
Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Συντήρησης
Πρασίνου 



Σύντομη Περιγραφή
Η σημαντική επέκταση πολλών Ελληνικών πόλεων και η αυξημένη
οικοδομική δραστηριότητα που σημειώθηκε τις προηγούμενες
δεκαετίες, μαζί με το αίτημα των πολιτών για αναβάθμιση και
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, έχουν ως αποτέλεσμα την
δημιουργία πολλών φυτεμένων ιδιωτικών και κυρίως δημόσιων χώρων
στον αστικό και περιαστικό ιστό. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται
συνεχώς έργα αναπλάσεων μεγάλων περιοχών σε όλα τα αστικά
κέντρα, τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση του πρασίνου και στη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών μέσα στις πόλεις.
Παράλληλα εισάγεται δυναμικά η αστική γεωργία. Η τάση αυτή
αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες δεκαετίες, αφού στις περισσότερες
επεκτάσεις πόλεων αλλά και στον μοντέρνο σχεδιασμό των δημόσιων
και ιδιωτικών κτηρίων, προβλέπονται φυτεμένοι υπαίθριοι χώροι. Τη
διαμόρφωση και τη διαχείριση των φυτεμένων ανοιχτών χώρων των
πόλεων έχουν αναλάβει δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις,
οι οποίες επιστρατεύουν συχνά εντελώς ανειδίκευτο προσωπικό για
την εκτέλεση των παραπάνω έργων. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει
στην θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα που αφορούν
στην κατασκευή και στη συντήρηση ιδιωτικών και δημόσιων χώρων
πρασίνου, προκειμένου να εκπαιδευτούν ικανά στελέχη που θα
μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της κηποτεχνίας και του
αστικού πρασίνου. 

Σκοπός Προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών
γνώσεων για τη δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα που
αφορούν την κατασκευή και τη συντήρηση ιδιωτικών και δημόσιων
χώρων πρασίνου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα γνωρίζει τις βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας στην
εργασία, βασικές αρχές εργατικού δικαίου, της νομοθεσίας
σχετικά με το αστικό πράσινο καθώς και αρχές λειτουργίας
των επιχειρήσεων. 
Θα γνωρίζει τις βασικές αρχές ανάπτυξης των φυτών και θα
μπορεί να κατανοεί τις ανάγκες τους.
 Θα γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του αστικού
περιβάλλοντος, την επίδρασή του στο αστικό πράσινο και θα
μπορεί να τις αξιοποιεί ώστε να διαμορφώνει βιώσιμους
αστικούς υπαίθριους χώρους.
 Θα αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην
κηποτεχνία

Θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της
αρχιτεκτονικής τοπίου
Θα μπορεί να κατανοεί τα τεχνικά σχέδια κατασκευής
εξωτερικών υπαίθριων χώρων και να σχεδιάζει μικρά έργα
διαμόρφωσης τοπίου 
Θα μπορεί να εφαρμόζει με ασφάλεια τα φυτοπροστατευτικά
σκευάσματα και ζιζανιοκτόνα
Θα μπορεί να σχεδιάζει να εγκαθιστά και να συντηρεί δίκτυα
άρδευσης 
Θα μπορεί να οργανώσει δράσεις και δομές αστικής γεωργίας 

Θα μπορεί να εφαρμόσει τις κατάλληλες τεχνικές για τη
συντήρηση, την αποκατάσταση και τη διαχείριση του
αστικού πρασίνου
Θα μπορεί να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και
τεχνικές φύτευσης
 Θα μπορεί να χειρίζεται και να συντηρεί μηχανήματα και
εργαλεία για φυτοτεχνικά έργα 
Θα μπορεί να εγκαθιστά χλοοτάπητες 
Θα προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον

Σε επίπεδο γνώσεων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

Σε επίπεδο ικανοτήτων



Διδακτικές Ενότητες

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Αρχές εργατικού δικαίου, ασφάλειας της εργασίας

και λειτουργίας των επιχειρήσεων

Αστικό περιβάλλον - κηποτεχνία-παρκοτεχνία

Φυτά κηποτεχνίας

Κατασκευή και συντήρηση υποδομών του αστικού

πρασίνου

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου. 

Διάρκεια

200 ώρες 
3 μήνες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Συντήρησης Πρασίνου " υλοποιείται
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU


