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Συνοπτική παρουσίαση 
Το παρόν έγγραφο πραγματεύεται τα αποτελέσματα της δράσης O4.A1 «Δημιουργία 
συνεργατικής πλατφόρμας». Πρώτον, παρουσιάζονται ορισμένα προηγούμενα έργα του 
Erasmus+ που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων και την αλυσίδα Blockchain. Η ανάλυση 
αυτών των έργων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία συνεργειών, να αξιοποιήσει το 
εκπαιδευτικό υλικό και τα προγράμματα σπουδών που έχουν ήδη αναπτυχθεί, καθώς και να 
ενισχύσει τον αντίκτυπο αυτών των έργων. Το υλικό συντάσσεται στην έκθεση εφεξής και η 
πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/ 

 

 

https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/
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1 Εισαγωγή 

1.1 Σύντομη περιγραφή του έργου 

Το BlockWaste στοχεύει να εφαρμόσει διακρατικά νέα εκπαιδευτικά περιεχόμενα με στόχο την 
κατάρτιση των μαθητών του στις χώρες εταίρους και την παροχή των απαραίτητων βασικών 
δεξιοτήτων που τους επιτρέπουν να ενεργούν επαγγελματικά ως μελλοντικοί εργαζόμενοι στον 
τομέα, προσθέτοντας ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται από εταιρείες που αγκαλιάζουν 
τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Υπό αυτή την έννοια, το έργο απευθύνεται σε: 

• Επιχειρήσεις και ΜΜΕ, επαγγελματίες ΤΠ, πολεοδομία και επαγγελματίες διαχείρισης 
αποβλήτων. 

• Πανεπιστήμια (καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές). 
• Δημόσιους οργανισμούς. 

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα Πνευματικά Προϊόντα ως εξής: 

• Ο1. Εκπαιδευτικό υλικό για διεπιστημονική Blockchain-MSW 
• Ο2. Κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για τα MSW που εφαρμόζουν τις 

τεχνολογίες Blockchain στις στρατηγικές κυκλικής οικονομίας 
• Ο3. Εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης με βάση το Blockchain-MSW επικεντρωμένο στην 

κυκλική οικονομία 
• Ο4. BlockWaste Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (Open Educational Resource – OER) 

 

Το κύριο αποτέλεσμα του Πνευματικού Προϊόντος 4 είναι ο Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος, ο 
οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου. 

 

1.2 Στόχοι του εγγράφου 

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δραστηριότητας O4.A1 «Δημιουργία 
συνεργατικής πλατφόρμας». 

Το πρώτο στάδιο αυτού του Πνευματικού Προϊόντος (IO4) στηρίζεται στη δημιουργία μιας 
συνεργατικής πλατφόρμας που βασίζεται σε προηγούμενα έργα του Erasmus+ που σχετίζονται 
με τη διαχείριση αποβλήτων και την αλυσίδα Blockchain, με σκοπό: 

— Να δημιουργήσει συνέργειες με τις προηγούμενες εμπειρίες. 
— Να επωφεληθεί από το εκπαιδευτικό υλικό, το πρόγραμμα σπουδών και τις εκθέσεις 

που έχουν πραγματοποιηθεί. 
— Να ενισχύσει τον αντίκτυπο αυτών των προηγούμενων σχεδίων Erasmus+. 

Όλη η συλλογή που αναπτύχθηκε έχει συγκεντρωθεί στην παρακάτω έκθεση, όπου μπορείτε 
να βρείτε έργα που σχετίζονται με τα θέματα του έργου και είναι ευκολότερα προσβάσιμα για 
τον χρήστη και ενισχύεται με την ανάπτυξη αυτής της έκθεσης τόσο τη διάδοση όσο και το 
πεδίο εφαρμογής των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνεργατική πλατφόρμα κάνοντας κλικ στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/   

https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/
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2 Σχετικά έργα 

2.1 Ολοκληρωμένα έργα 

2.1.1 CHEDTEB («Συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τον Ψηφιακό 
Μετασχηματισμό στις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2017 

Ημερομηνία λήξης: 31-08-2019 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2017-1-DE01-KA203-003555 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 277 967,00 EUR 

Ιστότοπος: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-DE01-KA203-
003555   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-DE01-KA203-003555
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-DE01-KA203-003555
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2.1.2 Blocknet («Διαδικτυακή εκπαίδευση στο δίκτυο BlockChain για τη 
διεπιστημονική ευρωπαϊκή μεταφορά ικανοτήτων») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2018 

Ημερομηνία λήξης: 28-02-2021 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2018-1-LT01-KA203-047044 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 335 924,00 EUR 

Ιστότοπος: http://project-blocknet.eu  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://project-blocknet.eu/


 

4 

2.1.3 BLOCKS («Blockchain για επιχειρηματίες — ένα μη παραδοσιακό πρόγραμμα 
σπουδών Βιομηχανίας 4.0 για την Ανώτατη Εκπαίδευση») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2018 

Ημερομηνία λήξης: 31-08-2021 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2018-1-RO01-KA203-049510 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 350 020,00 EUR 

Ιστότοπος: https://projectblocks.ro/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

2.1.4 WAMPPP («Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών διαχείρισης αποβλήτων σε 
συνεργασία με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 15-10-2015 

Ημερομηνία λήξης: 14-10-2018 

Αριθμός αναφοράς έργου: 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 833 084,00 EUR 

Ιστότοπος: http://www.wamppp.com/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

https://projectblocks.ro/
http://www.wamppp.com/
https://platform.blocks.ase.ro/
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2.1.5 BLISS («Δεξιότητες Blockchain για επαγγελματίες ΤΠΕ») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2017 

Ημερομηνία λήξης: 31-03-2020 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2017-1-FR01-KA202-037259 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 360 625,00 EUR 

Ιστότοπος: http://blockchain.univ-lyon1.fr/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

2.1.6 DLT4ALL («Συμμαχία Γνώσης για Blockchain στην Ακαδημαϊκή, Επιχειρηματική 
και Επενδυτική Κατάρτιση») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2018 

Ημερομηνία λήξης: 31-10-2021 

Αριθμός αναφοράς έργου: 601063-EPP-1-2018-1-CY-EPPKA2-ΚΑ 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 990 680,00 EUR 

Ιστότοπος: https://dlt4all.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Συμμαχίες γνώσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

http://blockchain.univ-lyon1.fr/
https://dlt4all.eu/
http://blockchain.univ-lyon1.fr/
https://dlt4all.eu/
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2.1.7 Desing 4 CIRCLE («Καινοτόμες πρακτικές σχεδιασμού για την επίτευξη ενός νέου 
κυκλικού τομέα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-12-2018 

Ημερομηνία λήξης: 28-02-2021 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2018-1-LV01-KA202-046977 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 298 241,00 EUR 

Ιστότοπος: https://design4circle.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

2.1.8 Ice-cap (Waste Not Want Not) 

 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2019 

Ημερομηνία λήξης: 30-11-2021 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2019-1-UK01-KA204-061444 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 240 333,00 EUR 

Ιστότοπος: https://ice-cap.eu/ 

https://design4circle.eu/
https://ice-cap.eu/
https://ice-cap.eu/?PHPSESSID=kaka8bpu2cl8daqcsmh8b8hds9
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

2.1.9 EduZWaCE («Εκπαίδευση για μηδενικά απόβλητα και κυκλική οικονομία») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2018 

Ημερομηνία λήξης: 30-09-2020 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2018-1-EL01-KA202-047749 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 230 840,00 EUR 

Ιστότοπος: https://www.eduzwace.eu/index.php/home  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

2.1.10 TRANSITION («foster blockchain εξαγορά fOr επιχειρηματίες») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2019 

Ημερομηνία λήξης: 31-12-2021 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2019-1-MT01-KA202-051255 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 216 638,00 EUR 

Ιστότοπος: https://www.transition-project.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

https://www.eduzwace.eu/index.php/home
https://www.transition-project.eu/
https://www.eduzwace.eu/index.php/home
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2.1.11 Ceed («Κυκλική οικονομία στην τέχνη μέσω του οικολογικού σχεδιασμού») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 07-12-2019 

Ημερομηνία λήξης: 06-12-2021 

Αριθμός αναφοράς έργου: 608327-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBY-WB 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 96 698,00 EUR 

