


Οι επιχειρήσεις και τα ιδρύματα έρευνας του δικτύου «Ενέργεια & 

περιβάλλον» ενεργούν ως σημαντική μηχανή ανάπτυξης για την 

οικονομία της Λειψίας.  

• Αποφέρουν το μέγιστο εισόδημα φόρου επιτηδεύματος όλων των 

οικονομικών ομάδων της πόλης 

• Στη Λειψία παράγονται και διαπραγματεύονται η ενέργεια και η 

περιβαλλοντική τεχνολογία 

• Τα επιστημονικά ιδρύματα ερευνούν εντατικά στην πολιτική 

θεματολογία ενέργειας και περιβάλλοντος του μέλλοντος  

• Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο 

καθώς και πολλές ΜΜΕ στην περιοχή της Λειψίας, αντιπροσωπεύουν 

την ποικιλία των καινοτόμων τομέων 



• Δίκτυο: Ενεργειακoί Σύμβουλοι  Λειψίας (Cluster) 

• Δίκτυο: Ενέργεια και Περιβάλλον 

• Δίκτυο: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  

   (τεχνικό γραφείο Λίντνερ) 

• Σύλλογος αδελφοποιημένων πόλεων Λειψίας - Θεσ/νίκης 

   O σύλλογος συνεργάζεται με τοπικούς και ευρωπαϊκούς παράγοντες    

   και συλλόγους, ενημερώνει την κοινή γνώμη σε Λειψία και   

   Θεσσαλονίκη και βοηθάει κατοίκους των δύο πόλεων με ανταλλαγή  

   πληροφοριών  

• Εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα του δικτύου “Ενέργεια &  

   Περιβάλλον” αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης   

   για την οικονομία της Λειψίας  

 

 



• 5 - 10 θέσεις  πρακτικής άσκησης  

σε φοιτητές ή απόφοιτους κυρίως τεχνικής κατεύθυνσης, 

εκπαιδευόμενοι ή εξειδικευμένοι στον ενεργειακό τομέα. Οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης (φοιτητές ή τελειόφοιτοι), κυρίως από την 

Θεσσαλονίκη (λόγω της αδελφοποίησης μεταξύ Λειψίας- 

Θεσσαλονίκης) 

 

• Τέσσερις εβδομάδες 

Θεωρία & πράξη 

 

 

 

 

 



• Συμπληρωματικά στην ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση που 

απέκτησαν στην Ελλάδα, καλούνται οι συμμετέχοντες να κάνουν την 

πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο της πρακτικής αυτής οι συμμετέχοντες 

θα ετοιμάσουν 4 ενεργειακές αρχικές διαβουλεύσεις και μια έκθεση 

επιθεώρησης για εταιρίες στην Λειψία. Μετά το πέρας, θα λάβουν 

επιβεβαίωση, της οποίας η μορφή και περιεχόμενο βασίζεται στις 

προδιαγραφές της SAB – SAENA 



• Υψηλή ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εξαιτίας των καθημερινών 

συναντήσεων των συμβουλευτικών ομάδων 

• Στόχος, πρακτική άσκηση υψηλής ποιότητας  

-> Ασκούμενος - επόπτης 1 προς 1. 

• Και …. συμπληρωματικά προσφέρεται στους ασκούμενους μια φορά 

την εβδομάδα ένα πολιτιστικό / τουριστικό πρόγραμμα πλαισίου, στο 

οποίο μπορούν να γνωρίσουν την Λειψία και τις περιοχές της. 

 

• SAB – SAENA: Πρακτορείο Ενέργειας Σαξονίας, το οποίο λειτουργεί ως 

αρμόδιο  συμβουλευτικό κέντρο σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

μελλοντικής διάθεσης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Ως μη 

κερδοσκοπική εταιρεία (ΜΚΟ) υποστηρίζει την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης με σκοπό την διατήρηση των πόρων διαβίωσης για τις επόμενες 

γενιές και την ενεργή προστασία του κλίματος στη Σαξονία. 



 

 

    Κάθε ασκούμενος  επεξεργάζεται μαζί με τον προϊστάμενό του από το  

    „Δίκτυο Cluster ανανεώσιμη ενέργεια“ της Λειψίας ανά εβδομάδα μια 

    ενεργειακή διαβούλευση και μια έκθεση επιθεώρησης για εταιρίες στην        

    Λειψία. Επιπλέον λαμβάνουν χώρα περιηγήσεις μελέτης. 



 

•   Ηλιακή οικία, Μάρκλεμπεργκ 

•  Minec, 35 % Εξοικονόμηση ενέργειας / υδραυλική αποθήκευση ενέργειας / έλεγχος    

    ισχύος σε αστυνομικό τμήμα Μάρκλεμπεργκ 

•  Θυγατρική - Stiebel-Eltron –  αντλίες θερμότητας – θέρμανση/ ψύξη στο    

     Μάρκλεμπεργκ 

•  Θυγατρική της Weishaupt, Μάρκλεμπεργκ-Βάχαου  

•  Τεχνολογίες συμπύκνωσης 

• αντλίες θερμότητας 

• κ.α. 



Το κόστος στέγασης και διατροφής και το κόστος 

εκπαίδευσης  αναλαμβάνει το δίκτυο Ενέργεια και 

περιβάλλον e. V.  

Επίσης αναλαμβάνει το δίκτυο μια αμοιβή της πρακτικής 

άσκησης σε ύψος 500,- € για κάθε ασκούμενο (στην 

περίπτωση των 5 ασκούμενων) 

Οι ασκούμενοι επιβαρύνονται με τις δαπάνες ταξιδιού και 

την οργάνωσή του. Ενδεχομένως προστίθεται το κόστος για 

αναγκαίες ασφάλειες των ασκούμενων. 

 



Η μεγαλύτερη πόλη του ομόσπονδου 

κράτους της Σαξωνίας. Έχει  

πληθυσμό 510.000 κατοίκων. 



Γνώσεις ξένων γλωσσών, Αγγλικά, Γερμανικά θα ήταν 

ιδανικά για την επικοινωνία με τους συμβούλους. 



Παραμένει ανοικτό, ενδεχομένως τον Σεπτέμβριο 2015 ή την 

Άνοιξη του 2016 



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν για περαιτέρω 

πληροφορίες με το γραφείο της  

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης: 

Διεύθυνση: 

Ριζούντος 63 

ΤΚ: 55 131 Καλαμαριά/ Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο:  +30 2310 692 115 

Τηλ/τυπο:  +30 2310 692 199 

E-Mail:   anna.vasileiadou@grde.eu  

Web:      www.grde.eu  

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Άννα Βασιλειάδου 

 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!   


