουτίζοντας το 

φυσικό κεφάλαιο και την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Τα μέρη 

παρουσιάζουν: 1) λεπτομέρειες σημαντικών παραμέτρων που πρέπει να 

μετρηθούν για να αξιολογηθεί η ποιότητα και η ασφάλεια του τελικού υλικού 

και τα οφέλη του κομπόστ στις διάφορες χρήσεις του, 2) πρακτικά 

παραδείγματα που επιτρέπουν στον αναγνώστη να καταλάβει πώς 

εφαρμόζεται ένα σύστημα κομποστοποίησης στο χωράφι, 3) την παραγωγή και 

χρήση τσαγιού κομπόστ και της κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες και 4) 

παραδείγματα παραγωγής ή χρήσης κομποστοποίησης καταγεγραμμένα σε 

διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής που καθοδηγούν τον αναγνώστη να 

προσαρμόσει το σύστημα του/της ή να επιβεβαιώσει τη χρήση στο χωράφι.     

 The Do's and Don'ts of Composting (Κανόνες κομποστοποίησης)   
Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Σε αυτό το άρθρο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που 

πρέπει να ακολουθούμε ξεκινώντας και διατηρώντας ένα σωρό 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

https://www.dakotavalleyrecycling.org/recycling-news/307-what-is-organics-recycling
http://www.fao.org/3/a-i3388e.pdf
https://www.extension.iastate.edu/smallfarms/dos-and-donts-composting
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κομποστοποίησης. Ο σωρός κομποστοποιησης δεν είναι απλά μια στοίβα από 

οργανικά σκουπίδια. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν 

ώστε να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για την παραγωγή αξιοποιήσιμου 

κομπόστ σε σχετικό σύντομο χρονικό διάστημα.   

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ Peri Urban areas (Περιαστικές περιοχές)  (click here to access it) 

□ Organic waste (Οργανικά απόβλητα) (click here to access it) 

□ What is organics recycling? (Τι είναι η ανακύκλωση οργανικών;)  (click here to 

access it) 

□ Recycling urban organic waste in agriculture: a case study in peri-urban areas 

around Paris (Ανακύλκωση οργανικών αποβλήτων στη γεωργία: μία μελέτη 

περίπτωσης στις περιαστικές περιοχές του Παρισιού)  (click here to access it) 

□ Composting: How to make nutrient-rich, garden 'gold' in the composter that will 

help your garden thrive (Κομποστοποίηση: πώς να φτιάξετε θρεπτικό “χρυσάφι 

του κήπου” που θα βοηθήσει τον κήπο σας να ευδοκιμήσει)  (click here to 

access it) 

□ Sustainable Organic Composting For Your Farm (Βιώσιμη κομποστοποίηση 

οργανικών για το αγρόκτημά σας)  (click here to access it) 

□ What is a Compost Heap? (Τι είναι ο σωρός κομποστοποίησης;)  (click here to 

access it) 

□ Urban food waste solutions from farm-to-fork: A conference for advancing 

sustainable urban systems (SUS) research networks (SUS) research networks 

(Λύσεις αστικών αποβλήτων τροφίμων από τη φάρμα στο πιρούνι: Ένα 

συνέδριο για την προαγωγή ερευνητικων δικτύων για τα βιώσιμα αστικά 

συστήματα)  (click here to access it) 

□ VERMICULTURE BASICS & Vermicompost (Βασικές αρχές καλλιέργειας 

γαιοσκώληκων και κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες)  (click here to access it) 

 

ΜΑΘΗΜΑ 7: Πώς να χρησιμοποιήσετε αγροτικά και κηπευτικά απορρίμματα για κομποστοποίηση 

http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SupplementaryRegulationValue/7_1_4_7_PeriUrbanAreas
https://www.cityofsignalhill.org/DocumentCenter/View/4118/organic-recycling?bidId=
https://www.crcog.net/index.asp?SEC=958F4FE4-C2F4-44A6-8629-FC3B8D40E8E7&DE=97E51888-1441-4EDA-A7B5-4232686BF354
https://www.crcog.net/index.asp?SEC=958F4FE4-C2F4-44A6-8629-FC3B8D40E8E7&DE=97E51888-1441-4EDA-A7B5-4232686BF354
https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/294420?show=full
https://learn.eartheasy.com/guides/composting/
https://learn.eartheasy.com/guides/composting/
https://sustainablefarming.com.au/composting/
https://www.quickcrop.ie/blog/2016/06/what-is-a-compost-heap/
https://www.quickcrop.ie/blog/2016/06/what-is-a-compost-heap/
https://www.rit.edu/sustainabilityinstitute/public/academic/Urban_Food_Waste_Workshop_Report.pdf
http://www.taifulin.com/en/technical-notes-and-articles
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ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 7: Πώς να χρησιμοποιήσετε αγροτικά και κηπευτικά απορρίμματα για κομποστοποίηση 

 
ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 7: Πώς να χρησιμοποιήσετε αγροτικά και κηπευτικά απορρίμματα για κομποστοποίηση 

 
ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΜΑΘΗΜΑ 7: Πώς να χρησιμοποιήσετε αγροτικά και κηπευτικά απορρίμματα για κομποστοποίηση 

 
ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΔΙΑΦ. 22 

ΔΙΑΦ. 23 

ΔΙΑΦ. 24 
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ΔΙΑΦ. 25 

ΔΙΑΦ. 26 

ΔΙΑΦ. 27 
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ΜΑΘΗΜΑ 7: Πώς να χρησιμοποιήσετε αγροτικά και κηπευτικά απορρίμματα για κομποστοποίηση 

 
ΔΙΑΦ. 28 

ΔΙΑΦ. 29 

ΔΙΑΦ. 30 



 120         

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
 
Ερώτηση 1: Τα οργανικά απόβλητα στις περιαστικές περιοχές σχετίζονται με: 

1. Κηπουρικές εργασίες.  
2. Αστική γεωργία. 
3. Συμβατική γεωργία. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 2: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αγροτικό φυτικό απόβλητο; 

1. Παλιά φυτά και ζιζάνια.  
2. Κλαδιά και φύλλα.  
3. Χορτάρια, απομεινάρια κλαδέματος.  
4. Σάκοι, κοπριά.  

 
Ερώτηση 3: Η κομποστοποίηση είναι διαδικασία κατά την οποία: 

1. Η οργανική ύλη που περιέχεται στα αγροτικά απόβλητα αποσυντίθεται μέσω 
βιοχημικής διαδικασίας.  

2. Μπορούν να ανακυκλωθούν όλα τα απόβλητα. 
3. Μετά από μερικούς μήνες παράγεται χούμος αποκλειστικά από υπολείμματα 

φαγητών. 
4. Χρησιμοποιούνται μόνο υλικά πλούσια σε άνθρακα, όπως το άχυρο. 

 
Ερώτηση 4: Τα απόβλητα μπορούν να αποσυντεθούν με: 

1. Σύστημα λιμνών. 
2. Αποσύνθεση με γαιοσκώληκες. 
3. Αναερόβια αποσύνθεση. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 5: Τα βήματα για την κατασκευή σωρού κομποστοποίησης είναι: 

1. Ετοιμάστε το χώρο του κομπόστ, στοιβάξτε τα υλικά, σκεπάστε το σωρό. 
2. Ετοιμάστε το χώρο του κομπόστ, μαζέψτε τα υλικά, σκεπάστε το σωρό. 
3. Ετοιμάστε το χώρο του κομπόστ, μαζέψτε τα υλικά, στοιβάξτε τα υλικά. ποτίστε 

το σωρό κομποστοποίησης, σκεπάστε το σωρό. 
4. Ετοιμάστε το χώρο του κομπόστ, στοιβάξτε τα υλικά. ποτίστε το σωρό 

κομποστοποίησης, σκεπάστε το σωρό.  
 
Ερώτηση 6: Η κομποστοποίηση σε ανοιχτά σειράδια είναι κατάλληλη μόνο για: 

1. Απόβλητα τροφοδότησης και ζωικά απόβλητα. 
2. Κηπουρικά απόβλητα. 
3. Όλα τα αγροτικά προϊόντα. 
4. Απομεινάρια φαγητών και ζιζάνια. 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 
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Ερώτηση 7: Δε μπορούμε να κομποστοποιήσουμε: 
1. Γαλακτοκομικά και προϊόντα αρτοποιΐας 
2. Σακουλάκια τσαγιού, κατακάθια καφέ, παλιά βότανα και μπαχαρικά. 
3. κουρεμένα χόρτα και φυτά λιμνών. 
4. Μικρές ποσότητες από κομματιασμένο χαρτί και τσόφλια αυγών. 

 
Ερώτηση 8: Ποιο από τα παρακάτω είναι καταλληλότερο για την παραγωγή μεγάλων 
ποσοτήτων κομπόστ; 

1. Κάδοι κομποστοποίησης. 
2. Ανοιχτά σειράδια. 
3. Ρηχοί λάκκοι. 
4. Ξύλινα κουτιά. 

 
Ερώτηση 9: Ποιο από τα παρακάτω δε βοηθάει τη διαδικασία αποσύνθεσης; 

1. Μύκητες και γαιοσκώληκες. 
2. Νερό και σωστός αερισμός. 
3. Θερμότητα, διοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία. 
4. Το κόψιμο των υλικών σε μικρά κομμάτια. 

 
Ερώτηση 10: Ο σωρός κομποστοποίησης πρέπει να έχει: 

1. Βάση τουλάχιστον ένα τετραγωνικό μέτρο και ύψος ένα μέτρο. 
2. Περίφραξη από τούβλα ή ξυλεία και κάλυψη. 
3. Πρόσβαση από μπροστά. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

ΜΑΘΗΜΑ 7: Πώς να χρησιμοποιήσετε αγροτικά και κηπευτικά απορρίμματα για κομποστοποίηση 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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Ενότητα 2 
Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 8 
Μάρκετινγκ και προώθηση κομπόστ  
 
 
 
 
Συγγραφείς: Αθανάσιος Κίζος, Αικατερίνη Κλωνάρη & Δήμητρα Γλεντή 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βελτιωτικό εδάφους, Βιοποικιλότητα, Ανθεκτικότητα των εδαφών,  

Οργανικά απόβλητα, Μάρκετινγκ, Μεταβλητά κόστη, Πάγια κόστη, Περιθώριο κέρδους,  

Προώθηση κομπόστ  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 The benefits of using compost for mitigating climate change (Τα οφέλη της 

χρήσης κομπόστ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής)   

Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η διευκόλυνση της εκτροπής οργανικών αποβλήτων από τις χωματερές 

αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλων των κυβερνητικών οργανισμών. Αφενός, η 

οργανική ύλη είναι υπεύθυνη για την παραγωγή μεθανίου σε χωματερές, αλλά 

η εφαρμογή στο έδαφος προϊόντων που παράγονται από ανακυκλωμένα 

οργανικά έχει μια σειρά σημαντικών περιβαλλοντικών οφελών. Αυτά 

περιλαμβάνουν τη βελτίωση της υγείας του εδάφους, την εξοικονόμηση νερού, 

τη βελτιωμένη αποδοτικότητα των καλλιεργειών, τη μειωμένη ανάγκη για 

συνθετικά λιπάσματα και βιοκτόνα προϊόντα, τη μείωση της διάβρωσης από το 

νερό και τον άνεμο, το καλύτερο όργωμα και, όπως καταδεικνύει αυτή η 

βιβλιογραφική έρευνα, βελτιωμένη ικανότητα άμβλυνσης της κλιματικής 

αλλαγής μέσω του «κλειδώματος» ή δέσμευσης άνθρακα στα εδάφη, της 

μείωσης επιβλαβών εκπομπών και της μείωσης γεωργικής κατανάλωσης 

ενέργειας.     

https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/110171-compost-climate-change.pdf?la=en&hash=7ADC0B32600A8EE49E72187E4A027FA1C809AEAE
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

 How good is your compost? (Πόσο καλό είναι το κομπόστ σας;)   

Αρχάριοι (click here to access it)   

Το κομπόστ ορίζεται ως μια καφέ εύθριπτη μάζα στην οποία δε διακρίνεται 

κανένα αρχικό φυτικό απόβλητο ή ζωικό υλικό (δηλ. δε μπορούμε να 

καταλάβουμε ποιο κομμάτι ήταν η φλούδα της μπανάνας). Ακόμα κι αν το 

κομπόστ σας φαίνεται καλό, μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να είναι 

επιβλαβές για τα φυτά, παρόλο που αν γίνει σωστά, είναι το καλύτερο φυσικό 

ενισχυτικό ανάπτυξης. Δεν είναι όλα τα κομπόστ ίδια και πρέπει να ξέρετε τι 

έχετε πριν το απλώσετε στον κήπο σας, πόσο μάλλον να το πουλήσετε. Για 

έναν ερασιτέχνη είναι δύσκολο να κάνει λεπτομερείς δοκιμές του κομπόστ του. 

Αυτό το άρθρο περιγράφει μερικές απλές οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να 

διασφαλίσετε την ποιότητα του κομπόστ σας. Περιλαμβάνει επίσης μια 

περίληψη των απαντήσεων που μπορεί να λάβει ένας ερασιτέχνης από 

διάφορους ειδικούς. 

 How growers can assess compost quality? (Πώς μπορούν οι καλλιεργητές να 

αξιολογήσουν την ποιότητα του κομπόστ;)   

Αρχάριοι  (click here to access it)   

Αυτό το κείμενο παρέχει στους αναγνώστες ορισμένες γενικές οδηγίες για την 

αξιολόγηση της ποιότητας του κομπόστ. Για τον καλλιεργητή είναι απαραίτητο 

να επιλέξει το κατάλληλο κομπόστ για την εφαρμογή που το χρειάζεται. Ένας 

αγρότης μπορεί άμεσα να λάβει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την 

ποιότητα του κομπόστ χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του. Οι χημικές 

αναλύσεις και οι βιοδοκιμές συμπληρώνουν τις πληροφορίες και επιτρέπουν 

στον καλλιεργητή να αξιολογήσει και να επιλέξει το σωστό κομπόστ. Η καλή 

σχέση παραγωγού και χρήστη κομπόστ είναι το κλειδί για την επιτυχή 

εφαρμογή του κομπόστ στα γεωργικά συστήματα.     

 Handbook for compost marketing (Εγχειρίδιο για μάρκετινγκ κομπόστ)   

Αρχάριοι  (click here to access it)   

Ένα από τα κύρια ζητήματα σε πολλές εγκαταστάσεις και εγχειρήματα 

κομποστοποίησης είναι η διαχείριση του παραγόμενου κομπόστ. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στην οικονομική ισορροπία της 

εγκατάστασης. Υπάρχει μια γενική πεποίθηση ότι κανείς δεν θα θέλει το 

κομπόστ ή ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με τις ιδιότητες που πρέπει να 

ικανοποιεί το προϊόν ώστε να θεωρηθεί πραγματικά κομπόστ. Υπάρχουν όμως 

και πολλά παραδείγματα εγκαταστάσεων που όχι μόνο επεξεργάζονται 

οργανικά απόβλητα, αλλά επίσης τα μετατρέπουν σε πολύτιμα προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά και πωλούνται, ακόμη και όταν τα απόβλητα 

βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Η διαφορά είναι ένας συνδυασμός 

https://www.hotbincomposting.com/blog/how-good-is-your-compost.html
http://www.louisbolk.org/downloads/3232.pdf
https://www.acrplus.org/images/project/SCOW/Handbook-for-compost-marketing.pdf
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Μάρκετινγκ και προώθηση κομπόστ  

περιστάσεων κάθε εγκατάστασης, καθώς και μια ισορροπία μεταξύ της γνώσης 

της διαδικασίας και των υλικών, της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των 

τεχνικών μάρκετινγκ. Αυτό το εγχειρίδιο προσομοιώνει πληροφορίες, ιδέες και 

υποδείξεις σε αυτές τις μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις κομποστοποίησης που 

μόλις ξεκινούν ή βρίσκονται στο αρχικό στάδιο του έργου και πρέπει να 

καθορίσουν πώς θα διαχειρίστούν το παραγόμενο κομπόστ.     

 Product pricing. In Marketing Compost A Guide for Compost Producers in Low 

and Middle-Income Countries. (Τιμολόγηση προϊόντος. Στο Μάρκετινγκ 

κομπόστ Ένας οδηγός για τους παραγωγούς κομπόστ σε χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος.)    
Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Η τιμολόγηση προϊόντων είναι ένα βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλες οι 

εταιρείες. Μια επιχείρηση πρέπει να συντονίσει τις αποφάσεις τιμολόγησης με 

την ανάπτυξη προϊόντων, την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση. 

Επομένως, πολλές από τις πληροφορίες που συλλέγονται για άλλες πτυχές 

μάρκετινγκ θα συμβάλλουν στις αποφάσεις τιμολόγησης. Η κάλυψη του 

κόστους είναι απαραίτητη για μια αυτοσυντηρούμενη επιχείρηση, επομένως η 

τιμή του προϊόντος εξαρτάται εν μέρει από το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, 

πολλοί παραγωγοί θα προσθέσουν περιθώριο κέρδους για να καλύψουν 

περαιτέρω επενδύσεις ή για τεχνολογικές βελτιώσεις. Το μέγεθος αυτού του 

περιθωρίου περιορίζεται από τις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων και από 

την προθυμία και την ικανότητα των πελατών να πληρώσουν. Οι τιμές μπορούν 

να υπολογιστούν με διάφορους τρόπους που εστιάζουν σε διαφορετικούς 

παράγοντες, όπως η αντιληπτή αξία ή το κόστος των ανταγωνιστικών 

προϊόντων. Η βασικότερη μέθοδος βασίζεται στο κόστος και το κέρδος από την 

παραγωγή κομπόστ. Άλλες προσεγγίσεις περιγράφονται στην περαιτέρω 

βιβλιογραφία και της συμβουλές που αναφέρονται στο τέλος του κεφαλαίου.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ Organic waste (Οργανικά απόβλητα)   (click here to access it) 

□ Benefits of Compost and Mulch Use (Οφέλη από τη χρήση κομπόστ και 

οργανικών λιπασμάτων)  (click here to access it) 

□ Compost Marketing: Strategies for Success (Μάρκετινγκ κομπόστ: Στρατηγικές 

επιτυχίας)   (click here to access it) 

 

https://www.researchgate.net/publication/249993496_Marketing_Compost_-_A_Guide_for_Compost_Producers_in_Low_and_Middle-Income_Countries
https://www.cityofsignalhill.org/DocumentCenter/View/4118/organic-recycling?bidId=
https://www.calrecycle.ca.gov/organics/compostmulch/benefitsof
https://nerc.org/documents/compost_marketing/compost_marketing_strategies_for_success.pdf
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ΔΙΑΦ. 1 

ΔΙΑΦ. 2 

ΔΙΑΦ. 3 
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Μάρκετινγκ και προώθηση κομπόστ  

 
ΔΙΑΦ. 4 

ΔΙΑΦ. 5 

ΔΙΑΦ. 6 
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ΔΙΑΦ. 7 

ΔΙΑΦ. 8 

ΔΙΑΦ. 9 
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Μάρκετινγκ και προώθηση κομπόστ  

 
ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 

ΔΙΑΦ. 12 
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ΔΙΑΦ. 13 

ΔΙΑΦ. 14 

ΔΙΑΦ. 15 
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Μάρκετινγκ και προώθηση κομπόστ  

 
ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 16 

ΔΙΑΦ. 18 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2      Στήνοντας μια επιχείρηση κυκλικής οικονομίας 

ΔΙΑΦ. 19 

ΔΙΑΦ. 20 

ΔΙΑΦ. 21 
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ΜΑΘΗΜΑ 8: Μάρκετινγκ και προώθηση κομπόστ  
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
 
Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι πλεονέκτημα της χρήσης κομπόστ;  

1. Συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 
2. Βοηθά στην βελτίωση της ανθεκτικότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας. 
3. Είναι φθηνότερο από τα συνθετικά λιπάσματα. 
4.  Ενισχύει τη μακροπρόθεσμη γεωργική παραγωγή. 

 
Ερώτηση 2: Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν ένα κομπόστ είναι καλής ποιότητας από... 

1. Τη μυρωδιά του. 
2. Κατά πόσον περιέχει ορατά ξένα σώματα. 
3. Το χρώμα του. 
4. Όλα τα παραπάνω 

 
Ερώτηση 3: Ποιες από τις παρακάτω πηγές μπορούν να προσφέρουν καλύτερη ποιότη-
τα κομπόστ; 

1. Αναζήτηση σε χωματερές.  
2. Απόβλητα λαχαναγοράς.  
3. Γεωργικά απόβλητα. 
4. Οικιακά απορρίμματα. 

 
Ερώτηση 4: Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση της ποιό-
τητας του κομπόστ; 

1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
2. Χημικές ιδιότητες. 
3. Φυσικές ιδιότητες. 
4. Τιμή. 

 
Ερώτηση 5: Το μάρκετινγκ δεν περιλαμβάνει… 

1. Προώθηση. 
2. Τιμολόγηση. 
3. Εξυπηρέτηση πελατών. 
4. Επενδυτικό κεφάλαιο. 

 
Ερώτηση 6: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια εταιρεία κομποστοποίησης, πρέπει να: 

1. Μάθετε τους κανονισμούς για το κομπόστ. 
2. Έχετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 
3. Έχετε ένα σχέδιο μάρκετινγκ. 
4. Όλα τα παραπάνω 
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Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αγορά υψηλής αξίας για κομπόστ; 
1. Αμπελοκαλλιέργειες. 
2. Οδοποιία. 
3. Βιολογική γεωργία. 
4. Διαμόρφωση κήπων. 

 
Ερώτηση 8: Μέρος του πάγιου κόστους μιας εταιρείας κομποστοποίησης είναι: 

1. Τακτικό έμμισθο εργατικό δυναμικό. 
2. Εποχιακοί εργάτες. 
3. Κατανάλωση ενέργειας 
4. Όλα τα παραπάνω 

 
Ερώτηση 9: Η συσκευασία είναι μια ευκαιρία να γνωστοποιήσουμε... 

1. Στοιχεία επικοινωνίας. 
2. Περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. 
3. Τη φιλική προς το περιβάλλον εικόνα σας. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 10: Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε για το μάρκετινγκ κομπόστ 
είναι ότι : 

1.  Ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους είναι απαραίτητο. 
2.  Η τιμή σας πρέπει να είναι χαμηλότερη από αυτήν των ανταγωνιστών. 
3.  Η ικανοποίηση των πελατών είναι ζωτικής σημασίας. 
4.  Πρέπει να επενδύσετε στο μάρκετινγκ μόνο μία φορά! 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950


 140         

 

“P
u

m
p

ki
n

s 
h

ar
ve

st
ed

 in
 a

u
tu

m
n

” 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.fl

ic
kr

.c
o

m
/p

h
o

to
s/

al
ab

am
a_

e
xt

en
si

o
n

/4
8

8
2

8
5

5
0

5
0

3
/ 



 141 

 

Ενότητα 3 
Παροχή υπηρεσιών στον αγροτουρισμό 

ή σε μονάδες βραχυχρόνιας ενοικίασης  
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 9 
Προϊόντα και υπηρεσίες αγροτουρισμού 

 
 
 
 
Συγγραφείς: Αθανάσιος Κίζος & Αικατερίνη Κλωνάρη 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τουρισμός, Αγροτουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Ταξινόμηση 

προϊόντων τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 Accessible Tourism – Definition and Context (Προσβάσιμος τουρισμός - 

Ορισμός και πλαίσιο)   

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Αυτό το κείμενο θέτει ορισμένα θεωρητικά θεμέλια και συζητά τα εμπόδια 

στην προσβασιμότητα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό. 

Περιγράφει το ευρύ φάσμα ωφελούμενων του προσβάσιμου τουρισμού, 

επισημαίνοντας την εμφάνιση «ηλικιωμένων τουριστών», των οποίων η 

τουριστική δραστηριότητα είναι παρόμοια ή ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη 

άλλων πληθυσμιακών ομάδων, και των οποίων οι ανάγκες και οι προσδοκίες 

απαιτούν μέτρα προσβασιμότητας. Παρέχει επίσης μια ανάλυση των 

οικονομικών επιπτώσεων της προσβασιμότητας στον τουρισμό και μια σειρά 

στατιστικών στοιχείων που υποστηρίζουν το γεγονός ότι η προσβασιμότητα, 

εκτός από δικαίωμα, είναι και μια πολύ σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία σε 

ποσοτικούς όρους.    

 

 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418077
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 European Union Tourism Trends (Τουριστικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση)   

Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Η Ευρώπη είναι ο τουριστικός προορισμός με τις περισσότερες επισκέψεις στον 

κόσμο, και από αυτές τις διεθνείς αφίξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υποδέχεται 

σχεδόν τις μισές. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της αύξησης του τουρισμού σε 

πολλές ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες, η Ευρώπη χάνει σταδιακά μερίδιο 

αγοράς στον παγκόσμιο τουρισμό. Αυτή η δημοσίευση καταγράφει τις διεθνείς 

τουριστικές τάσεις στην ΕΕ έως το 2017, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων 

στις αφίξεις και τις εισπράξεις, τον τρόπο μεταφοράς, τα καταλύματα και τις 

αγορές προέλευσης, καθώς και μεμονωμένους προορισμούς. Δείχνει επίσης ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω τουριστική 

ανάπτυξη και συνεχιζόμενες θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην ΕΕ τις 

επόμενες δεκαετίες.    

 Methodological Notes to the Tourism Statistics Database (Μεθοδολογικές 

σημειώσεις για τη βάση δεδομένων στατιστικών τουρισμού)    

Έμπειροι χρήστες  (click here to access it)   

Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 

(UNWTO) ως τον αρμόδιο οργανισμό για τη συλλογή, ανάλυση, δημοσίευση, 

τυποποίηση και βελτίωση των στατιστικών τουρισμού και για την προώθηση 

της ενσωμάτωσης αυτών των στατιστικών στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. 

Βάσει αυτής της εντολής, το Τμήμα Στατιστικής του UNWTO συλλέγει 

στατιστικές για τον τουρισμό και τις διαδίδει μέσω δύο δημοσιεύσεων: την 

Περίληψη των Στατιστικών Τουρισμού και την Επετηρίδα Στατιστικών 

Τουρισμού. Η Επετηρίδα Στατιστικών Τουρισμού 2019 παρουσιάζει δεδομένα 

εισερχόμενου τουρισμού για 197 χώρες και περιοχές, κατανεμημένα ανά χώρα 

προέλευσης. Είναι η 71η έκδοση μιας σειρά που ξεκίνησε το 1949. Αποτελεί, 

μαζί με την Περίληψη Στατιστικών Τουρισμού, τις κύριες βάσεις δεδομένων και 

δημοσιεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) για τις 

ετήσιες τουριστικές στατιστικές, αμφότερες υπό την ευθύνη του Τμήματος 

Στατιστικής. Η Επετηρίδα περιέχει στοιχεία για τις συνολικές αφίξεις και τις 

διανυκτερεύσεις του διεθνούς εισερχόμενου τουρισμού, κατανεμημένες ανά 

χώρα προέλευσης τόσο για τις αφίξεις όσο και για διανυκτερεύσεις.     

 The conceptual framework for tourism statistics (Το εννοιολογικό πλαίσιο για 

τις τουριστικές στατιστικές)   

Έμπειροι χρήστες   (click here to access it)   

Οι Διεθνείς Συστάσεις για τις Τουριστικές Στατιστικές 2008 παρέχουν ένα 

ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για τη συλλογή και την κατάρτιση 

τουριστικών στατιστικών σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το επίπεδο 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/51701/methodological_notes_2019.pdf
https://unstats.un.org/unsd/tourism/methodology.asp
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ανάπτυξης των στατιστικών τους συστημάτων. Το IRTS 2008 παρέχει τις κύριες 

έννοιες, τους ορισμούς και τις κατηγορίες για τη μέτρηση του τουρισμού με 

έναν τυποποιημένο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ο πυρήνας αυτών των εννοιών και 

ορισμών περιλαμβάνονται στο Κατανοώντας τον Τουρισμό: Βασικό 

Γλωσσάρι.      

 The New Rural Paradigm. Policies and Governance (Το νέο αγροτικό 

παράδειγμα Πολιτικές και διακυβέρνηση)   
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Οι ραγδαίες αλλαγές στη διεθνή οικονομία - η παγκοσμιοποίηση, η βελτιωμένη 

επικοινωνία και το μειωμένο κόστος μεταφοράς, η αλλαγή των εμπορικών 

προτύπων για τα αγαθά και η εμφάνιση σημαντικών μη αγροτικών 

δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο - δημιουργούν ορισμένες προφανείς απειλές 

για τις αγροτικές περιοχές αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι οι 

παραδοσιακές κλαδικές πολιτικές πρέπει να αναβαθμιστούν και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με πιο κατάλληλα μέσα. 

Ιδιαίτερες ανησυχίες εγείρονται από τη μέτρια θετική επίδραση που έχουν οι 

γεωργικές επιδοτήσεις στις γενικές οικονομικές επιδόσεις ακόμη και στις 

κοινότητες που εξαρτώνται περισσότερο από τη γεωργία. Πράγματι, με τις 

οικογένειες των αγροκτημάτων να βασίζονται όλο και περισσότερο στην 

απασχόληση εκτός αγροκτημάτων, η οικονομική επιτυχία των αγροτικών 

κοινοτήτων θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη νέων οικονομικών κινητήρων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ επιδεικνύουν αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για μια περισσότερο τοπική προσέγγιση στην αγροτική πολιτική 

που δίνει έμφαση στις επενδύσεις παρά στις επιδοτήσεις και η οποία είναι σε 

θέση να ενσωματώσει διαφορετικές κλαδικές πολιτικές και να βελτιώσει τη 

συνοχή και την αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών στις αγροτικές 

περιοχές   

 Geographic differentiation of agritourism activities in Poland vs. cultural and 

natural attractiveness of destinations at district level (Γεωγραφική 

διαφοροποίηση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στην Πολωνία έναντι 

της πολιτιστικής και φυσικής ελκυστικότητας των προορισμών σε επίπεδο 

περιοχής)   
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Μία από τις τάσεις στον τουριστικό τομέα σήμερα είναι η ανάπτυξη φιλικών 

προς το περιβάλλον τουριστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 

πολιτιστική κληρονομιά και στη βιοποικιλότητα. Αυτό ισχύει σίγουρα για τον 

αγροτουρισμό, μια μορφή τουρισμού υπαίθρου. Ο σκοπός αυτής της εργασίας 

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/the-new-rural-paradigm_9789264023918-en#page1
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222576
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είναι να προσδιορίσει τις αναπτυξιακές πτυχές του πολωνικού αγροτουρισμού 

με ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική και πολιτιστική ελκυστικότητα. Για να 

αποδειχθεί η σχέση μεταξύ των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων των 

πολωνικών αγροκτημάτων και της πολιτιστικής και φυσικής ελκυστικότητας, 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνθετικής ανάπτυξης του Hellwig. Όπως φαίνεται 

από την έρευνα, η πολιτιστική και φυσική ελκυστικότητα ενός προορισμού 

είναι ένας σημαντικός εξωγενής παράγοντας ανάπτυξης. Ένα άλλο εύρημα 

ήταν ότι οι εντατικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι αγρότες για πρόσβαση σε 

πόρους της ΕΕ δεν επικεντρώθηκαν σε περιοχές με πολύτιμους φυσικούς ή 

πολιτιστικούς πόρους και ανεκμετάλλευτο δυναμικό αγροτουρισμού. Αντίθετα, 

προσανατολίστηκαν σε περιοχές όπου επικρατούν οικογενειακά αγροκτήματα 

ή καλλιέργειες ημιαυτοσυντήρησης. Για μεγάλο μέρος των αγροτών, η νέα 

μορφή στήριξης πρόκειται να γίνει πηγή πρόσθετων εισοδημάτων.   

