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Αριθμός έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Σχετική θεωρία 

Εκτός από τα προφανή οφέλη της εξοικονόμησης νερού, η επαναχρησιμοποίηση του 
γκρίζου νερού το κρατά μακριά από τον υπόνομο ή το σηπτικό σύστημα, μειώνοντας 
έτσι την πιθανότητα μόλυνσης των τοπικών υδατικών συστημάτων. Με τον όρο 
hugelkultur, είναι γνωστή η πρακτική στην οποία το ξύλο θάβεται μέσα στο χώμα, με 
σκοπό να αυξηθεί η κατακράτηση νερού του εδάφους. Λόγω της πορώδους δομής του 
ξύλου, λειτουργεί ως σφουγγάρι όταν αποσυντίθεται κάτω από το έδαφος.  

Ένα βρώσιμο δάσος-γνωστό επίσης ως δασόκηπος-αντιμετωπίζει την επισιτιστική 
ανασφάλεια, ειδικά σε αστικά περιβάλλοντα, καθώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και 
μοιράζονται τη δική τους τροφή δωρεάν. Το κομπόστ εμπλουτίζει το έδαφος με 
μαυρόχωμα, αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους, αυξάνει τα αποθέματα νερού και 
αέρα.  

Οι τάφροι είναι ρηχά και ευρεία κανάλια, σχεδιασμένα να αποθηκεύουν ή/και να 
μεταφέρουν απορροές και να απομακρύνουν ρύπους. Η ομαδοποίηση καρποφόρων 
δέντρων είναι μια τεχνική της περμακουλτούρας για κήπους ανθεκτικούς σε ασθένειες 
και με υψηλή απόδοση. Επιπλέον, αναφορικά με τον όρο γεωργοδασοκομία, 
αναφέρεται σε ένα σύστημα διαχείρισης χρήσης γης, στο οποίο τα φυτά καλλιεργούνται 
γύρω ή μεταξύ καλλιεργειών..  

Τέλος, οι σπείρες βοτάνων είναι όμορφες, παραγωγικές εγκαταστάσεις, δημοφιλείς 
στους κύκλους της περμακουλτούρας, αλλά ελάχιστα γνωστές στο κυρίαρχο ρεύμα του 
σχεδιασμού κήπου. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Περμακουλτούρα, μόνιμη καλλιέργεια, οικολογία, γεωργία, γκρίζα νερά, hugelkultur, 
βρώσιμα δάση, ομαδοποίηση, κομποστοποίηση, τάφροι, τάφροι δέντρα, 
γεωργοδασοκομία, σπείρες βοτάνων. 

 
 
 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς μπορεί να 
γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 5 λεπτά. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Μαθησιακοί στόχοι 
● Μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο της περμακουλτούρας σε διάφορες 

στρατηγικές. με επίκεντρο τις ηθικές αξίες και τις αρχές της. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις πράξεις 
τους, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 

● Προωθήστε την ευαισθητοποίηση για την περμακουλτούρα και την οικολογία. 

● Προωθήστε τη βιωσιμότητα και τις συνειδητές επιλογές. 
 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν ποιος είναι ο αντίκτυπος της 
περμακουλτούρας σε διάφορες στρατηγικές. 

● Να είναι σε θέση να διαφοροποιούν δεδομένες τεχνικές περμακουλτούρας.  

● Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη για να αποφασίσουν για τον 
σωστό ορισμό των ηθικών αξιών και αρχών της περμακουλτούρας. 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και 

υλικά 

● A4 Χαρτί και εκτυπωτής ή υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Εργασία 

Διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση και ολοκληρώστε το κουίζ επιλέγοντας την απάντηση 
που πιστεύετε ότι είναι σωστή. Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. 