Ιστότοπος: http://ceed-erasmusplus.com  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη νεολαία στις γειτονικές χώρες και στις χώρες 
διεύρυνσης 

2.1.12 CircularStart («Κυκλική Έναρξη στην Επιχείρηση») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2019 

Ημερομηνία λήξης: 31-10-2021 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2019-1-ES01-KA202-065625 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 182 041,00 EUR 

Ιστότοπος: http://www.circularstart.eu/  

http://ceed-erasmusplus.com/
http://www.circularstart.eu/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

2.1.13 FAMILY CIRCLE («Family Learning to Drive Demand for a Circular Economy») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2019 

Ημερομηνία λήξης: 31-01-2022 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2019-1-SE01-KA204-060375 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 269 979,00 EUR 

Ιστότοπος: https://familycircleproject.eu/en/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

2.1.14 SkillCircle («Δεξιότητες για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία») 

 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2017 

Ημερομηνία λήξης: 30-09-2019 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2017-1-SE01-KA202-034569 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 199 505,00 EUR 

Ιστότοπος: https://skillcircle.eu/  

https://familycircleproject.eu/en/
https://skillcircle.eu/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

2.1.15 CircleVET («Διερεύνηση του Εκπαιδευτικού Δυναμικού της Κυκλικής 
Οικονομίας») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2018 

Ημερομηνία λήξης: 30-09-2020 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2018-1-DE02-KA202-005022 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 133 024,00 EUR 

Ιστότοπος: http://circlevet.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

2.1.16 EcoCircle 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-2018 

Ημερομηνία λήξης: 30-04-2019 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2017-3-LV02-KA205-001893 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 33 280,00 EUR 

http://circlevet.eu/
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Ιστότοπος: https://www.facebook.com/ProjectEcoCircle/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για τη νεολαία 

2.1.17 Ciclo («Ενίσχυση των δεξιοτήτων CIrcular eConomy των υπηρεσιών της ΕΕ για 
την εργασία») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2019 

Ημερομηνία λήξης: 30-09-2021 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2019-1-SK01-KA202-060689 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 258 011,00 EUR 

Ιστότοπος: http://ciclo-project.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

 

 

2.1.18 Zero Waste 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-06-2018 

Ημερομηνία λήξης: 31-05-2019 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2018-1-IT02-KA104-047115 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 3 518,00 EUR 

https://www.facebook.com/ProjectEcoCircle/
http://ciclo-project.eu/
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Ιστότοπος: https://www.beginblockchain.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων 

 

2.2 Έργα σε εξέλιξη 

2.2.1 BEGIN («Blockchain Enabling Growth in New Enterprises») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-12-2020 

Ημερομηνία λήξης: 30-11-2022 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2020-1-UK01-KA202-078932 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 293 017,00 EUR 

Ιστότοπος: https://www.beginblockchain.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

2.2.2 S.M.S («Έξυπνη Διαχείριση Αποβλήτων για Έξυπνα Σχολεία Συστάδων») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2020 

Ημερομηνία λήξης: 31-08-2022 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2020-1-RO01-KA229-079971 

https://www.beginblockchain.eu/
https://www.beginblockchain.eu/
https://www.beginblockchain.eu/
https://sms-erasmus.eu/
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Επιχορήγηση της ΕΕ: 170 100,00 EUR 

Ιστότοπος: https://sms-erasmus.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 

2.2.3 Track («Training for Agrifood Competences on Blockchain») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2020 

Ημερομηνία λήξης: 30-09-2022 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2020-1-HR01-KA202-077805 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 148 297,00 EUR 

Ιστότοπος: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-HR01-KA202-
077805  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

2.2.4 BLAST! («Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των νέων μέσω Blockchain για τη 
βιωσιμότητα») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-03-2021 

https://sms-erasmus.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-HR01-KA202-077805
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-HR01-KA202-077805
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Ημερομηνία λήξης: 28-02-2023 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2020-3-IE01-KA205-082899 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 257 161,00 EUR 

Ιστότοπος: http://blast-euproject.com/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για τη νεολαία 

2.2.5 DESUWOW’s («Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη χρήση αστικών 
στερεών αποβλήτων και οργανικών αποβλήτων στη γεωργία») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2020 

Ημερομηνία λήξης: 31-10-2022 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2020-1-UK01-KA202-079054 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 167 954,00 EUR 