  

 Impacts of agritourism on local development. (Επιπτώσεις του αγροτουρισμού 

στην τοπική ανάπτυξη)   
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει την οικονομία, την 

κοινωνία και τη φύση. Εκτός από τον μαζικό τουρισμό, έχουν αναπτυχθεί 

πολλές διαφορετικές μορφές τουριστικών δραστηριοτήτων και προϊόντων που 

κερδίζουν έδαφος από άποψη ζήτησης. Οι συζητήσεις σχετικά με τον ορισμό 

τέτοιων συνήθως μικρής κλίμακας δραστηριοτήτων έχουν φέρει στο προσκήνιο 

διάφορους τύπους, όπως «αγροτουρισμός» και «τουρισμός υπαίθρου». Αυτή η 

εργασία συμβάλλει στην εννοιολογική ανάλυση του αγροτουρισμού με έμφαση 

στις επιπτώσεις του στην τοπική ανάπτυξη. Μετά από ένα σύντομο ιστορικό 

σχεδιάγραμμα της ανάπτυξης του αγροτουρισμού, παρουσιάζονται οι 

επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία. Στη 

συνέχεια, συζητείται μια τυπολογία διαφορετικών μορφών αγροτουρισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της προσφοράς και της ζήτησης, της 

κλίμακας λειτουργίας των επιχειρήσεων και των δικτύων επιχειρήσεων που 

σχετίζονται με τον αγροτουρισμό. Τέλος, διερευνούμε την περίπτωση των 

μικρών νησιών, ενός ειδικού χώρου, και της τοπικής τους ανάπτυξης με αυτούς 

τους τύπους «εναλλακτικών» τουριστικών δραστηριοτήτων δίπλα στον 

«συμβατικό» τουρισμό. Το εννοιολογικό πλαίσιο που προκύπτει υποδηλώνει 

την ανάγκη για χαρτογράφηση συγκεκριμένων περιπτώσεων και περιοχών για 

τον τύπο, την κλίμακα και το δίκτυο των επιχειρήσεων προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι επιπτώσεις και να παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για 

τη διαχείριση και τον προγραμματισμό του αγροτουρισμού, ειδικά σε νησιά.    

 

https://www.islandstudies.ca/sites/islandstudies.ca/files/ISJ-11-1-J-Karampela.pdf
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 Agritourism and local development: Evidence from two case studies in Greece 

(Αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη: Στοιχεία από δύο μελέτες περιπτώσεων 

στην Ελλάδα)   
Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Αυτό το άρθρο επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στη διεθνή βιβλιογραφία 

αξιολογώντας τις επιπτώσεις του αγροτουρισμού σε τοπικό επίπεδο 

συνδυάζοντας διαφορετικές πτυχές. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν 

μέσω προσωπικών συνεντεύξεων - με τη χρήση ημιδομημένων 

ερωτηματολογίων. Επιλέχθηκαν δύο προορισμοί στην Ελλάδα λόγω των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών τους: ένα νησί, η Λέσβος και μια ηπειρωτική 

τοποθεσία, η λίμνη Πλαστήρα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διαφορές μπορούν 

να συνοψιστούν κατά δομή: της προσφοράς αγροτουρισμού· κατά κλίμακα: 

παρέχοντας στους ιδιοκτήτες τους επιπλέον εισόδημα σε νοικοκυριά 

πολλαπλών δραστηριοτήτων· και κατά δίκτυα: επηρεαζόμενα από τα 

διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, αλλά δεν αντικατοπτρίζονται 

στα συνολικά αποτελέσματα της τοπικής ανάπτυξης.   

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ Eurostat  (click here to access it) 

□ United Nations World Tourism Organization (Παγκόσμιος Οργανισμός 

Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών ) (click here to access it) 

□ Checklist: Types of Agritourism Activities ((Κατάλογος δραστηριοτήτων 

αγροτουρισμού) ) (click here to access it) 

□ What is Agritourism? (Τι είναι ο αγροτουρισμός;)  (click here to access it) 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/324533976_Agritourism_and_local_development_Evidence_from_two_case_studies_in_Greece
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www2.unwto.org/content/why-tourism
https://industry.traveloregon.com/wp-content/uploads/2017/03/01_Types_of_Agritourism_Activities.pdf
http://sfp.ucdavis.edu/agritourism/factsheets/what/
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Ερώτηση 1:Τι είναι ο αγροτουρισμός; 

1. Ταξίδι για προσκύνημα. 
2. Ταξίδι και διαμονή για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γεωργική 

παραγωγή σε αγροτικές περιοχές.  
3. Ταξιδι και διαμονή σε μέρη για χαλάρωση και απόλαυση. 
4. Ταξίδι για ιατρική περίθαλψη. 

 
Ερώτηση 2: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ μπορεί να συμπεριληφθεί στις δραστηριότητες 
αγροτουρισμού ; 

1. Η επιχείρηση του τοπικού ράφτη. 
2. Εργασιακή εμπειρία σε αγροκτήματα. 
3. Διακοπές σε αγρόκτημα με δραστηριότητες και γεύματα. 
4. Υπηρεσίες τροφοδοσίας. 

 
Ερώτηση 3: Αναφέρετε τη σχέση μεταξύ του τουρισμού υπαίθρου και του 
αγροτουρισμού: 

1. Δε σχετίζονται. 
2. Είναι και οι δύο κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 

σε θέρετρα και πόλεις.  
3. Σχετίζονται με γεωργικά φυτά. 
4. Και τα δύο προσελκύουν επισκέπτες στην ύπαιθρο. 

 
Ερώτηση 4: Ποιος από τους παρακάτω ΔΕΝ θα μπορούσε να είναι αγροτουριστικός 
προορισμός; 

1. Αθήνα. 
2. Τοσκάνη. 
3. Μενόρκα. 
4. Λέσβος 

 
Ερώτηση 5: Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος 
του αγροτουρισμού; 

1. Εργασιακή εμπειρία σε αγρόκτημα.  
2. Φεστιβάλ συγκομιδών και τροφίμων. 
3. Περιηγήσεις και γευσιγνωσίες σε οινοποιεία. 
4. Όλα τα παραπάνω. 
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Ερώτηση 6: Ποιο από τα παρακάτω είναι πιθανή αρνητική επίπτωση του 
αγροτουρισμού; 

1. Μπορεί να βοηθήσει την τοπική οικονομία. 
2. Μπορεί να αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και άλλων προϊόντων. 
3. Αυξάνει την ποιότητα ζωής στην κοινότητα. 
4. Μπορεί να τονώσει την αγορά εργασίας. 

 
Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση αγροτουρισμού; 

1. Ένα οινοποιείο στο αγρόκτημά σας που φιλοξενεί γευσιγνωσίες κρασιού για τους 
επισκέπτες για μια μέρα ή για ένα σαββατοκύριακο. 

2. Πώληση όλων των προϊόντων σας σε χονδρέμπορο.  
3. Να προσκαλέσετε φίλους για την κολοκύθα αποκριών. 
4. Φιλοξενία ειδικών εκδηλώσεων, όπως γάμοι, οικογενειακές συγκεντρώσεις, 

συναντήσεις κ.λπ. 
 
Ερώτηση 8: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι θετικό αποτέλεσμα του αγροτουρισμού; 

1. Παρέχει πρόσθετο εισόδημα. 
2. Δίνει την ευκαιρία ενεργής συμμετοχής στις δραστηριότητες της κοινότητας. 
3. Προσθέτει φόρτο εργασίας στα μέλη της οικογένειας. 
4. Βελτιώνει τις αγροτικές υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες. 

 
Ερώτηση 9: Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι αγροτουριστική δραστηριότητα σχετική 
με τρόφιμα; 

1. Επισκέψεις σε μικροζυθοποιίες. 
2. Παρατήρηση πουλιών και άγριας φύσης.  
3. Περιηγήσεις και γευσιγνωσίες οινοποιείων. 
4. Παρατήρηση και τάισμα ζώων εκτροφής. 

 
Ερώτηση 10: Ποιο από τα παρακάτω είναι θετικός οικονομικός αντίκτυπος των 
δραστηριοτήτων αγροτουρισμού σε μια περιοχή; 

1. Απώλεια πνευματικής και πολιτιστικής αίσθησης λόγω υπερβολικής 
εμπορευματοποίησης προϊόντων. 

2. Φέρνει συνάλλαγμα. 
3. Δικαιολογεί την προστασία του περιβάλλοντος.  
4. Παρέχει ευκαιρίες για πρόσθετη εκπαίδευση σχετικά με την αξία του τουρισμού 

στη φύση. 
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Ενότητα 3 
Παροχή υπηρεσιών στον αγροτουρισμό ή σε μονάδες βραχυχρόνιας 

ενοικίασης  

 
 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 10 
Τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες τροφοδοσίας 
για μονάδες βραχυχρόνιας ενοικίασης 
 
 
 
 
Συγγραφείς: Αθανάσιος Κίζος & Αικατερίνη Κλωνάρη 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οικονομία διαμοιρασμού, Τουρισμός της οικονομίας διαμοιρασμού, 

Airbnb, Αγροτική επιχείρηση τροφοδοσίας, Τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

Επιχειρηματικότητα 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΕΠΙΠΕΔΏΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 Unlocking the sharing economy An independent review (Ξεκλειδώνοντας την 

οικονομία διαμοιρασμού Μια ανεξάρτητη αξιολόγηση)   

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Η οικονομία διαμοιρασμού είναι ένας συναρπαστικός νέος τομέας της 

οικονομίας. Η ψηφιακή καινοτομία δημιουργεί εντελώς νέες μορφές 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτές οι νέες υπηρεσίες δημιουργούν μια 

νέα γενιά μικροεπιχειρηματιών - άτομα που κερδίζουν χρήματα από τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις δεξιότητες που ήδη διαθέτουν· από την ενοικίαση 

ενός εφεδρικού δωματίου μέσω του Airbnb, έως την εργασία ως ανεξάρτητος 

σχεδιαστής μέσω του PeoplePerHour. Η πορεία προς την αυτοαπασχόληση δεν 

ήταν ποτέ πιο εύκολη. Η οικονομία διαμοιρασμού μετασχηματίζει ήδη πολλούς 

τομείς, όπως η φιλοξενία, οι δεξιότητες και οι μεταφορές. Εξαπλώνεται σε 

νέους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, της μόδας και των 

οικιακών συσκευών και αλλάζει τις μορφές συνεργασίας επιχειρήσεων.   

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf


 158         

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3      Παροχή υπηρεσιών στον αγροτουρισμό ή σε μονάδες βραχυχρόνιας ενοικίασης  

 Sharing Economy and Tourism: Lights and Shadows (Η οικονομία 

διαμοιρασμού και ο τουρισμός: Φώτα και σκιές)   

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Η οικονομία διαμοιρασμού είναι ένα νέο οικονομικό πρότυπο που έχει 

εξαπλωθεί πολύ γρήγορα τα τελευταία πέντε χρόνια. Η σημερινή οικονομία 

καθοδηγείται από την αγορά και αναζητά νέες στρατηγικές και επιχειρηματικά 

μοντέλα προκειμένου να προσαρμοστεί στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Οι 

κινητήριες δυνάμεις της αγοράς είναι κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές. 

Η οικονομία διαμοιρασμού έχει εξελιχθεί σε ισχυρή δύναμη, αλλάζοντας τους 

παραδοσιακούς τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Διάφοροι 

παράγοντες έχουν οδηγήσει στην ενδυνάμωση της οικονομίας διαμοιρασμού: η 

μειωμένη σημασία της αγοραστικής δύναμης, η αύξηση της αστικοποίησης στις 

περισσότερες χώρες και τα θέματα βιωσιμότητας που έφεραν αυστηρότερους 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς, καθώς και αλλαγές στις συνήθειες και τις 

αντιλήψεις των αγοραστών.    

 Tourism and the sharing economy (Η οικονομία διαμοιρασμού και ο 

τουρισμός)    

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες  (click here to access it)   

Οι τουριστικές υπηρεσίες παραδοσιακά παρέχονται από επιχειρήσεις όπως 

ξενοδοχεία, ταξί ή ταξιδιωτικούς πράκτορες. Τελευταία, όλο και περισσότεροι 

διατίθενται να μοιραστούν προσωρινά με τους τουρίστες τα περιουσιακά τους 

στοιχεία (για παράδειγμα το σπίτι ή το αυτοκίνητό τους) ή τις γνώσεις και 

ικανότητές τους (για παράδειγμα γεύματα ή εκδρομές). Αυτός ο τύπος κοινής 

χρήσης αναφέρεται ως «οικονομία διαμοιρασμού». Δεν περιορίζεται στον 

τουρισμό και παρατηρείται σε πολλούς τομείς κοινωνικής και οικονομικής 

δραστηριότητας, αλλά ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς που έχουν 

επηρεαστεί περισσότερο. Ο διαμοιρασμός αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ 

ατόμων δεν είναι κάτι νέο. Ωστόσο, η ανάπτυξη του διαδικτύου και κατά 

συνέπεια η δημιουργία διαδικτυακών πλατφορμών, έχουν καταστήσει το 

διαμοιρασμό ευκολότερο. Την τελευταία δεκαετία, πολλές εταιρείες που 

διαχειρίζονται τέτοιες πλατφόρμες έχουν εμφανιστεί στην αγορά. Ένα πολύ 

γνωστό παράδειγμα είναι μια πλατφόρμα στην οποία οι άνθρωποι μπορούν να 

κάνουν κρατήσεις καταλυμάτων (Airbnb). Η οικονομία διαμοιρασμού έχει θετικά 

επακόλουθα για τον τουρισμό, αλλά και αρνητικά. Οι υποστηρικτές της 

πιστεύουν ότι παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που 

είναι συχνά υψηλότερης ποιότητας και πιο προσιτές από αυτές που παρέχονται 

από τις ανάλογες παραδοσιακές επιχειρήσεις. Οι επικριτές, από την άλλη, 

ισχυρίζονται ότι η οικονομία διαμοιρασμού παρέχει αθέμιτο ανταγωνισμό, 

αυξάνει την εργασιακή επισφάλεια, διευκολύνει τη φοροαποφυγή και συνιστά 

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-71-8/9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595897/EPRS_BRI(2017)595897_EN.pdf
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απειλή για τα πρότυπα ασφάλειας, υγείας και προσβασιμότητας. Η αντίδραση 

εντός ΕΕ στην οικονομία διαμοιρασμού παραμένει ασυντόνιστη. Ορισμένες 

δραστηριότητες ή πτυχές έχουν ρυθμιστεί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο. Τον Ιούνιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια 

ανακοίνωση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη συνεργατική 

οικονομία, για να δώσει κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τους σχετικούς κανόνες 

της ΕΕ και να παράσχει καθοδήγηση στις αρχές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

οι συμβουλευτικές επιτροπές έθιξαν επίσης το θέμα σε διάφορα ψηφίσματα και 

γνωμοδοτήσεις.     