 

Λύση 

1. Η επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού για άρδευση επανασυνδέει τους 
κατοίκους των πόλεων και τους κήπους στο: 

α. Κοντινό ποτάμι 

β. Φυσικό κύκλο νερού 

γ. Δίκτυο ύδρευσης 

 

2. Ένα βρώσιμο δάσος ονομάζεται επίσης: 

α. Λαχανόκηπος 

β. Φυσικό δάσος 

γ. Δασόκηπος 

 

3. (...) είναι ένα οργανικό λίπασμα που παράγεται από φυτικά και ζωικά απόβλητα 

με μερική αερόβια αποσύνθεση: 

α. Κομπόστ 

β. Τάφρος 

γ. Σπείρα βοτάνων 

 

4. Οι τάφροι είναι: 

α. ρηχά, πλατιά και φυτικά κανάλια 

β. η πρακτική που θάβεται το ξύλο για την αύξηση της κατακράτησης του νερού του 
εδάφους 

γ. οργανικό λίπασμα που παράγεται από φυτικά και ζωικά απόβλητα 

 

5. Η γεωργοδασοκομία έχει πολλαπλά οφέλη, όπως: 

α. καλύτερη κατακράτηση της υγρασίας ενώ τα πιο ανυψωμένα μέρη 

προσφέρουν καλά στραγγισμένο και ξηρότερο έδαφος. 

β. πολύ αυξημένες αποδόσεις από τις βασικές καλλιέργειες τροφίμων. 

γ. μείωση του φόρτου εργασίας και αύξηση της απόδοσης με την πάροδο του χρόνου 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Σχετική θεωρία 

Εκτός από τα προφανή οφέλη της εξοικονόμησης νερού, η επαναχρησιμοποίηση του 
γκρίζου νερού το κρατά μακριά από τον υπόνομο ή το σηπτικό σύστημα, μειώνοντας 
έτσι την πιθανότητα μόλυνσης των τοπικών υδατικών συστημάτων. Με τον 
όροhugelkultur, είναι γνωστή η πρακτική στην οποία το ξύλο θάβεται μέσα στο χώμα, 
με σκοπό να αυξηθεί η κατακράτηση νερού του εδάφους. Λόγω της πορώδους δομής 
του ξύλου, λειτουργεί ως σφουγγάρι όταν αποσυντίθεται κάτω από το έδαφος.  

Ένα βρώσιμο δάσος-γνωστό επίσης ως δασόκηπος-αντιμετωπίζει την επισιτιστική 
ανασφάλεια, ειδικά σε αστικά περιβάλλοντα, καθώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και 
μοιράζονται τη δική τους τροφή δωρεάν. Το κομπόστ εμπλουτίζει το έδαφος με 
μαυρόχωμα, αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους, αυξάνει τα αποθέματα νερού και 
αέρα.  

Οι τάφροι είναι ρηχά και ευρεία κανάλια, σχεδιασμένα να αποθηκεύουν ή/και να 
μεταφέρουν απορροές και να απομακρύνουν ρύπους. Η ομαδοποίηση καρποφόρων 
δέντρων είναι μια τεχνική της περμακουλτούρας για κήπους ανθεκτικούς σε ασθένειες 
και με υψηλή απόδοση. Επιπλέον, αναφορικά με τον όρο γεωργοδασοκομία, 
αναφέρεται σε ένα σύστημα διαχείρισης χρήσης γης, στο οποίο τα φυτά καλλιεργούνται 
γύρω ή μεταξύ καλλιεργειών..  

Τέλος, οι σπείρες βοτάνων είναι όμορφες, παραγωγικές εγκαταστάσεις, δημοφιλείς 
στους κύκλους της περμακουλτούρας, αλλά ελάχιστα γνωστές στο κυρίαρχο ρεύμα του 
σχεδιασμού κήπου. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Περμακουλτούρα, μόνιμη καλλιέργεια, οικολογία, γεωργία, γκρίζα νερά, hugelkultur, 
βρώσιμα δάση, ομαδοποίηση, κομποστοποίηση, τάφροι, τάφροι δέντρα, 
γεωργοδασοκομία, σπείρες βοτάνων. 

 
 
 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς μπορεί να 
γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 5 λεπτά. 

Μαθησιακοί στόχοι 

● Μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο της περμακουλτούρας σε διάφορες 
στρατηγικές, εστιάζοντας στις ηθικές αξίες και τις αρχές της. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις πράξεις τους, 
οι οποίες έχουνσημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 

● Προωθήστε την ευαισθητοποίηση για την περμακουλτούρα και την οικολογία. 

