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Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα στα παρακάτω
αντικείμενα

▹ Μετεωρολογίας, κλιματολογίας

▹ Κλιματικής αλλαγής

▹ Προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων

▹ Διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και
ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων,

▹ Χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων

▹ Αξιοποίηση ΑΠΕ

▹ Βασικά στοιχεία ενεργειακών συστημάτων

▹ Βιογεωχημικών κύκλων

▹ Παγκόσμιωνπεριβαλλοντικών αλλαγών

▹ Οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας
καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων
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Έμφαση στη χρήση
νέων τεχνολογιών
και στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων ανάλυσης
και παρουσίασης

δεδομένων
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
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Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

Από το Εργαστήριο
Μη-συμβατικών
Πηγών Ενέργειας





Ευκαιρίες εργασίας

Σχεδιασμός νέων έργων ΑΠΕ – Καίριος τομέας για
τη χώρα μας αυτή τη στιγμή

Ανάπτυξη έργων αξιοποίησης ηλιακού, αιολικού
δυναμικού, αξιοποίηση βιομάζας και άλλες
πηγές ΑΠΕ



11.500.000 θέσεις εργασίας σε ΑΠΕ το 2019

Πηγή: https://bestpractices.anemosananeosis.gr/resjobs20/

Στο διάγραμμα φαίνονται οι θέσεις 

εργασίας που δημιουργούνται στις 

διάφορες κατηγορίες των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας που έχουν 

δημιουργηθεί στην Ευρώπη, με βάση τα 

στοιχεία του IRENA (2018). Από τον 

πίνακα διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες 

θέσεις εργασίας δημιουργούνται στον 

τομέα των ηλιακών – φωτοβολταϊκών, 

ενώ οι λιγότερες στον τομέα της 

“ενεργειακής αξιοποίησης” των αστικών 

και βιομηχανικών αποβλήτων.

https://www.irena.org/benefits/Job-Creation


CSP: Concentrated 

solar power – ηλιακά 

συστήματα που 

χρησιμοπιοιούν 

άλλου είδους 

συλλέκτες πχ. 

φακούς.

https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power


Το εργαστήριο 

Περιβαλλοντικής 

Χημείας εστιάζει 

στο σχεδιασμό, 

στην ανάπτυξη και 

στο χαρακτηρισμό 

προηγμένων 

υλικών στη νάνο-

κλίμακα 

και την εφαρμογή 

τους σε 

περιβαλλοντικά 

ζητήματα



Εφαρμοσμένη
τηλεπισκόπηση

Η Κατεύθυνση 1 
παρακολουθεί τις
παγκοσμιες
περιβαλλοντικές
αλλαγές μέσω
δορυφορικών
παρατηρήσεων
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https://earthengine.google.com/timelapse#v=-16.68536,-

62.85936,8.675,latLng&t=2.5&ps=50&bt=19840101&et=20201231&startDwell=0&endDwell

=0

Παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές -
Αποψίλωση στη Βολιβία 1984 - 2020

https://earthengine.google.com/timelapse
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Συγκέντρωση NO2 στην ατμόσφαιρα – Φωτιές στην
περιοχή Αμαζονίου το 2019
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Καλοκαίρι 2021
Δασικές

πυρκαγιές στην
Ελλάδα και

συγκέντρωηση
NO2 στην

ατμόσφαιρα

Ανάλυση δεδομένων 

Sentinel 5 και FIRMS



Παγκόσμιοι βιογεωχημικοί κύκλοι
Ο κύκλος του άνθρακα
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•Περιβαλλοντική
παρακολούθηση
•Διαχείριση
στόλου
•Διαχείριση
κυκλοφορίας,
•Καταγραφή
εξάπλωσης
ασθενειών
•Καταγραφή
περιστατικών
εγγληματικότητα
ς

Ανάπτυξη εφαρμογών web
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Δυνατότητες εργασίας

https://www.lifo.gr/now/greece/h-google-anakoinose-tin-ependysi-tis-stin-ellada-19400-nees-theseis-ergasias-os-2030?fbclid=IwAR1DBcLWvG_wSGq-

S_rdIjJk72Kc37XdwQZnV1Xsjjr4gHfq6ROVq0q5ZwE

H Google ανακοίνωσε την επένδυσή της στην Ελλάδα: 

«19.400 νέες θέσεις εργασίας ως το 2030» 

•Δυνατότητα εργασίας σε προγράμματα περιβαλλοντικής 

καταγραφής

•Δυνατότητα εργασίας σε έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής

•Big data analyst

•Εργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών

•Εργασία στην έρευνα που αφορά διαστημικές τεχνολογίες στην 

παρακολούθηση περιβάλλοντος – ESA κλπ.

•Εργασία στην ανάλυση περιβαλλοντικών προτιμήσεων και 

κοινωνικής αποδοχής έργων



Βελτίωση ικανοτήτων
επικοινωνίας των
αποτελεσμάτων της
επιστημονικής
έρευνας

Μια περίπλοκη έννοια μπορεί να
περιγραφεί με μόνο μια εικόνα, 
καθιστώντας εφικτή τη μετάδοση
μεγάλου όγκου πληροφορίας με
μια ματιά.

21



Χρησιμοποιώντας
διαγράμματα για να
περιγράψετε τις ιδέες σας
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Vestibulum nec 
congue tempus

0203

01



Πίνακες για να συγκρίνετε τα
δεδομένα

A B C

Yellow 10 20 7

Blue 30 15 10

Orange 5 24 16
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Γραφήματα για να
δείξετε μεγέθη
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Χάρτες για να δείχνετε τη χωρική μεταβολή

our office
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1 °C = 1.8 °F