 Tourism and the Sharing Economy: Policy & Potential of Sustainable Peer-to-

Peer Accommodation (Ο τουρισμός και η οικονομία διαμοιρασμού  Πολιτικές 

και δυνατότητες βιώσιμης διομότιμης φιλοξενίας)   

Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες   (click here to access it)   

Οι ανατρεπτικές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τη φύση του κόσμου μας. Οι 

εξελίξεις σε ψηφιακές πλατφόρμες, τεχνητή νοημοσύνη, αλυσίδες συστοιχιών 

(blockchain), ρομποτική, αυτόνομα αυτοκίνητα και έξυπνες πόλεις 

διαταράσσουν τον τρόπο λειτουργίας του τουριστικού τομέα από άκρο σε 

άκρο - επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι προορισμοί διευκολύνουν τον 

τουρισμό, αναπτύσσουν προϊόντα, συλλέγουν δεδομένα, αποκτούν πρόσβαση 

σε αγορές και προσελκύουν επισκέπτες . Η αναταραχή αυτή έχει επιπτώσεις 

στην τουριστική βιομηχανία και επηρεάζει τις αγορές χαμηλών εισοδημάτων 

που παλεύουν να αξιοποιήσουν τον τουρισμό για να πετύχουν αναπτυξιακά 

αποτελέσματα. Οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο 

στον τουριστικό τομέα. Παρέχουν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τις χώρες 

του Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τον 

τουρισμό για να επιτύχουν τους δίδυμους στόχους του Ομίλου Παγκόσμιας 

Τράπεζας για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας και την ενίσχυση της 

κοινής ευημερίας. Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται σε μια δύναμη αναστάτωσης 

στον τουριστικό κλάδο: την εμφάνιση της διομότιμης διαμονής (peer-to-peer, 

P2P). Η διομότιμη διαμονή συμβαίνει όταν ιδιώτες προσφέρουν, με χρηματικό 

αντίτιμο, ένα δωμάτιο ή ολόκληρο σπίτι για βραχυπρόθεσμη διαμονή. Η ταχεία 

ανάπτυξη αυτού του νέου προϊόντος συγκλονίζει τη ξενοδοχειακή βιομηχανία 

και δημιουργεί έναν νέο τρόπο ταξιδιού και αλληλεπίδρασης με έναν 

προορισμό και την κοινότητά του. Οι στόχοι αυτής της έκθεσης είναι να 

διερευνήσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρέχει η διομότιμη διαμονή 

σε ανεπτυγμένους και αναδυόμενους προορισμούς και να προσφέρει μια 

σειρά συστάσεων για την καλύτερη χρήση αυτού του νέου επιχειρηματικού 

μοντέλου για βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τουρισμό. Η έκθεση κάνει 

επίσης προτάσεις για περαιτέρω έρευνα για το εγγύς μέλλον. Αυτή η έκθεση 

http://documents.worldbank.org/curated/en/161471537537641836/Tourism-and-the-Sharing-Economy-Policy-Potential-of-Sustainable-Peer-to-Peer-Accommodation
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συντάσσεται για διαχειριστές προορισμών, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 

προσωπικό του Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας που συμμετέχει στο σχεδιασμό 

και τη διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων. Βασίζεται σε έρευνα γραφείου, 

σε συνεντεύξεις με διαχειριστές ψηφιακών πλατφορμών και σε μια εις βάθος 

μελέτη της περίπτωσης της Τζαμάικα.     

 

 Policies for the tourism sharing economy (PART I, Chapter 3) [Πολιτικές για 

τουρισμό της οικονομίας διαμοιρασμού (ΜΕΡΟΣ Ι, Κεφάλαιο 3)]   
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Αυτό το κεφάλαιο πραγματεύεται το τι σημαίνει η ανάπτυξη της οικονομίας 

διαμοιρασμού για τον τουριστικό τομέα και αξιολογεί βασικές συνέπειες σε 

επίπεδο πολιτικών. Η ταχεία ανάπτυξη διομότιμων (peer-to-peer) και 

διαμοιραστικών πλατφορμών δημιουργεί νέες αγορές σε ποικίλους τομείς 

όπως οι μεταφορές, η φιλοξενία, τα ταξιδιού και οι εμπειρίες φαγητού. Αυτές 

οι εξελίξεις προσφέρουν ευκαιρίες στις κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν το πώς 

βιώνουν οι τουρίστες τη χώρα τους και πώς μπορούν οι πολίτες να 

επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στην οικονομία διαμοιρασμού, αλλά 

επίσης θέτουν προκλήσεις για τους καθιερωμένους πράκτορες και θέτουν 

ευρύτερα ζητήματα πολιτικής σε τομείς όπως η προστασία των καταναλωτών, 

η φορολογία και η επίβλεψη. Σε ένα περίπλοκο, μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 

είναι επιτακτική ανάγκη οι υπεύθυνοι για τον τουρισμό να κατανοήσουν 

γρήγορα τα βασικά ζητήματα που αφορούν την οικονομία διαμοιρασμού και 

να προετοιμάσουν τους τομείς ευθύνης τους ώστε να επιτύχουν. Από αυτή την 

άποψη, το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης 

και να προσφέρει καθοδήγηση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά 

με το πώς να προχωρήσουν.   

 

 The Beginner's Guide to Starting a Catering Business (Οδηγός για αρχάριους 

για την έναρξη μιας επιχείρησης τροφοδοσίας)   
Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας 

επιχείρησης τροφοδοσίας που μπορεί να είναι η τέλεια δουλειά για κάποιους 

ανθρώπους, αν τους αρέσει να μαγειρεύουν και να προσφέρουν διασκέδαση. 

Η τροφοδοσία προσφέρει αρκετές από τις δημιουργικές ελευθερίες που 

προσφέρει ένα εστιατόριο αλλά με πολύ μικρότερο κόστος. Η διαφήμιση για 

μια νέα επιχείρηση τροφοδοσίας είναι εύκολη με τη χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και ιστότοπων, όπως το Instagram, που βασίζονται στις 

φωτογραφίες.    

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2016-en.pdf?expires=1582726643&id=id&accname=guest&checksum=48E88E8E0AA3D164576E54E3B052AC75
https://www.thebalancesmb.com/the-beginners-guide-to-starting-a-catering-business-2888396
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 Analysis of Factors Influencing Agritourism Businesses Perceptions about 

Expansion (Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των 

αγροτουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με την επέκταση)   
Αρχάριοι & Έμπειροι Χρήστες (click here to access it)   

Ο αγροτουρισμός μπορεί να παρέχει στους επισκέπτες τόσο ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες εντός του αγροκτήματος όσο και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που δείχνουν πώς παράγεται το φαγητό. Μπορεί να βοηθήσει 

τους αγρότες να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να 

εξασφαλίσουν πρόσθετο εισόδημα. Αυτή η μελέτη αξιολογεί πώς τα 

χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων του αγροτουρισμού και τα 

εκλαμβανόμενα εμπόδια μπορούν να επηρεάσουν τα μελλοντικά σχέδια 

επέκτασης, χρησιμοποιώντας ένα λογαριθμομοναδιαίο μοντέλο. Αυτές οι 

πληροφορίες θα είναι χρήσιμες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 

τους επαγγελματίες της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς αναζητούν εταίρους 

για τη μελλοντική ανάπτυξη του αγροτουρισμού, καθώς και ειδικές ανάγκες 

στήριξης από αναπτυξιακές εταιρείες.    

 Why Tourists Choose Airbnb: A Motivation-Based Segmentation Study (Γιατί οι 

τουρίστες επιλέγουν το Airbnb: Μια μελέτη τμηματοποίησης βάσει κινήτρων)   
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Το Airbnb έχει αναπτυχθεί πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια, έχοντας 

χρησιμοποιηθεί από εκατομμύρια τουρίστες. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν 

να διερευνήσει τα κίνητρα των τουριστών για τη χρήση του Airbnb και να τα 

τμηματοποιήσει ανάλογα. Η μελέτη περιελάμβανε μια διαδικτυακή έρευνα 

που συμπληρώθηκε το 2015 από περισσότερους από 800 τουρίστες που είχαν 

μείνει σε καταλύματα Airbnb κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τους ερωτηθέντες προσέλκυσαν πιο 

έντονα τα πρακτικά χαρακτηριστικά του Airbnb και κάπως λιγότερο τα 

βιωματικά χαρακτηριστικά του. Μια διερευνητική ανάλυση παραγόντων 

εντόπισε πέντε παρακινητικούς παράγοντες: Αλληλεπίδραση, Οφέλη σπιτιού, 

Νεωτερισμός, Κουλτούρα οικονομίας διαμοιρασμού και Τοπική αυθεντικότητα. 

Μια επακόλουθη ανάλυση συστάδων χώρισε τους ερωτηθέντες σε πέντε 

τμήματα: Εξοικονόμηση, Αναζήτηση σπιτικού, Συνεργατικούς καταναλωτές, 

Αναζήτηση πραγματιστικού νεωτερισμού και Αναζήτηση διαδραστικού 

νεωτερισμού. Το προφίλ των τμημάτων αποκάλυψε πολλά διακριτικά 

χαρακτηριστικά. Συζητούνται διάφορες πρακτικές και εννοιολογικές 

επιπτώσεις των ευρημάτων.   

 Key Factors Affecting the Price of Airbnb Listings: A Geographically Weighted 

Approach (Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των καταχωρήσεων 

στο Airbnb: Μια γεωγραφικά σταθμισμένη προσέγγιση)   

https://pdfs.semanticscholar.org/df2c/346ab8a7eb6fb76798f53ed8e406e6bd3f77.pdf
https://www.researchgate.net/publication/316533754_Why_Tourists_Choose_Airbnb_A_Motivation-Based_Segmentation_Study
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Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Από το 2008 το Airbnb κερδίζει όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα λόγω των 

χαμηλών τιμών και των άμεσων αλληλεπιδράσεων με την τοπική κοινότητα. 

Αυτή η έρευνα χρησιμοποίησε ένα γενικό γραμμικό μοντέλο (GLM) και ένα 

μοντέλο γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης (GWR) για τον εντοπισμό 

των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές καταχωρήσεων του Airbnb 

χρησιμοποιώντας σύνολα δεδομένων από 794 δείγματα καταχωρήσεων 

επιχειρηματικών μονάδων Airbnb στο Metro Nashville του Τενεσί. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο GWR αποδίδει καλύτερα από το GLM 

όσον αφορά την ακρίβεια και επιλογές επηρεαζόμενων μεταβλητών. Οι 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ποικίλλουν ανά περιοχή στο Metro Nashville. 

Οι συντελεστές δείχνουν μια φθίνουσα τάση, όσο αυξάνεται η απόσταση των 

καταχωρήσεων από το συνεδριακό κέντρο, πράγμα που δείχνει ότι οι τιμές των 

καταχωρήσεων στο κέτνρο είναι πιο ευαίσθητες στην απόσταση από το 

συνεδριακό κέντρο από ό, τι οι καταχωρήσεις σε άλλες περιοχές. Αυτά τα 

ευρήματα μπορεί επίσης να έχουν επιπτώσεις για ενδιαφερόμενους, όπως οι 

οικοδεσπότες Airbnb, για να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση της 

αγοράς και να διαμορφώσουν μια κατάλληλη στρατηγική τιμολόγησης.    

 PRICING AND PERFORMANCE IN AGRI-FOOD SUPPLY CHAINS (Chapter 4) 

[ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(Κεφάλαιο 4)]   
Έμπειροι χρήστες (click here to access it)   

Αυτή η έρευνα εξετάζει το κατά πόσο οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες επεξεργασίας 

και εμπορίας τροφίμων ασκούν πίεση στην αγορά που μεταφέρεται στους 

αγρότες και τους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται(1) εάν οι 

μεταβολές των τιμών σε επίπεδο αγροκτήματος μεταφέρονται πλήρως και 

στιγμιαία στο επίπεδο καταναλωτή· και (2) κατά πόσον υπήρξαν αλλαγές στην 

κατανομή του κινδύνου τιμών στις μεταπολεμικές αλυσίδες εφοδιασμού με 

γεωργικά τρόφιμα. Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δεν 

παρατηρούμε ένα γενικό μοτίβο ασυμμετρίας τιμών σε βάρος των αγροτών και 

των καταναλωτών. Γενικά, η συμμετρία και η εξίσωση των τιμών είναι εξίσου 

διαδεδομένες με την ασυμμετρία των τιμών. Όσον αφορά το δεύτερο 

ερώτημα, παρατηρώ μια μετατόπιση του κινδύνου τιμών από τους αγρότες σε 

οργανισμούς μάρκετινγκ στην ολλανδική αλυσίδα εφοδιασμού με πατάτες.   

 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/su9091635
https://library.wur.nl/frontis/quantifying_supply_chain/04_bunte.pdf
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

□ The sharing economy and tourism (Η οικονομία διαμοιρασμού και ο τουρισμός)   

(click here to access it) 

□ Hosting in 3 steps (Φιλοξενία σε 3 βήματα)  (click here to access it) 

□ Airbnb: Advantages and Disadvantages (Airbnb: Πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα)  (click here to access it) 

□ Factors to consider when starting a business (Παράγοντες που πρέπει να 

λάβετε υπόψη κατά την έναρξη μιας επιχείρησης)  (click here to access it) 

□ 25 Do’s and Don’ts to Make Your Small Business More Profitable (25 κανόνες 

για να κάνετε την Μικρή Επιχείρησή σας πιο Κερδοφόρα)  (click here to access 

it) 

□ How to Start a Home-Based Catering Business (Πώς να ξεκινήσετε μια 

επιχείρηση τροφοδοσίας από το σπίτι σας)  (click here to access it) 

□ How to Start a Catering Business (Πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση 

τροφοδοσίας)  (click here to access it) 

□ The economic costs and benefits of Airbnb. No reason for local policymakers to 

let Airbnb bypass tax or regulatory obligations (Τα κόστη και τα κέρδη της 

οικονομίας από το Airbnb. Δεν υπάρχει λόγος να να προσπεράσουν οι 

υπεύθυνοι τις φορολογικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις)  (click here to access 

it) 

□ Financial Management: Budgeting and Pricing for agritourism (Οικονομική 

διαχείριση: Προϋπολογισμός και τιμολόγηση για τον αγροτουρισμό)  (click here 

to access it) 

https://www.caixabankresearch.com/en/sharing-economy-and-tourism
https://www.airbnb-help.com/
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/032814/pros-and-cons-using-airbnb.asp
https://www.associationofbusinessmentors.org/factors-to-consider-when-starting-a-business/
https://smallbiztrends.com/2018/03/make-more-profit-small-business.html
https://smallbiztrends.com/2018/03/make-more-profit-small-business.html
https://www.thebalancesmb.com/how-to-start-a-home-based-catering-service-3950494
https://www.wikihow.com/Start-a-Catering-Business
https://www.epi.org/publication/the-economic-costs-and-benefits-of-airbnb-no-reason-for-local-policymakers-to-let-airbnb-bypass-tax-or-regulatory-obligations/
https://www.epi.org/publication/the-economic-costs-and-benefits-of-airbnb-no-reason-for-local-policymakers-to-let-airbnb-bypass-tax-or-regulatory-obligations/
http://sfp.ucdavis.edu/files/233938.pdf
http://sfp.ucdavis.edu/files/233938.pdf
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ΔΙΑΦ. 10 

ΔΙΑΦ. 11 
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NOTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΦ. 16 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
 
Ερώτηση 1: Τι είναι η λεγόμενη «οικονομία διαμοιρασμού»; 

1. Δραστηριότητες που βασίζονται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα . 
2. Χρήση τεχνολογίας για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής αγαθών ή υπηρεσιών 

μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. 
3. Ο διαμοιρασμός αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ ατόμων 
4. Η πρόσληψη υπαλλήλων και πώληση προϊόντων από μεγάλες εταιρείες. 

 
Ερώτηση 2: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι παράγοντας του τουρισμού της 
οικονομίας διαμοιρασμού; 

1. Οι χρήστες δημιουργούν τα δικά τους τουριστικά πακέτα. 
2. Η βελτίωση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. 
3. Χαμηλότερο κόστος ταξιδιού  
4. Γαστρονομικές δραστηριότητες για τουρίστες. 

 
Ερώτηση 3: Ποιο από τα ακόλουθα  είναι σημαντικός παράγοντας  για να επιλέξει 
κανείς το Airbnb ; 

1. Εκδρομές 
2. Γαστρονομικές περιηγήσεις. 
3. Οικιακές ανέσεις και αίσθηση αυθεντικότητας. 
4. Μαθήματα μαγειρικής. 

 
Ερώτηση 4: Σημειώστε ποια από τα ακόλουθα προϊόντα ΔΕ  θα επιλέγατε για ένα 
παραδοσιακό πρωινό; 

1. Μέλι. 
2. Γιαούρτι. 
3. Αγοραστά μπισκότα. 
4. Φρούτα εποχής 

 
Ερώτηση 5: Σημειώστε έναν παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν 
αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε μία επιχείρηση  οικονομίας διαμοιρασμού . 

1. Παρόμοια προϊόντα στην αγορά. 
2. Ζήτηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στην αγορά. 
3. Καλό διαφημιστικό δίκτυο. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 6: Ποιοι παράγοντες  επηρεάζουν θετικά  την τιμή των καταλυμάτων  Airbnb; 

1. Φήμη 
2. Παροχές 
3. Φορολογικές Πληρωμές 
4. Δημοφιλής τοποθεσία. 
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Ερώτηση 7: Τι πλεονεκτήματα μπορεί να προσφέρει το  Airbnb  σε σύγκριση με ένα 
ξενοδοχείο; 

1. Φθηνότερη διαμονή.  
2. Πολυτέλεια  
3. Περισσότερη προστασία και ασφάλεια 
4. Καλύτερο πρωινό. 

 
Ερώτηση 8: Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες  καθορίζουν  την ισορροπία 
τιμολόγησης; 

1. Εσωτερικά κόστη - παραγωγή, μάρκετινγκ κ.λπ. 
2. Ζήτηση αγοράς - τι διατίθεται να πληρώσει ο αγοραστής και ανταγωνιστικά 

προϊόντα / υπηρεσίες. 
3. Στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας. 
4. Όλα τα παραπάνω. 

 
Ερώτηση 9: Ποιοι από τους  παρακάτω παράγοντες δεν χρειάζεται να λάβετε υπόψη 
κατά την έναρξη μιας επιχείρησης τροφοδοσίας ; 

1. Συνταγές κατάλληλες για άτομα με ειδικές προτιμήσεις φαγητού. 
2. Συνταγές κατάλληλες για κρύα και ζεστά γεύματα. 
3. Διεθνείς συνταγές που θα μπορούσαν να βρουν οι πελάτες σε ένα εστιατόριο. 
4. Συνταγές από τοπικά προϊόντα. 

 
Ερώτηση 10: Σημειώστε τους παράγοντες που θα μπορούσαν να κάνουν την επιχείρησή 
σας κερδοφόρα . 

1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας.  
2. Ανταγωνιστικές  τιμές. 
3. Στήριξη της τοπικής κοινότητας . 
4. Όλα τα παραπάνω. 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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Δεξιότητες στους Ανθεκτικούς Τομείς: Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 

Γλωσσάρι 

όροι, ανά μάθημα  

 

 

Μάθημα 1: Βασικές έννοιες της μισθωτής εργασίας και της αγοράς εργασίας 

Ανθρώπινη εργασία: Η εργασία είναι μία συνειδητή ανθρώπινη δραστηριότητα, πνευματική αλλά 

και σωματική, που αποσκοπεί να παραγάγει χρήσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της διάδρασης 

των ανθρώπων με τον υλικό κόσμο. Ιστορικά μπορούμε να ξεχωρίσουμε διάφορες μορφές 

ανθρώπινης εργασίας, όπως η καταναγκαστική εργασία σε στρατόπεδα ή άλλες μονάδες, η 

δουλεία, η κοινοτική εργασία, η άμισθη οικιακή εργασία κλπ. Η μισθωτή εργασία παγιώθηκε κατά 

την καπιταλιστική εποχή και αποτελεί σήμερα την πιο κοινή μορφή εργασίας. 

Μισθωτή εργασία: Στον καπιταλισμό οι ιδιοκτήτες κεφαλαίου (εργοδότες) κατέχουν τα μέσα 

παραγωγής, ελέγχοντας έτσι και οργανώνοντας την εργασιακή διαδικασία προς την κατεύθυνση 

της αποκόμισης κέρδους και σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα. Ως αντάλλαγμα για την 

εργασία τους, οι εργάτες λαμβάνουν μισθό που τους επιτρέπει να αγοράσουν τα παραγόμενα 

προϊόντα και υπηρεσίες.  

Αγορά: Ως αγορά μπορούμε να ορίσουμε έναν τόπο συνάντησης για παζάρεμα, πωλήσεις και 

αγορές. Περιλαμβάνει την πραγματική επαφή μεταξύ πωλητή και αγοραστή. 

Εργασιακή δύναμη: Η δυνατότητα των ανθρώπων να παράγουν εργασία. Η ανθρώπινη 

εργασιακή δύναμη δεν είναι ένα υλικό αντικείμενο όπως μια πατάτα ή ένα κινητό τηλέφωνο, 

εμφανίζεται όμως ως εμπόρευμα στην αγορά εργασίας. Η τιμή του εμπορεύματος αυτού είναι 

αυτό που ονομάζουμε μισθό. 

Αγορά εργασίας: Η αγορά εργασίας είναι η σύνδεση μεταξύ εργατών που προσφέρουν την 

εργασιακή τους δύναμη με αντάλλαγμα ένα μισθό και των εργοδοτών που ζητούν εργασιακή 

δύναμη για να τροφοδοτήσουν τις επιχειρήσεις τους. Όπως σε κάθε αγορά, εμπλέκονται και οι 

έννοιες της προσφοράς και της ζήτησης. Εν προκειμένω την προσφορά παρέχουν οι υπάλληλοι 

και οι εργοδότες παρέχουν τη ζήτηση εργασιακής δύναμης. Δομικά μέρη της αγοράς εργασίας 

είναι: α) οι επιχειρήσεις/εργοδότες, β) οι υπάλληλοι, γ) οι θέσεις εργασίας, δ) οι εργατικές 

νομοθεσίες και συμβάσεις, ε) τα περίπλοκα δίκτυα μεταξύ των προηγούμενων μερών (Gialis & 

Herod, 2015: 69). 

Τομείς απασχόλησης: Οι τομείς απασχόλησης χωρίζουν το εργατικό δυναμικό μιας χώρας σε 

τρεις ευρείες ομάδες οικονομικών δραστηριοτήτων: αγροτικές δραστηριότητες, βιομηχανία-

κατασκευές και εμπόριο-υπηρεσίες. Αυτοί οι αδρά καθορισμένοι κύριοι οικονομικοί τομείς 

αναφέρονται συνήθως ως πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας αντίστοιχα. 
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NACE: Η Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Άρα η 

NACE είναι μία βάση για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων που να είναι συγκρίσιμα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

ISIC: Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει η ISIC (Διεθνείς Πρότυπες Βιομηχανικές Κατηγοριοποιήσεις 

Όλων των Οικονομικών Δραστηριοτήτων) που χρησιμοποιείται ευρέως για τον ίδιο σκοπό. 

Επίπεδο δεξιοτήτων: Μία βασική παράμετρος που καθορίζει την αποζημίωση ενός εργαζόμενου 

είναι το επίπεδο δεξιοτήτων που απαιτείται για να φέρει εις πέρας την εργασία που του 

ανατίθεται. Έτσι μπορούμε να ταξινομήσουμε τις διάφορες μορφές μισθωτής εργασίας σύμφωνα 

με τις απαιτούμενες δεξιότητες: α) ανειδίκευτη εργασία β) Ημιειδικευμένη εργασία γ) 

Εξειδικευμένη εργασία δ) Εργασία υψηλής εξειδίκευσης (επιστημονικά επαγγέλματα) 

Εργασία υψηλής εξειδίκευσης (Επιστημονικά επαγγέλματα): Ορισμένα επαγγέλματα 

κατατάσσονται συχνά ως υψηλής εξειδίκευσης (επιστημονικά), δηλαδή επαγγέλματα που 

απαιτούν συνήθως μία περίοδο παρατεταμένης εκπαίδευσης. Κάθε επάγγελμα υψηλής 

εξειδίκευσης κατευθύνεται συνήθως από έναν επαγγελματικό οργανισμό που απαιτεί ανώτατες 

σπουδές και εξετάσεις για την αποδοχή νέων μελών. Επίσης αναπτύσσει κώδικες δεοντολογίας 

που οφείλουν να ακολουθούν τα μέλη του, εξασφαλίζοντας την ομοιογένεια του έργου τους. 

ISCO: Η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων είναι ένα σύστημα που κατατάσσει τις 

δουλειές σε ομάδες σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις ευθύνες που απαιτούνται.  

ESCO: Η Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και Επαγγελμάτων είναι ένα σύστημα 

που συνδέει δεξιότητες, ικανότητες και τυπικά προσόντα με επαγγέλματα.   

 

Μάθημα 2: Ευέλικτη εργασία και νέες μορφές απασχόλησης 

Τυπική απασχόληση: η καθιερωμένη μορφή απασχόλησης, όπως αποκρυσταλλώθηκε 

μεταπολεμικά, αναφέρεται σε: α) σχέση εξαρτημένης εργασίας β) πλήρη απασχόληση γ) αμοιβή 

με τη μορφή μισθού δ) συμβόλαια αορίστου χρόνου. 

Μη τυπική απασχόληση: οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελείται από ένα υπάλληλο με 

οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλης μορφής εργασιακή σχέση πέρα από τη σύμβαση πλήρους 

απασχόλησης και αορίστου χρόνου. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει είναι: α) 

Σύμβαση ορισμένου χρόνου, εποχική ή περιστασιακή εργασία β) Μερική απασχόληση ή 

διαθεσιμότητα εργασίας με λιγότερες ώρες εργασίας από τις  κανονικές ή απασχόληση με 

εναλασσόμενες περιόδους εργασίας και μη εργασίας γ) Σχέσεις απασχόλησης πολυπρόσωπης 

φύσης με πάνω από έναν εργοδότη ή εργασία με υπεργολαβία δ) Συγκαλυμμένη απασχόληση ή 

εξαρτημένη αυτοαπασχόληση, κατά την οποία ο εργαζόμενος παρέχει υπηρεσίες χωρίς σύμβαση 

εργασίας, αλλά εξαρτάται πλήρως από έναν μόνο εργοδότη ή από έναν μικρό αριθμό εργοδοτών 
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ε) Η έλλειψη οργανωτικής ενσωμάτωσης στην επιχείρηση που προσφέρει την απασχόληση στ) 

Μορφές εργασίας που εκτελούνται στην κατοικία του απασχολούμενου. 

Ευελιξία αγοράς εργασίας: μια ευέλικτη αγορά εργασίας επιτρέπει στους εργοδότες να 

προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ζήτησης, ρυθμίζοντας το μέγεθος του εργατικού 

τους δυναμικού και το ρυθμό εργασίας του. Οι διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης, 

καθώς και άλλων συνθηκών της αγοράς, κατέστησαν την τυπική απασχόληση υπερβολικά 

κοστοβόρα. Έτσι οι οργανισμοί κατέφυγαν στην ευελιξία ορισμένων πτυχών των συνθηκών 

εργασίας, όπως η πρόσληψη, απόλυση, αμοιβή, οι παροχές, και οι ώρες εργασίας των 

εργαζομένων. Από την άλλη, η εργατική νομοθεσία, οι πολιτικές και οι ενώσεις εργαζομένων 

αποσκοπούν να προστατέψουν τους εργάτες από την εκμετάλλευση. 

Δανεισμός εργαζομένων: ένας εργαζόμενος απασχολείται από κοινού σε μία ομάδα εργοδοτών ή 

εταιρειών, καταλήγοντας με πλήρη απασχόληση ως συνολικό αποτέλεσμα διαφορετικών 

εργασιακών ρόλων ή/και χώρων εργασίας. 

Διαμοιρασμός εργασίας: ένας εργοδότης προσλαμβάνει δύο εργαζόμενους να καλύψουν από 

κοινού μία συγκεκριμένη θέση, χρησιμοποιώντας δύο θέσεις μερικής απασχόλησης για μία θέση 

πλήρους απασχόλησης. 

Προσωρινή διαχείριση: προσλαμβάνονται προσωρινά επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης για 

κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ ή για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, σχετιζόμενο 

συνήθως με τη διοίκηση ή την εσωτερική οργάνωση 

Περιστασιακή απασχόληση: ένας  εργοδότης καλεί τον εργαζόμενο όποτε το επιτάσουν οι 

ανάγκες του, με ακανόνιστες ώρες εργασίας ή ύπο ακανόνιστες συνθήκες εργασίας. 

Διαδικτυακή τηλεργασία: οι εργαζόμενοι εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς να περιορίζονται 

από συγκεκριμένο χώρο ή ωράριο εργασίας, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. 

Εργασία με κουπόνι (voucher): ο εργαζόμενος δεν αμείβεται με μισθό, αλλά με τη μορφή 

κουπονιών που καλύπτει και τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές.  

Εργασία χαρτοφυλακίου: ένας αυτοαπασχολούμενος, συνήθως σε επαγγέλματα υψηλής 

εξειδίκευσης ή στις τέχνες, παρέχει υπηρεσίες σε  ένα μεγάλο αριθμό πελατών για τους οποίους 

κάνει μικρής κλίμακας δουλειές. 

Εργασία με πληθοπορισμό (crowd employment): η χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για την 

αντιστοίχηση εργοδοτών και εργαζομένων. 

Συνεργατική απασχόληση: αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μικρές 

επιχειρήσεις συνεργάζονται για την αντιμετώπιση διαφόρων περιορισμών που επιβάλλονται από 

τη μικρή τους κλίμακα.  

Σύμβαση εργασίας: ένα είδος συμβολαίου που χρησιμοποιείται στο εργατικό δίκαιο για να 
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αποδώσει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε “εργαζόμενο” και “εργοδότη”. Πρέπει να εγκριθεί και 

να υπογραφεί και από τις δύο πλευρές.  

 

Μάθημα 3: (Ξανα)μπαίνοντας στην αγορά εργασίας 

Φανερή αγορά εργασίας: περιγράφει δουλειές που διαφημίζονται ή ανακοινώνονται 

διαδικτυακά. Καταλαμβάνει μικρότερο μέρος από ότι η αθέατη αγορά εργασίας. 

Αθέατη αγορά εργασίας: περιγράφει τις δουλειές που δεν διαφημίζονται και δεν ανακοινώνονται 

διαδικτυακά. Όσοι αναζητούν εργασία έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά μέσω 

της αθέατης αγοράς εργασίας παρά μέσω των συνηθισμένων καναλιών.  

Εθελοντική εργασία: υπηρεσίες που προσφέρονται από ένα άτομο ή μία ομάδα χωρίς άμεσο 

οικονομικό όφελος. Η εθελοντική εργασία μπορεί να είναι ευεργετική και για την κοινότητα  ή το 

άτομο που εξυπηρετείται, αλλά και για τον εθελοντή που προσφέρει τις υπηρεσίες. Η εθελοντική 

εργασία είναι επίσης χρήσιμος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και έχει στόχο τη δημιουργία 

γνωριμιών για πιθανή μελλοντική απασχόληση. 

Πρακτική άσκηση: περίοδος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που προσφέρει ένας οργανισμός 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως για φοιτητές και αποφοίτους που θέλουν να 

αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρία σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο. Οι εργοδότες επωφελούνται 

από τις περιόδους πρακτικής αφού μπορούν να προσλάβουν υπαλλήλους με αποδεδειγμένες 

ικανότητες. ΟΙ κανόνες αλλάζουν από χώρα σε χώρα σχετικά με το αν οι ασκούμενοι θεωρούνται 

υπάλληλοι ή όχι. Το σύστημα αυτό ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από 

αδίστακτους εργοδότες. 

Δικτύωση: αναφέρεται στη δημιουργία επαφών και τη δημιουργία σχέσεων που μπορούν να 

οδηγήσουν σε δουλειές ή σε σχετικές ευκαιρίες. Η καλά μελετημένη δικτύωση παρέχει έναν 

εστιασμένο τρόπο προσέγγισης σχετικά με την αναζήτηση εργασίας σας. Υπολογίζεται ότι 

τουλάχιστον το 60% όλων των θέσεων εργασίας καλύπτονται μέσω της δικτύωσης και όχι μέσω 

παραδοσιακής αναζήτησης εργασίας. 

Βιογραφικό σημείωμα: Μία γραπτή επισκόπηση που έχει ως στόχο να παρουσιάσει την έργο της 

ζωής ενός ατόμου, όπως η εκπαίδευση, η εργασιακή εμπειρία, τα προσόντα κλπ. Τις τελευταίες 

δεκαετίες καθιερώθηκε όσοι αναζητούν εργασία να παρέχουν στους εργοδότες το βιογραφικό 

τους ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακές πλατφόρμες εύρεσης 

εργασίας ή χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστιασμένα στη δουλειά, όπως το  

LinkedIn. 

Σύντομο βιογραφικό: μία σύντομη περίληψη, περίπου 1-2 σελίδες, των προσόντων και της 

εργασιακής εμπειρίας για λόγους εύρεσης εργασίας. Είναι συνήθως συντομότερο από το πλήρες 

βιογραφικό σημείωμα. 
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Συνοδευτική επιστολή: μία επιστολή γνωριμίας που δίνει συχνά ο υποψήφιος μαζί με το 

βιογραφικό ή την αίτηση, παρουσιάζοντας τον εαυτό του στους πιθανούς εργοδότες του και 

εξηγώντας την καταλληλότητά του για την επιθυμητή θέση εργασίας. 

Συνέντευξη εργασίας: μια συνέντευξη μεταξύ ενός υποψήφιου και ενός εργοδότη ή 

αντιπροσώπου του, που γίνεται για να αξιολογηθεί αν πρέπει να προσληφθεί ο υποψήφιος. Οι 

συνεντεύξεις είναι το δημοφιλέστερο μέσο εύρεσης προσωπικού. 

 

Μάθημα 4: Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία 

Γραμμική οικονομία: Στον πυρήνα οικονομικού μοντέλου που έχει επικρατήσει βρίσκεται η 

διαδικασία παίρνω-φτιάχνω-χρησιμοποιώ-απορρίπτω, που είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού 

φθηνής πρώτης ύλης και ακριβών εργατικών που επικρατεί παραδοσιακά στις δυτικές 

βιομηχανικές χώρες. Το σύστημα αυτό αμφισβητείται πλέον από την εξάντληση των φυσικών 

πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της παραγωγής σημαντικών ποσοτήτων 

αποβλήτων.  

Πεπερασμένοι πόροι (ή μη ανανεώσιμοι πόροι): Το γραμμικό μοντέλο εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από φυσικούς πόρους που είναι πεπερασμένοι (όπως το αλουμίνιο, ο άνθρακας και το 

φυσικό αέριο) και χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για να δημιουργηθούν με φυσικό τρόπο. Άρα είναι 

αδύνατο να αναπληρωθούν με τον ίδιο ρυθμό που τους καταναλώνουμε. Το κόστος 

εκμετάλλευσης αυτών των πόρων θα αυξηθεί σταδιακά σε σημείο να αναγκαστεί η ανθρωπότητα 

να στραφεί σε άλλες, ανανεώσιμες πηγές πρώτων υλών και ενέργειας. 

Ανανεώσιμοι πόροι: φυσικοί πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα και να 

αναπληρωθούν φυσικά χωρίς να εξαντληθούν. Π.χ. ηλιακή ενέργεια, νερό και βιομάζα. 

Κυκλική οικονομία: Η κυκλική οικονομία αναφέρεται στην εξάλειψη των αποβλήτων μέσα από 

την επαναχρησιμοποίηση, το διαμοιρασμό, την επισκευή, την ανακύκλωση, την ανακατασκευή 

και την επαναμεταποίηση. Τα κυκλικά συστήματα αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της χρήσης 

πεπερασμένων πόρων και της δημιουργίας αποβλήτων, ρύπανσης και εκπομπών άνθρακα. 

Προϊόντα, εξοπλισμός και υποδομές παραμένουν σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Κάθε “απόβλητο” θα πρέπει να γίνει πόρος για κάποια άλλη διαδικασία. 

Από λίκνο σε λίκνο: πρόκειται για μια φιλοσοφία σχεδιασμού που αντιμετωπίζει όλα τα υλικά 

που εμπλέκονται σε βιομηχανικές και εμπορικές διαδικασίες ως θρεπτικά συστατικά. Οι δύο 

κύριες κατηγορίες είναι: τεχνικά και βιολογικά υλικά. 

Βιολογικά υλικά: αποτελούνται από πράγματα που φυτρώνουν στο έδαφος και μπορούν εν τέλει 

να επιστρέψουν σε αυτό και να το βελτιώσουν (π.χ. μέσω κομποστοποίησης ή αναερόβιας 

πέψης). Είναι φυσικά υλικά που μπορούν να απορριφθούν ασφαλώς με τρόπο που να επιτρέπει 

στο έδαφος να αναγεννηθεί: για αυτόν το λόγο πρέπει να μην περιέχουν καθόλου τοξίνες.  
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Τεχνικά υλικά: υλικά που χρησιμοποιούνται συχνά για την παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων. 

Παραδείγματα τέτοιων υλικών είναι το γυαλί, το ατσάλι και τα μέταλλα, το πλαστικό, η 

πορσελάνη, τα κεραμικά και το μπετόν.  

Βιοχημική πρώτη ύλη: η διαδικασία μέσω της οποίας επιστρέφουν τα βιολογικά υλικά στο 

περιβάλλον. 

Κλιμακωτή χρήση: η διαδικασία μέσα από την οποία τα βιοχημικά συστατικά και υλικά 

υποβάλλονται σε διαφορετική χρήση μετά το τέλος ζωής τους.  

Εξαγωγή βιοχημικών: η παραγωγή χημικών προϊόντων ή καυσίμων μεταφορών μέσα από 

διαδικασίες μετατροπής βιομάζας. Οι διαδικασίες αυτές συνδυάζονται σε βιοδιυλιστήρια για να 

παραχθούν περισσότερα από ένα προΪόντα ή τύποι ενέργειας.  

Κομποστοποίηση: η διαδικασία μέσα από την οποία μικροοργανισμοί (μύκητες και βακτήρια), 

σκουλήκια και έντομα αποσυνθέτουν οργανική ύλη δημιουργώντας κομπόστ. Το κομπόστ μπορεί 

μετά να επιστρέψει στο έδαφος ως λίπασμα.  

Βιοαέριο: ένα είδος βιοκαύσιμου που παράγεται μέσα από τη διάσπαση οργανικής ύλης απουσία 

οξυγόνου. 

Αποκατάσταση εδάφους: όπου οι ύλες γίνονται διαθέσιμες για φυτά και άλλους οργανισμούς.  

Συντήρηση: η διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή κατάσταση χωρίς να αλλάξει ο χρήστης. 

Επαναχρησιμοποίηση/αναδιανομή: το προϊόν χρησιμοποιείται από έναν νέο χρήστη για τον ίδιο 

σκοπό και στην αρχική του μορφή, μετά από ελάχιστη συντήρηση. 

Ανακατασκευή: το προΪόν επιστρέφει σε καλή κατάσταση λειτουργίας αντικαθιστώντας ή 

επισκευάζοντας εξαρτήματα που έχουν χαλάσει και κάνοντας μετατροπές για να αναβαθμιστεί η 

εμφάνισή του. 

Επαναμεταποίηση: τα εξαρτήματα του προϊόντος αποσυναρμολογούνται. Τα λειτουργικά και 

επαναχρησιμοποιήσιμα μέρη αφαιρούνται από το προϊόν και ξανασυναρμολογούνται σε ένα νέο. 

Τα εξαρτήματα αναβαθμίζονται για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και ποιότητα του νέου 

προΪόντος. 

Ανακύκλωση: το προϊόν αποσυναρμολογείται και τα υλικά ανακτώνται και επαναπροωθούνται 

προς την κυκλική διαδικασία. Αν το προϊόν είναι χαμηλότερης ποιότητας μιλάμε για 

υποβαθμιστική ανακύκλωση. Αν είναι καλύτερης ποιότητας μιλάμε για αναβαθμιστική 

ανακύκλωση. 

 

Μάθημα 5: Εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας 
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Προμήθεια (acquisition): αναφέρεται στη συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και υλικών. Για 

να δουλέψει η προμήθεια πρέπει τα υλικά και τα προϊόντα να συλλέγονται σε κατάλληλες 

ποσότητες. Επιπλέον πρέπει να είναι αρκετά καλής ποιότητας και να τα προμηθευτούμε σε λογική 

τιμή. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση υλικών μπορεί να δουλέψει μόνο με μεγάλες ποσότητες, 

αφού οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης είναι ακριβές και πρέπει να λειτουργούν συνεχόμενα. Η 

ανακατασκευή μπορεί να λειτουργήσει με μικρότερες ποσότητες, αλλά είναι απαραίτητο να 

γίνονται έλεγχοι και διαλογή για να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα των προμηθευόμενων 

προϊόντων.  

Ανακατεργασία (reprocessing): αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία τα χρησιμοποιημένα 

προϊόντα και υλικά περνάνε από επεξεργασία για να γίνουν νέα προϊόντα και υλικά επαρκούς 

ποιότητας με λογικό κόστος. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί περισσότερη αξία αν γίνει στο 

επίπεδο του εξαρτήματος ή του προΪόντος, παρά στο επίπεδο του υλικού. Για παράδειγμα, είναι 

πιο κερδοφόρο να ξαναγεμίσεις ένα δοχείο μελανιού για εκτυπωτή παρά να ανακυκλώσεις τα 

υλικά του. Τα εξαρτήματα μπορούν να υποστούν επανεπεξεργασία και να χρησιμοποιηθούν ως 

ανταλλακτικά, πράγμα πολύ φθηνότερο από το να κατασκευάσεις καινούργια. 

Επαναπροώθηση στην αγορά (remarketing): εντοπισμός αγορών που θέλουν να προμηθευτούν 

τα ανακατεργασμένα προϊόντα. Τα ανακυκλωμένα υλικά υψηλής ποιότητας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων προϊόντων, ενώ τα ανακατασκευασμένα προϊόντα 

μπορούν να στοχευθούν σε δευτερεύουσες αγορές σε χαμηλότερη τιμή. 

Αξία εφοδιασμού (sourcing value): αναφέρεται στα άμεσα οικονομικά οφέλη των κλειστών 

κυκλωμάτων που μπορεί να προέρχονται από τη μείωση κόστους, την πρόσβαση σε φθηνότερους 

πόρους και την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. 

Περιβαλλοντική αξία (environmental value): όταν μία επιχείρηση δημιουργεί περιβαλλοντική 

αξία έχει τη δυνατότητα να το επικοινωνήσει στα ενδιαφερόμενα μέρη, κερδίζοντας τελικά 

περισσότερους πελάτες, πιστότητα ή χρηματοδότηση από κυβερνήσεις, οργανισμούς και 

θεσμούς.  

Αξία πελατών (customer value): σε μία αντίστροφη αλυσίδα εφοδιασμού για την επιστροφή 

προϊόντων, η επιχείρηση μπορεί επίσης να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες στους πελάτες της. Για 

παράδειγμα, μπορεί να τους διευκολύνει να επιστρέψουν τα προϊόντα ή να ανταλλάξουν τα 

χρησιμοποιημένα προϊόντα τους με καινούργια ή να προσφέρει μία νέα γκάμα προϊόντων 

(ανακατασκευασμένων ή φιλικών προς το περιβάλλον). Αυτό αυξάνει την ικανοποίηση του 

πελάτη και σε βάθος χρόνου μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη πιστότητα πελατών.  

Αξία πληροφόρησης (informational value): μέσω της προμήθειας, μια επιχείρηση έχει την 

ευκαιρία να ελέγξει προϊόντα , να παρατηρήσει τις φθορές τους και το πώς έχουν χρησιμοποιηθεί 

από τους πελάτες, λαμβάνοντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των διαδικασιών 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακολούθως μπορεί να επανασχεδιάσει τα προϊόντα της κατά τρόπο 
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πιο λειτουργικό και φιλικό προς το χρήστη. 

Επιχείρηση προσανατολισμένη στο προϊόν (product oriented): το επιχειρηματικό μοντέλο 

βασίζεται στην πώληση προϊόντων. Μπορούν να προστεθούν κάποιες επιπλέον υπηρεσίες, όπως 

ένα συμβόλαιο συντήρησης. 

Επιχείρηση προσανατολισμένη στη χρήση (use oriented): το προϊόν συνεχίζει να παίζει κεντρικό 

ρόλο, αλλά εδώ είναι ιδιοκτησία ενός παρόχου που το διαθέτει στους πελάτες του. Αναφέρεται 

και ως μοντέλο “πρόσβασης”. 