● Προωθήστε τη βιωσιμότητα και τις συνειδητές επιλογές. 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν ποιος είναι ο αντίκτυπος της περμακουλτούρας 
σε διάφορες στρατηγικές. 

● Να είναι σε θέση να διαφοροποιούν δεδομένες τεχνικές περμακουλτούρας.  

● Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη για να αποφασίσουν αν οι 
προτάσεις είναι σωστές ή λάθος. 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και 

υλικά 

● A4 Χαρτί και εκτυπωτής ή υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Εργασία 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και επιλέξτε αν είναι σωστές ή λάθος. 
Κυκλώστε ή υπογραμμίστε την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει καλύτερα. 

 
 

Λύση 
1) Εκτός από τα προφανή οφέλη της εξοικονόμησης νερού, η επαναχρησιμοποίηση του 

γκρίζου νερού το κρατά μακριά από το υπόνομο ή το σηπτικό σύστημα. Σωστό / Λάθος 

2) Κομποστοποίηση είναι η πρακτική κατά την οποία θάβεται το ξύλο για την αύξηση της κατακράτησης 
του νερού του εδάφους Σωστό/ Λάθος 

 

3) Ένα βρώσιμο δάσος ονομάζεται επίσης λαχανόκηπος. Σωστό/ Λάθος 
 

4) Τα αποφάγια και τα απορρίμματα του κήπου αποτελούν σήμερα  πάνω από το 50% 

αυτών που πετάμε. Σωστό/ Λάθος 

5) Οι τάφροι, όπως χρησιμοποιούνται στην περμακουλτούρα, έχουν σχεδιαστεί για να 

επιβραδύνουν και να αποθηκεύουν την απορροή, απλώνοντάς την οριζόντια κατά μήκος 

μιας έκτασης, διευκολύνοντας τη διείσδυση απορροής στο έδαφος. Σωστό / Λάθος 

6) Ο στόχος της ομαδοποίησης είναι να καλλιεργηθεί ένα κεντρικό στοιχείο, όπως ένα 

καρποφόρο δέντρο, με φυτά που είναι εξαιρετικά χρήσιμα, πολυλειτουργικά και που θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν φυσικά, μαζί με το κεντρικό στοιχείο. Σωστό / Λάθος 

7) Η γεωργοδασοκομία είναι ένας σκόπιμος συνδυασμός γεωργίας και δασοκομίας. Σωστό / Λάθος 
 

8) Έχοντας την σπείρα ανυψωμένη στο κέντρο, περιστρέφεται ως προς το επίπεδο του 

εδάφους , δημιουργώντας πολλά μικροκλίματα. Σωστό / Λάθος 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Σχετική θεωρία 

Η περμακουλτούρα είναι ένα καινοτόμο πλαίσιο για τη δημιουργία βιώσιμων τρόπων 
ζωής και μια πρακτική μέθοδος ανάπτυξης οικολογικά αρμονικών, αποδοτικών και 
παραγωγικών συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, 
οπουδήποτε. Δημιουργείται σε συνεργασία με τη φύση και τη γη και τους ανθρώπους 
της. 

Η περμακουλτούρα σάς επιτρέπει να ζείτε πιο υγιεινά σε σύγκριση με το μεγαλύτερο 
μέρος της σημερινής κοινωνίας, καθώς οι πόροι που χρησιμοποιούνται προέρχονται 
από τη φύση και το άμεσο περιβάλλον. Επομένως, το αρχικό κόστος είναι χαμηλότερο, 
εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλα μηχανήματα ή εντατική εργασία για την αύξηση 
της παραγωγικότητας της γης. Από την άλλη,υπάρχουν επίσης μειονεκτήματα της 
περμακουλτούρας, τα οποία όμως μπορούν  να θεωρηθούν αμελητέα σε σύγκριση με 
τα πλεονεκτήματα. Τα κύρια μειονεκτήματα της περμακουλτούρας περιλαμβάνουν την 
αποτελεσματική παραγωγή, η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη, και επομένως δεν 

συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών σίτισης των ατόμων που δεν έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε κήπους περμακουλτούρας. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Περμακουλτούρα, ηθικές αξίες, αρχές, μόνιμη καλλιέργεια, οικολογία, κλιματική 
αλλαγή, γεωργία, προστασία του κλίματος. 

