
 

  

CDWaste-ManageVET 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΕΕΚ) με στόχο την κάλυψη των 

αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα διαχείρισης 

Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
 

 

Δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου (10 / 19-01 / 22):  
1. Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου το οποίο θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και 

τις βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο της διαχείρισης των Αποβλήτων ΑΕΚΚ. 
2. Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο της διαχείρισης των Αποβλήτων ΑΕΚΚ, το 

οποίο περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. 
3. Ανάπτυξη δια δραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (τήλε-κατάρτισης) που θα 

φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
4. Πιλοτική δοκιμή του προγράμματος και της πλατφόρμας του έργου σε εργαζόμενους στον 

Κατασκευαστικό Κλάδο. 
5. Δράσεις διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. 

 

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός αποβλήτων στην Ευρώπη (και την Ελλάδα): 
Τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ρεύμα  
αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ. 

Το  πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων 
ΑΕΚΚ  δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στην πρόοδο των 
κρατών μελών που θα διαχειριστούν τα απόβλητα ΑΕΚΚ 
ως πόρους που πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν και να 
ανακυκλωθούν με τη μέθοδο της κυκλικής οικονομίας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το έργο «CDWaste-ManageVET» του 
Erasmus+  που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, στοχεύει 
στην ανάπτυξη ενός προγράμματος Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο ικανοποιεί τις 
ανάγκες κατάρτισης που σχετίζονται με την 
αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ΕΕ και 
τη στρατηγική της προς μια κυκλική οικονομία. 

Κωδικός Προγράμματος: 2019-1-FR01-KA202-062962 

Το CDWaste-ManageVET είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ, στο πλαίσιο της 
Βασικής Δράσης 2: Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών, με στόχο την υποστήριξη στρατηγικών 
συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή  του παρόντος δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, ενώ παράλληλα η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Οι εταίροι του έργου: 
 
Το CDWaste-ManageVET περιλαμβάνει 7 
εταίρους που προέρχονται από 6 χώρες της ΕΕ, 
εκπροσωπώντας το δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα, στους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης 
και της κατάρτισης. 
 
OEC | Γαλλία (Συντονιστής) 
OFFICE DE L’ ENVIRONMENT SE LA CORSE 
Περιφερειακός Δημόσιος Φορέας 
 
ΠΕΔΜΕΔΕ | Ελλάδα 
PANHELLENIC ASSOCIATION OF ENGINEERS 
CONTRACTORS OF PUBLIC WORKS  
Κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί τον 
Κατασκευαστικό Κλάδο 
 
EKS | Ελλάδα 
EUROPEAN KNOWLEDGE SPOT 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
 
FORMEDIL | Ιταλία 
FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE NELL EDILIZIA 
Εθνικός κοινωνικός φορέας για ΕΕΚ στον τομέα 
των κατασκευών 
 
ISQ | Πορτογαλία 
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE  
Κατασκευαστικό, Ερευνητικό Ινστιτούτο & 
Κέντρο ΕΕΚ  
 
UPB | Ρουμανία 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI 
Πολυτεχνείο _ Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 
FLC | Ισπανία 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION  
Ίδρυμα & Κέντρο ΕΕΚ 

Ειδήσεις και πρόοδος του έργου 

Η πρώτη φάση του έργου είναι αφιερωμένη στον 
εντοπισμό αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα 
διαχείρισης Αποβλήτων ΑΕΚΚ και στην ανάπτυξη 
ενός εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών. 

Σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες 
πραγματοποιήθηκε δευτερογενής και 
πρωτογενής έρευνας πεδίου, προκειμένου να  
αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με 
τις πολιτικές αποβλήτων ΑΕΚΚ και το νομοθετικό 
πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα 
εντοπίστηκαν τα   κενά σε δεξιοτήτες και οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες  στον τομέα  διαχείρισης 
των αποβλήτων ΑΕΚΚ και της κυκλικής 
οικονομίας. 

Όλα τα συγκριτικά αποτελέσματα 
παρουσιάζονται σε μια διακρατική έκθεση, 
προσδιορίζοντας τα κύρια συμπεράσματα που 
προέκυψαν για τις ανάγκες κατάρτισης στο πεδίο 
της διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο! 

 

 

 

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε όλα τα αποτελέσματα 

και παραδοτέα του έργου μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης του CDWaste-ManageVET: 

 
Το έργο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

Το CDWaste-ManageVET είναι πλέον ενεργό στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να 
δηλώσετε "μου αρέσει" και να "το ακολουθήσετε" 

στο:  

Facebook: @CDWASTEPROJECT 

Twitter: @CdwasteM  

Instagram:  @cdwaste_managevet 

Linkedin: @CDWaste-ManageVET 

WEBSITE: www.cdwaste-managevet.com 
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