Επιχείρηση προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα (result oriented): ο πελάτης και ο πάροχος 

συμφωνούν σε ένα αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο προϊόν. Αναφέρεται και ως 

μοντέλο "απόδοσης”. 

 

Μάθημα 6: Πώς να στήσετε την ιδέα ή δραστηριότητά σας για αναβαθμιστική ανακύκλωση 

Ανακύκλωση: είναι η διαδικασία μετατροπής αποβλήτων υλικών σε νέα προϊόντα και τείνει να 

περιλαμβάνει μηχανικές ή χημικές διαδικασίες. Η ανακύκλωση συνήθως δεν είναι δημιουργική 

διαδικασία, αλλά περιλαμβάνει την επεξεργασία προϊόντων από μέταλλο, πλαστικό, χαρτί και 

γυαλί για τη δημιουργία νέων χρήσιμων αντικειμένων, συνήθως χαμηλότερης αξίας. Με απλά 

λόγια η ανακύκλωση είναι μια χημική διαδικασία που επεκτείνει τον κύκλο ζωής ενός υλικού 

πόρου.  

Αναβαθμιστική ανακύκλωση (Upcycling): είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία τα απόβλητα 

υλικά μετατρέπονται σε κάτι υψηλότερης αξίας ή και ποιότητας στη δεύτερη ζωή τους. Είναι η 

ιδέα ότι “Τα σκουπίδια του ενός είναι ο θησαυρός του διπλανού”. Η αναβαθμιστική ανακύκλωση 

συχνά γίνεται δημιουργικά και διακοσμητικά, για παράδειγμα με αξεσουάρ μόδας ή χειροτεχνίες, 

αλλά τα αναβαθμισμένα προϊόντα μπορούν επίσης να κατασκευαστούν για χρηστικούς σκοπούς. 

Με απλά λόγια η αναβαθμιστική ανακύκλωση είναι μια φυσική διαδικασία που προσφέρει μια 

“νέα ζωή” σε ανεπιθύμητα η εξαντλημένα προϊόντα. 

Επαναχρησιμοποίηση: αναφέρεται στη χρήση ενός προϊόντος ως εχει χωρίς επεξεργασία. 

Σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία μέσω της οποίας προϊόντα ή εξαρτήματα που δεν είναι 

απόβλητα χρησιμοποιούνται ξανά για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκαν (Waste 

Framework Directive 2008). Αυτό μειώνει τη ρύπανση και τα απόβλητα, καθιστώντας τη 

διαδικασία πιο βιώσιμη. Η επαναχρησιμοποίηση είναι προτιμότερη από την ανακύκλωση γιατί 

εξοικονομεί την ενέργεια που απαιτείται για την αποσυναρμολόγηση και επαναμεταποίηση των 

προϊόντων. 

Ιεραρχία αποβλήτων: πρόκειται για μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των επιλογών για τα 

απόβλητα από τη λιγότερο στην περισσότερο επιθυμητή, ώστε να τονιστεί η αποφυγή 

συσκευασιών στην πρώτη φάση και να δοθεί προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση επί της 
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ανακύκλωσης. Η Ιεραρχία Αποβλήτων κατατάσσει τις επιλογές διαχείρισης απορριμμάτων με 

βάση τι είναι καλύτερο για το περιβάλλον. Πρώτη προτεραιότητα είναι η πρόληψη δημιουργίας 

αποβλήτων εξαρχής.  Όταν δημιουργηθούν απόβλητα δίνει προτεραιότητα στην προετοιμασία 

τους για επαναχρησιμοποίηση, μετά στην ανακύκλωση, στην ανάκτηση και ως έσχατη επιλογή την 

απόρριψη (“διάθεση”), π.χ. σε χωματερές. Η ιεραρχία αποβλήτων παρατίθεται στο Άρθρο 4 του 

επικαιροποιημένου Πλαισίου Αποβλήτων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ). Οι ορισμοί της κάθε φάσης 

βρίσκονται στο Άρθρο 3 της Οδηγίας. 

Οργανικά προϊόντα: ένα οργανικό προϊόν αποτελείται από υλικά που έχουν παραχθεί μέσω 

οργανικής γεωργίας. Σύμφωνα με τον οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, οργανική 

γεωργία είναι η αποφυγή εισαγωγής συνθετικών υλικών στη γεωργική διαδικασία (όπως χημικών 

λιπασμάτων ή εντομοκτόνων), προτιμώντας πιο βιώσιμες πρακτικές. Υπάρχουν διαφορετικές 

κατηγορίες οργανικών προϊόντων, αλλά συνήθως ο όρος αναφέρεται σε τρόφιμα όπως τα 

οργανικά οπωροκηπευτικά, οργανικά λαχανικά κλπ. 

Κατασπατάληση τροφίμων: αναφέρεται στην απόρριψη τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη 

κατανάλωση. Συχνά οφείλεται στο ότι τα τρόφιμα έχουν χαλάσει ή έχει παρέλθει η ημερομηνία 

λήξης τους, αλλά μπορεί να συντρέχουν και άλλοι λόγοι, όπως η υπερπροσφορά λόγω δυνάμεων 

της αγοράς ή των συνηθειών των καταναλωτών.  

Νεοφυής επιχείρηση (startup): μια επιχείρηση στα αρχικά στάδια λειτουργίας της. Συνήθως 

αυτές οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τους ιδρυτές τους στην προσπάθεια να 

κεφαλαιοποιήσουν την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που πιστεύουν ότι θα έχει 

ζήτηση. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν χρόνο και χρήμα στην έρευνα. Η έρευνα 

αγοράς βοηθάει στον καθορισμό της ζήτησης για το προϊόν ή την υπηρεσία. Η νεοφυής 

επιχείρηση χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που να ορίζει την αποστολή, το 

μελλοντικό όραμα και τους στόχους, καθώς και τις στρατηγικές διοίκησης και προώθησης. Οι 

νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο δάνειο για μικρές επιχειρήσεις για 

να εκκινήσουν τη λειτουργία τους.  

Επιχείρηση αναβαθμιστικής ανακύκλωσης: καθώς η αναβαθμιστική ανακύκλωση έχει γίνει πολύ 

δημοφιλής, αυξάνονται συνεχώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτή. Οι επιχειρήσεις 

αυτές χωρίζονται συνήθως σε τρεις κατηγορίες: η δημιουργία αναβαθμισμένων προϊόντων, η 

πώλησή τους και η συλλογή υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για αναβάθμιση. Τόσο οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, όσο και οι μεγαλύτερες εταιρείες του επιχειρηματικού κόσμου αναγνωρίζουν τα 

οφέλη. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αναβαθμιστικής ανακύκλωσης έχουν αναγνωριστεί ως 

βιώσιμη εναλλακτική των επικρατέστερων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στην 

απρόσκοπτη πρόσβαση σε παρθένα υλικά, σε αντίθεση με την κυκλική οικονομία. (Πηγή: https://

www.business2community.com/sustainability/5-great-benefits-upcycling-business-01236965)  
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Μάθημα 7: How to use agricultural and gardening waste for composting 

Περιαστική περιοχή: καθορίζεται από τη δομή που έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία 

περιαστικοποίησης. Μπορεί να περιγραφεί ως τη διασύνδεση του τοπίου μεταξύ πόλης και 

υπαίθρου ή επίσης ως η ζώνη μετάβασης  πόλης-υπαίθρου όπου οι αστικές και αγροτικές χρήσεις 

αναμιγνύονται και συχνά συγκρούονται. Οι περιαστικές περιοχές βρίσκονται σε κάποια μορφή 

μετάβασης από αυστηρά γεωργικές σε αστικές. Συχνά οι περιοχές αυτές σχηματίζουν την άμεση 

διασύνδεση αστικού-αγροτικού και μπορούν δυνητικά να μετασχηματιστούν σε πλήρως αστικές. 

Οι περιαστικές περιοχές είναι μέρη όπου οι άνθρωποι είναι βασικά στοιχεία: είναι κατοικημένα 

περιβάλλοντα. (Πηγή: CEMAT - Council of Europe of Ministers Responsible for Spatial Planning-, 

2010, p.295) 

Οργανικά απόβλητα: οποιοδήποτε υλικό είναι βιοαποικοδομήσιμο και προέρχεται είται από 

φυτό είτε από ζώο. Αυτού του είδους τα απόβλητα μπορούν να διασπαστούν σε διοξείδιο του 

άνθρακα, μεθάνιο ή απλά οργανικά μόρια. Παραδείγματα οργανικών αποβλήτων είναι τα 

πράσινα απόβλητα, τα απόβλητα τροφίμων, χαρτί λερωμένο με τρόφιμα, ακίνδυνα ξύλινα 

απόβλητα και απόβλητα κηπουρικών εργασιών. 

Γεωργικά φυτικά απόβλητα: τα απόβλητα που παράγονται ως αποτέλεσμα διαφόρων αγροτικών 

εργασιών. Περιλαμβάνουν τα απόβλητα αγροκτημάτων (παλιά φυτά, ζιζάνια κλπ) και κλαδέματος 

(κλαδιά και φύλλα από πολυετείς καλλιέργειες και απόβλητα από σοδειές).  

Κηπευτικά φυτικά απόβλητα: απόβλητα από οικιακούς ή δημόσιους κήπους. Κάθε χρόνο 

εκατομμύρια τόνοι φύλλων και κλαδιών από δέντρα, χόρτα και θάμνους στέλνονται σε χωματερές 

ή καίγονται, πράγμα που έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  

Κομπόστ: οργανική ύλη που έχει αποσυντεθεί μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης. Η 

διαδικασία αυτή ανακυκλώνει αναβαθμιστικά διάφορα οργανικά υλικά που υπό άλλες συνθήκες 

θεωρούνται απόβλητα και παράγει ένα βελτιωτικό εδάφους (το κομπόστ) που μπορεί να 

προστεθεί στο έδαφος για να βοηθήσει στην ανάπτυξη φυτών. Τα απομεινάρια τροφίμων και τα 

απόβλητα από κήπους συνθέτουν αυτή τη στιγμή το 28% των όσων πετάμε, παρόλο που μπορούν 

να κομποστοποιηθούν. Η παραγωγή κομπόστ φροντίζει αυτά τα υλικά να μην καταλήγουν σε 

χωματερές όπου καταλαμβάνουν χώρο και εκλύουν μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου. 

(Πηγή: https://www.epa.gov/recycle/composting-home).  

Βιομάζα: στην οικολογία ως βιομάζα ορίζεται το σύνολο των ζώντων οργανισμών σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή. Στον τομέα της ενέργειας, βιομάζα είναι τα φυτικά υλικά και ζωικά 

απόβλητα που που χρησιμοποιούνται ιδίως ως πηγή καυσίμου.  

Χούμος: σκουρόχρωμη οργανική ύλη σε εδάφη, η οποία παράγεται από την αποσύνθεση φυτικών 

και ζωικών υλικών και είναι απαραίτητη για τη γονιμότητα του εδάφους. 

Σωρός κομποστοποίησης: μία στοίβα αποσυντιθέμενης οργανικής ουσίας που χρησιμοποιείται 
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από κηπουρούς για να ανακυκλώσουν κηπευτικά απόβλητα δημιουργώντας ένα δωρεάν οργανικό 

βελτιωτικό εδάφους και λίπασμα.  Ο σωρός κομποστοποίησης μπορεί να είναι μια απλή στοίβα 

στο ύπαιθρο, αλλά μπορεί επίσης να περιφραχθεί με κατασκευή από τούβλα ή ξύλο για να είναι η 

στοίβα τακτική και για να συντηρείται η θερμότητα, η οποία βοηθάει στη διαδικασία 

κομποστοποίησης. (Πηγή: https://www.quickcrop.ie/blog/2016/06/what-is-a-compost-heap) 

Κομποστοποίηση σε σειράδια: χρησιμοποιείται σε υπαίθρια περιβάλλοντα ή σε μεγάλες 

καλυμμένες εκτάσεις όπου η ύλη μπορεί να αποσυντεθεί παρουσία οξυγόνου, για την 

επεξεργασία κηπευτικών αποβλήτων, όπως τα χόρτα και ζιζάνια και τα κλαδεμένα φύλλα και 

κλαριά. Τα σειράδια είναι μακριές στοίβες όπου τα υλικά αφήνονται να αποσυντεθούν φυσικά σε 

διάστημα αρκετών εβδομάδων ή μηνών. Είνια η λιγότερο ακριβή από όλες τις μεθόδους.  

 

Μάθημα 8: Μάρκετινγκ και προώθηση κομπόστ  

Βελτιωτικό εδάφους: Τα βελτιωτικά εδάφους είναι υλικά που προσθέτουμε στο έδαφος για να 

βελτιώσουμε τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες και την ικανότητά του να υποστηρίζει τη ζωή 

των φυτών. Τα ακριβή συστατικά και η χημική σύνθεση των βελτιωτικών εδάφους ποικίλλουν 

μεταξύ διαφορετικών πηγών, όπως είναι τα βρύα τύρφης, η κοπριά, τα φυσικά ή χημικά 

λιπάσματα. Ενώ τα χημικά λιπάσματα βελτιώνουν το έδαφος προσθέτοντας μόνο θρεπτικά 

συστατικά, τα φυσικά βελτιωτικά εδάφους όπως η τύρφη και το κομπόστ βελτιώνουν το έδαφος 

αποκαθιστώντας την υφή ή την ικανότητα αποστράγγισής του για την καλύτερη υγεία των φυτών. 

Η τύρφη δεν προσθέτει θρεπτικά συστατικά στο έδαφος. Το κομπόστ, από την άλλη, ενισχύει το 

έδαφος τόσο μέσω της προσθήκης θρεπτικών συστατικών όσο και μέσω της βελτίωσης της υφής 

και της αποστράγγισης. Βοηθά επίσης το χώμα σας να συγκρατεί καλύτερα το νερό. 

 Βιοποικιλότητα: η ποικιλία της ζωής των φυτών και των ζώων στον κόσμο ή σε ένα συγκεκριμένο 

βιότοπο. Τα υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας θεωρούνται συνήθως σημαντικά και επιθυμητά. Στα 

χερσαία οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα ξεκινά από το έδαφος. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 

έδαφος είναι ένας ζωντανός οργανισμός και τα συνθετικά λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα 

σκοτώνουν το έδαφος. Η ανάπτυξη όλων των φυτών που βλέπουμε πάνω από το έδαφος 

προκύπτει από μια συμβίωση μεταξύ των φυτών και των μυκήτων, βακτηρίων, εντόμων και 

άλλων οργανισμών που κατοικούν στο έδαφος. Μερικά φυτά προτιμούν εδάφη που 

κυριαρχούνται από μύκητες· άλλα προτιμούν το έδαφος που κυριαρχείται από βακτήρια. Τα 

εδάφη που κυριαρχούνται από βακτήρια βρίσκονται σε αγροκτήματα, κήπους και λιβάδια, ενώ 

εδάφη που κυριαρχούνται από μύκητες βρίσκονται στα δάση. Τα βακτήρια και οι μύκητες είναι η 

βάση του διατροφικού ιστού του εδάφους, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης αρθρόποδα, 

γαιοσκώληκες και άλλους μεγαλύτερους οργανισμούς. Η κύρια μέθοδος για την οικοδόμηση της 

βιοποικιλότητας στο έδαφος είναι η κομποστοποίηση. Η κομποστοποίηση διασπά την οργανική 

ύλη, ενώ καλλιεργεί τους απαραίτητους οργανισμούς για έναν υγιή διατροφικό ιστό.  
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Ανθεκτικότητα εδάφους: αναφέρεται στην ικανότητα ενός εδάφους να αντιστέκεται ή να 

επανέρχεται στην υγιή του κατάσταση ως απάντηση σε αποσταθεροποιητικές επιδράσεις. Οι 

πρακτικές διαχείρισης του εδάφους που έχουν εφαρμοστεί από τον άνθρωπο σε στενό χρονικό 

πλαίσιο είναι μη βιώσιμες - η ανθρώπινη ζωή απειλείται από την φθίνουσα υγεία του εδάφους. Η 

ανθεκτικότητα του εδάφους, σε σχέση με τις προσδοκίες και τα χρονικά πλαίσια του ανθρώπου, 

θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να επανέλθει σε κατάσταση ισορροπίας μόλις εφαρμοστούν 

εκτενώς βελτιωμένες πρακτικές. 

