
 

  

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. 

Ο Κατασκευαστικός κλάδος είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός 
αποβλήτων στην Ευρώπη: Τα απόβλητα κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο όγκο 
αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ! 

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 την ανταλλαγή καλών πρακτικών, 
υποστηρίζοντας τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  Αριθμός αναφοράς έργου: 
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CDWaste-ManageVET 
Developing VET for addressing 

Construction and Demolition 

Waste Management skills needs 

Τι γνωρίζετε για τα Απόβλητα ΑΕΚΚ και την ανακύκλωσή τους? 

Είναι ένα πολύ καινοτόμο θέμα για το οποίο η αγορά εργασίας  απαιτεί δεξιότητες! Είναι  μία νέα 
ευκαιρία για να  αναβαθμίσετε τις ικανότητές σας,  αν θέλετε να εργαστείτε  σε αυτόν τον τομέα. 

Για περισσότερες πληροφορίες  ακολουθήστε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  CDWaste ManagementVET 
που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατάρτισης που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων 
ΑΕΚΚ σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ και τη στρατηγική της ΕΕ για μια κυκλική οικονομία. 

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για το ισχύον  εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, τις πολιτικές και τις 
ανάγκες κατάρτισης στον τομέα των ΑΕΚΚ στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία 
και τη Ρουμανία, περιηγηθείτε  στη  διακρατική έκθεση  (κάντε κλικ εδώ)  και  το  εγχειρίδιο βέλτιστων 
πρακτικών ΑΕΚΚ (κάντε κλικ εδώ), που ανέπτυξαν οι εταίροι του έργου και έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του. 

Μέσω της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα κατάρτισης του έργου  CDWaste ManagementVET , το οποίο 
έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά επίπεδα EQF 3, 4, 5, θα έχετε την ευκαιρία να ενισχύσετε τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας, στο επίπεδο που ανταποκρίνεται στο προφίλ σας. 

 

https://cdwaste-managevet.com/el/
https://cdwaste-managevet.com/wp-content/uploads/2020/11/CDW_IO1_Transnational-Report.pdf
https://cdwaste-managevet.com/wp-content/uploads/2020/11/CDW_IO1_Transnational-Report.pdf
https://cdwaste-managevet.com/wp-content/uploads/2020/11/CDWaste-Best-Practice-Handbook_EN.pdf
https://cdwaste-managevet.com/el/
https://cdwaste-managevet.com/el/


 

 

 

 

 

  
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 | ΓΑΛΛΙΑ (Συντονιστής του έργου)  
OFFICE DE L’ ENVIRONMENT SE LA CORSE  
Περιφερειακός Δημόσιος Φορέας 
 

ΠΕΔΜΕΔΕ | ΕΛΛΑΔΑ  
PANHELLENIC ASSOCIATION OF ENGINEERS 
CONTRACTORS OF PUBLIC WORKS  
Κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί τον 
Κατασκευαστικό Κλάδο 
 

EKS | ΕΛΛΑΔΑ 
EUROPEAN KNOWLEDGE SPOT  
Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
 

FORMEDIL | ΙΤΑΛΙΑ  
FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE NELL EDILIZIA  
Εθνικός κοινωνικός φορέας για ΕΕΚ στον τομέα 
των κατασκευών 
 

ISQ | ΠΟΣΤΟΓΑΛΙΑ 
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE  
Κατασκευαστικό, Ερευνητικό Ινστιτούτο & 
Κέντρο ΕΕΚ  
 

UPB | ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 
BUCURESTI  
Πολυτεχνείο _ Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 

FLC | ΙΣΠΑΝΙΑ  
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION  
Ίδρυμα & Κέντρο ΕΕΚ 

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:  

 
 
 
 
 
 
 

 

WEBSITE: www.cdwaste-managevet.com 

Εξέλιξη του έργου...  

Μετά από μια αναλυτική  έρευνα  και  ομάδες εστίασης  
που διοργανώθηκαν με  εκπροσώπους από τον κόσμο 
των επιχειρήσεων και της κατάρτισης, έχουμε αναπτύξει 
τον οδικό χάρτη δεξιοτήτων  που θα αποτελέσει τη βάση  
για τη δημιουργία του  online προγράμματος κατάρτισης 
για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ στο οποίο μπορείτε να 
εκπαιδευτείτε! 

ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

A Νομοθετικό πλαίσιο στη διαχείριση των 
αποβλήτων ΑΕΚΚ και συμμόρφωση με τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα 

B Διαχείριση αποβλήτων στο εργοτάξιο 

Γ Διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων ΑΕΚΚ 

Δ Κύκλος Ζωής δομικών υλικών και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα 

Ετοιμάζουμε το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θα 

μπορέσετε να έχετε πρόσβαση online μέσα από την 
ιστοσελίδα του έργου. 

 

https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://www.oec.corsica/
http://www.pedmede.gr/
http://www.euknowledgespot.com/
http://www.formedil.it/
https://www.isq.pt/EN/
http://www.upb.ro/
https://www.fundacionlaboral.org/
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
file://///192.168.100.20/project/Projects/19.02.%20CDWasteManageVET_Erasmus_KA2/Dissemination/www.cdwaste-managevet.com
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://cdwaste-managevet.com/el/
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
https://twitter.com/cdwastem?lang=el