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς μπορεί να 
γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 20 λεπτά. 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Μαθησιακοί στόχοι 
● Μάθετε περισσότερα για τον αντίκτυπο της περμακουλτούρας σε διάφορες 

στρατηγικές, με επίκεντρο τις ηθικές αξίες και τις αρχές της. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις πράξεις τους, 
οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 

● Βοηθήστε τους μαθητές να ενισχύσουν τις έννοιες και τις ιδέες. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μελετήσουν τα θέματα του έργου και τις συζητήσεις 
στην τάξη. 

 
 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν ποιος είναι ο αντίκτυπος της περμακουλτούρας 
σε διάφορες στρατηγικές. 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν τρόπους εφαρμογής των ηθικών αξιών και των 
αρχών της περμακουλτούρας και, ως εκ τούτου, να περιορίσουν την κλιματική 
αλλαγή. 

 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και 

υλικά 

● Χαρτάκια Post-it 

● Στυλό ή μολύβι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Εργασία 
 

Χωριστείτε σε 4-5 ομάδες και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες πηγές (π.χ. Διαδίκτυο) για 
να αναζητήσετε τα «συντροφικά φυτά» - φυτά που αναπτύσσονται καλύτερα ενώ 
βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Στη συνέχεια, βάλτε τα στον παρακάτω πίνακα και 
προσπαθήστε να δημιουργήσετε έναν τέλειο κήπο. 

 
 

Λύση 

Ανάλογα με την ομάδα των μαθητών στο εργαστήριο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αφιερώσει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο σε αυτή την εργασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Πρόσθετα μέσα και πόροι 

Βίντεο 1  Βίντεο 2
 

 

 
Απλό σύστημα επεξεργασίας γκρίζου 

νερού που βασίζεται στην 
περμακουλτούρα. Πηγή: YouTube, Living 

Big In A Tiny House. 

 

 

 
Κατασκευή παρτεριών HUGELKULTUR. 

Πηγή: YouTube, 

Some Room to Grow - Organic Gardening

 

 

Βίντεο 3  Βίντεο 4 

Δασόκηπος: Τι είναι το βρώσιμο δάσος; 

Πηγή: YouTube, 

Ανακαλύψτε την περμακουλτούρα με 
τον Geoff Lawton 

Κομποστοποίηση - Η ανταμοιβή της 

σκληρής δουλειάς! 

Πηγή: YouTube, 

Ανακαλύψτε την περμακουλτούρα με τον 

Geoff Lawton

 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Βίντεο 5 Βίντεο 6
 

 

 
Τάφροι: Φυσικές κατασκευές για 

συντήρηση και αποθήκευση. Πηγή: 
YouTube, Living Big In A Tiny House. 

 

 

 
Πώς να φυτέψετε μια ομάδα 

καρποφόρων δέντρων. Πηγή: YouTube, 
Roots & Boots.

 

Βίντεο 7 
 

 
Γεωργοδασοκομία στο Henbant 

Permaculture Farm στη Βόρεια Ουαλία. 
Πηγή: YouTube, Henbant Permaculture 

Βίντεο 8 
 

 
Γιατί να φτιάξετε μια σπείρα βοτάνων 

περμακουλτούρας; Πηγή: YouTube, 
Heirloom Permaculture.

 
 
 
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

Οι εταίροι του έργου 
 

 
Center for Work and Environment Giessen 

(ZAUG gGmbH) (Γερμανία) 

Ιστότοπος: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 
 

 

CIP Citizens In Power (Κύπρος) 

Ιστότοπος: 

www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 
 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Πολωνία) 
Ιστότοπος: www.farm-advisory.eu 

Facebook: @PolishFarmAdvisory 
 
 

Centros Escolares de Ensino Profissional 

(CEPROF) (Πορτογαλία) 

Ιστότοπος: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - 

Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές . 

 

http://www.zaug.de/
http://www.citizensinpower.org/
http://www.farm-advisory.eu/
http://www.espe.pt/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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