Μάρκετινγκ κομπόστ: Το μάρκετινγκ κομπόστ βασίζεται σε τεχνικές που συνήθως εφαρμόζονται 

σε άλλα προϊόντα και τις προσαρμόζει στο κομπόστ. Η προσέγγιση του μάρκετινγκ περιλαμβάνει 

ενότητες για το πώς: να κατανοήσετε το επιχειρηματικό περιβάλλον, να προσδιορίσετε και να 

ποσοτικοποιήσετε την αγορά, να διασφαλίσετε ότι το προϊόν και η παραγωγή ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των πελατών, να κοστολογήσετε το προϊόν κατάλληλα, να βελτιστοποιήσετε την 

τοποθεσία της επιχείρησης, να προωθήσετε το προϊόν και το εμπορικό σας σήμα. 

Μεταβλητό κόστος: κόστη μιας μονάδας παραγωγής που μεταβάλλονται ανάλογα με την 

ποσότητα προϊόντος που παράγεται. Παραδείγματα μεταβλητού κόστους: πρώτες ύλες, 

συσκευασία, μεταφορά, κατανάλωση ενέργειας, εργασία (εποχιακή).  

Πάγιο κόστος: το κόστος μιας μονάδας παραγωγής που παραμένει ανεξάρτητα από το εάν το 

προϊόν έχει παράγεται ή όχι. Παραδείγματα σταθερού κόστους: μισθώματα, τακτική εργασία, 

συντήρηση, τόκοι δανείων, απαξίωση επενδύσεων. 

Περιθώριο κέρδους: το ποσό κατά το οποίο τα έσοδα μιας επιχείρησης από τις πωλήσεις 

υπερβαίνουν τα κόστη.  

Προώθηση κομπόστ: Ο σκοπός της προώθησης είναι να τονώσει τη ζήτηση μέσω της διάδοσης, 

όπως διαφήμιση, εκθέσεις, πωλήσεις, χορηγίες, λογότυπα κ.λπ. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να 

εφαρμοστούν για την προώθηση ενός προϊόντος όπως το κομπόστ.  

 

Μάθημα 9: Προϊόντα και υπηρεσίες αγροτουρισμού 

Τουρισμός: ο τουρισμός είναι η πρακτική του να ταξιδεύει κανείς εκτός  της περιοχής διαμονής 

του, κυρίως για λόγους αναψυχής. Σήμερα, ο επιχειρηματικός όγκος του τουρισμού ισούται ή και 

ξεπερνά αυτόν των εξαγωγών πετρελαίου, προϊόντων διατροφής ή αυτοκινήτων.  

Τουρισμός υπαίθρου: Όλες οι μορφές τουρισμού που πραγματοποιούνται σε αγροτικές περιοχές 

ή αγροτικές κοινότητες.  Ο ΟΟΣΑ (2006) δηλώνει ότι ο τουρισμός υπαίθρου πρέπει να είναι: 

□ Σε αγροτικές περιοχές. 

□ Λειτουργικά αγροτικός, βασισμένος στα ειδικά χαρακτηριστικά του αγροτικού κόσμου· 

μικρής κλίμακας επιχειρήσεις, ανοιχτός χώρος, επαφή με τη φύση και τον φυσικό κόσμο, 
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πολιτιστική κληρονομιά, παραδοσιακές κοινωνίες και παραδοσιακές πρακτικές. 

□ Αγροτικής κλίμακας - όσον αφορά τόσο τα κτήρια όσο και τους οικισμούς - άρα μικρής 

κλίμακας. 

□ Παραδοσιακού χαρακτήρα, αναπτυσσόμενος αργά και οργανικά και συνδεδεμένος με 

τοπικές οικογένειες. 

□ Βιώσιμος - με την έννοια ότι η ανάπτυξή του θα πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση του 

ιδιαίτερου αγροτικού χαρακτήρα μιας περιοχής και με την έννοια ότι η ανάπτυξή της 

πρέπει να είναι βιώσιμη όσον αφορά τη χρήση πόρων. 

□ Ποικιλόμορφος, αντιπροσωπεύοντας το περίπλοκο μοτίβο του αγροτικού περιβάλλοντος, 

της αγροτικής οικονομίας και της ιστορίας της υπαίθρου. (https://tourismnotes.com/rural-

tourism/   ) 

Αγροτουρισμός: τουριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή 

(γεωργία, καλλιέργεια, κτηνοτροφία, μεταποίηση, προετοιμασία τροφίμων κ.λπ.). Τα τελευταία 

χρόνια οι τουρίστες αναζητούν την εμπειρία δραστηριοτήτων που συνήθως προορίζονται για 

αγρότες. Αυτό εγείρει διάφορα νέα ζητήματα που σχετίζονται με τη φύση της επαφής μεταξύ των 

τουριστών και της γεωργικής δραστηριότητας, της λειτουργικότητας των αγροκτημάτων που 

ασχολούνται με τον αγροτουρισμό, καθώς και την αυθεντικότητα της παρεχόμενης εμπειρίας.  

Ταξινόμηση προϊόντων τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού: Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού έχουν χωριστεί σε εννέα κατηγορίες: 

1. καταλύματα: διαμονή σε αγρόκτημα, αγροικία, αγροτικό ξενοδοχείο (μοτέλ), κρεβάτια 

σελφ σέρβις, κατασκηνώσεις, ειδικές υπηρεσίες αγροτικών καταλυμάτων 

2.  γαστρονομία: σπιτικά γεύματα, εστιατόριο, καντίνα 

3. πραγματικός αγροτουρισμός: παρατήρηση της μεταποιητικής διαδικασίας, συμμετοχή στη 

διαδικασία μεταποίησης, εκπαιδευτικές εκδρομές με πεζοπορία ή ιππασία , φάρμα με 

ζώα 

4. αγροτικό λιανεμπόριο: άμεσες πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, πωλήσεις τύπου «διάλεξε 

το δικό σου», καταστήματα αγροκτημάτων και επιχειρήσεων 

5. εθνογραφία: ιστορικά αγροκτήματα - παλιά αγροκτήματα, μουσεία λαϊκής τέχνης και 

γεωργίας, λαϊκές γιορτές και φεστιβάλ, ιστορικά χωριά, διαμονή σε χωριά με 

συγκεκριμένο παραδοσιακό χαρακτήρα. 

6. άθληση: βόλτες και πεζοπορίες, ιππασία, αθλήματα που απαιτούν μεγάλο χώρο, 

παιχνίδια χώρου νέας γενιάς, κυνήγι, ψάρεμα 

7. θεραπεία: θεραπεία με φυτικά και ζωικά φάρμακα, ειδικές δίαιτες, ιαματικά λουτρά 
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8. αναψυχή: επίσκεψη σε πάρκα και κήπους, αγροτουριστικές εκδρομές, συγκομιδή 

φρούτων και σταφυλιών 

9. διασκέδαση: διακοπές αναψυχής, εκδρομές Σαββατοκύριακου, διαμονή γιορτών 

(Sznajder, Przezbórska, 2004: 168) 

 

Μάθημα 10: Τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες τροφοδοσίας για μονάδες βραχυχρόνιας 

ενοικίασης 

Οικονομία διαμοιρασμού: Η οικονομία διαμοιρασμού ορίζεται ως διαδικτυακές πλατφόρμες που 

βοηθούν τους χρήστες να μοιράζονται την πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία, πόρους, χρόνο και 

δεξιότητες. (Wosskow, 2014) 

Τουρισμός της οικονομίας διαμοιρασμού: Τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του 

μοντέλου οικονομίας διαμοιρασμού. Επιτρέπει στα άτομα να προσφέρουν τα περιουσιακά 

στοιχεία ή προσόντα τους (σπίτια, οχήματα, γνώσεις και δεξιότητες κ.λπ.) στους τουρίστες κατά 

παραγγελία, χωρίς να ανοίγουν μια παραδοσιακή τουριστική επιχείρηση.  

Airbnb: Ιστότοπος για κρατήσεις καταλυμάτων που ανήκει στην Airbnb, Inc., San Francisco, CA 

(www.airbnb.com) και επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε χιλιάδες πόλεις παγκοσμίως να 

καταχωρούν το εφεδρικό δωμάτιο, το διαμέρισμα ή το σπίτι τους προς ενοικίαση. Από το 2008, 

οπότε ιδρύθηκε, μέχρι το 2016 στο Airbnb καταγράφονται πάνω από δύο εκατομμύρια 

καταχωρήσεις παγκοσμίως. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι ο οικοδεσπότης αξιολογείται από 

τους επισκέπτες και οι επισκέπτες αξιολογούνται από τον οικοδεσπότη. Η πληρωμή 

πραγματοποιείται στην πλατφόρμα του Airbnb, η οποία προωθεί τα χρήματα στον οικοδεσπότη. 

Η εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτρια κανενός από τα καταχωρημένα ακίνητα, ούτε φιλοξενεί 

εκδηλώσεις· λειτουργεί ως μεσάζων, λαμβάνοντας  προμήθειες από κάθε κράτηση. (  https://

www.yourdictionary.com/airbnb)    

Τροφοδοσία (catering): Η τροφοδοσία είναι η δραστηριότητα παροχής φαγητού και ποτού για 

μεγάλο αριθμό ατόμων (για συνέδρια,  κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.).  

Επιχειρηματίας (entrepreneur):  άτομο που διευθύνει μια επιχείρηση, αλλά, σε αντίθεση με τον 

κλασικό επιχειρηματία (businessman), δε διαχειρίζεται απλώς μια υπάρχουσα επιχείρηση ή ιδέα, 

αλλά ρισκάρει να εισαγάγει νέες ιδέες και επιχειρηματικά μοντέλα.  

 



 186         

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Με αλφαβητική σειρά 

 

 

 

Δήμητρα Γλεντή 

Βοηθός Ερευνήτρια στο YOUTHShare 

Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Η Δήμητρα Γλεντή είναι Βοηθός Ερευνήτρια στο Πρόγραμμα YOUTHShare. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι επίσης κάτοχος Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και έχει 

εργαστεί ως αρχιτέκτονας μηχανικός, ερευνήτρια και εκπαιδευτικός. Είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη 

Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

 

Θανάσης Κίζος  

Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Ο Αθανάσιος Κίζος είναι Καθηγητής στη «Γεωγραφία της Υπαίθρου» στο Τμήμα Γεωγραφίας. Έχει εικοσαετή 

επαγγελματική εμπειρία στα αγροτικά συστήματα και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Έχει πτυχίο Γεωπόνου και 

Διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. 

Έχει συγγραφικό έργο σχετικά με τις χωρικές μεταβολές της υπαίθρου και τα αγροτικά συστήματα, τα νησιά 

και τη νησιωτικότητα, την ανάλυση μεταβολών του πολιτισμικού τοπίου, την αξιολόγηση υπηρεσιών 

οικοσυστήματος, τα εύκρατα και μεσογειακά γεωδασοκομικά συστήματα και τις σχέσεις ανθρώπου - 

περιβάλλοντος.  
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Αικατερίνη Κλωνάρη  

Καθηγήτρια Τμήματος Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Η Αικατερίνη Κλωνάρη είναι Καθηγήτρια της Διδακτικής της Γεωγραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει ποικίλα μαθήματα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Έχει 

συγγραφικό έργο σχετικά με τη διδακτική και την εκμάθηση της γεωγραφίας, τη χρήση πληροφορικής και ΣΓΠ 

στην εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση δασκάλων και την επαγγελματική εξέλιξη.Έχει πάρει μέρος στη 

συγγραφή των σχολικών βιβλίων Γεωγραφίας και του προγράμματος σπουδών Γεωγραφίας της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συμμετέχει στο Ψηφιακό Σχολείο ως ειδήμων και επιστημονική διευθύντρια των 

γνωστικών αντικειμένων Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Σπουδών. Παραμένει ενεργή ερευνητικά σε τοπικό 

και διεθνές επίπεδο σχετικά με τη μεθοδολογία διδασκαλίας και μάθησης, τα προγράμματα σπουδών 

Γεωγραφίας και τα ΣΓΠ στην εκπαίδευση.  

 

 

Μιχάλης Πουλημάς 

Μεταδιδακτορικός  Ερευνητής στο YOUTHShare  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ο Μιχάλης Α. Πουλημάς είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πρόγραμμα YOUTHShare. Σπούδασε 

Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Κοινωνιολογία από το 

Πανεπιστήμιο Ναντέρ (Paris X). Το 2016 έλαβε το διδακτορικό του από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το διδακτορικό του χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΥ. Διδάσκει τα εξής γνωστικά 

αντικείμενα: Κοινωνική Διαστρωμάτωση και Ανισότητες, Η Ταξική Δομή των Σύγχρονων Κοινωνιών και 

Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την 

Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
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Αυτό είναι ένα Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου, το οποίο χρησιμεύει ως το κύριο 

εκπαιδευτικό υλικό για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο 40 ωρών σχετικά με τις 

Δεξιότητες σε Ανθεκτικούς Τομείς. Συνδυάζεται επίσης με έναν Οδηγό Εκπαιδευτή, 

σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους Εκπαιδευτές του σεμιναρίου. Και τα δύο 

υποστηρίζονται από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης όπου υπάρχει 

διαθέσιμο το σετ οδηγού και εγχειριδίου για τις Δεξιότητες σε Ανθεκτικούς Τομείς, 

καθώς και δύο επιπλέον κύκλοι μαθημάτων που εστιάζουν στην Οικονομία 

Διαμοιρασμού και στην Κοινωνική Οικονομία αντίστοιχα. Η πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκεται στη διεύθυνση: https://elearning.youthshare-

project.org . 

Όλα τα παραπάνω είναι προϊόν της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων στο 

έργο YOUTHShare: A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and 

Sharing Economies for NEETs (Αριθμός έργου: 2017-1-345). Το έργο αυτό 

χρηματοδοτείται από την πρόσκληση Active Youth των Χορηγιών ΕΟΧ και 

Νορβηγίας, και στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων σε παράκτιες και 

νησιωτικές περιοχές του Μεσογειακού ΕΟΧ, προωθώντας τις δεξιότητες των νέων 

ΕΑΕΚ (Εκτός Απασχόλησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στην διατοπικά 

ανθεκτική παραγωγή γεωργικών τροφίμων και τις σχετικές κυκλικές οικονομίες. 

Με την ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτών των τομέων, μέσω της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και των πλατφορμών διαμοιραστικής οικονομίας, στοχεύει 

στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων στην περιοχή-στόχο.  