Ιστότοπος: https://desuwow.com/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

 

2.2.6 TRUE- («Διαφάνεια μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της τεχνολογίας 
Blockchain») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2020 

http://blast-euproject.com/
https://desuwow.com/
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Ημερομηνία λήξης: 30-06-2023 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2020-1-PT01-KA203-078421 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 395 104,00 EUR 

Ιστότοπος: https://trueproject.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

2.2.7 CEIP («Κυκλική Οικονομία στην πράξη») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2020 

Ημερομηνία λήξης: 31-08-2023 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2020-1-ES01-KA204-082082 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 214 658,00 EUR 

Ιστότοπος: http://www.ceip.uji.es  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

2.2.8 Design4climate («Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της σκέψης για 
μια πράσινη οικονομία χωρίς απόβλητα») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2020 

Ημερομηνία λήξης: 31-12-2022 

https://trueproject.eu/
http://www.ceip.uji.es/
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Αριθμός αναφοράς έργου: 2020-1-PL01-KA202-081910 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 214 658,00 EUR 

Ιστότοπος: https://design4climate.e-ce.uth.gr/#/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

2.2.9 LifeCircularCanvas («Κυκλική σκέψη σε δράση — Νέες δεξιότητες για νέους 
ενήλικες μέσω κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και ψηφιακής αφήγησης») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2019 

Ημερομηνία λήξης: 30-06-2022 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2019-1-SE01-KA204-060527 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 258 416,00 EUR 

Ιστότοπος: https://livecircularcanvas.eu/en  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

2.2.10 CROCEMS («Συνεργατική RObotics για την κυκλική οικονομία στους τομείς της 
μεταποίησης») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 28-02-2022 

https://design4climate.e-ce.uth.gr/#/
https://livecircularcanvas.eu/en
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Ημερομηνία λήξης: 27-02-2025 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2021-1-ES01-KA220-VET-000034799 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 380 280,00 EUR 

Ιστότοπος: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-ES01-KA220-
VET-000034799  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

2.2.11 Eco-CENT («Οικοσυστήματα καινοτομίας για επιχειρηματίες της κυκλικής 
οικονομίας») 

 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2021 

Ημερομηνία λήξης: 31-10-2023 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2021-1-PT01-KA220-VET-000033190 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 228 766,00 EUR 

Ιστότοπος: https://eco-cent.eu/ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

 

2.2.12 Green Growth («Ικανότητες πράσινης ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό τομέα») 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-ES01-KA220-VET-000034799
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-ES01-KA220-VET-000034799
https://eco-cent.eu/
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Ημερομηνία έναρξης: 15-11-2020 

Ημερομηνία λήξης: 14-05-2023 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2020-1-ES01-KA202-083246 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 287 841,00 EUR 

Ιστότοπος: https://greengrowthproject.eu/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

 

 

2.2.13 Building green skills for circular economy 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2021 

Ημερομηνία λήξης: 31-10-2023 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2021-1-NL01-KA210-ADU-000033999 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 60 000,00 EUR 

Ιστότοπος: http://circular-skills.org  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Συμπράξεις μικρής κλίμακας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

https://greengrowthproject.eu/
http://circular-skills.org/
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2.2.14 EWaste Learning Paths 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-12-2021 

Ημερομηνία λήξης: 30-11-2023 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2021-1-PT01-KA210-SCH-000027311 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 60 000,00 EUR 

Ιστότοπος: https://www.projectewaste.com/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Συμπράξεις μικρής κλίμακας στη σχολική εκπαίδευση 

 

2.2.15 Circular BIM («Εκπαιδευτική πλατφόρμα επικεντρωμένη σε προηγμένες 
στρατηγικές αποκατάστασης των δομικών υλικών στη βιομηχανική αξιακή 
αλυσίδα για την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία μέσω της 
χρήσης τεχνολογιών μάθησης BIM») 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2019 

Ημερομηνία λήξης: 31-08-2022 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2019-1-ES01-KA203-065962 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 224 240,00 EUR 

Ιστότοπος: https://circularbim.eu/en/  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

https://www.projectewaste.com/
https://circularbim.eu/en/
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Τύπος δράσης:  Στρατηγικές συμπράξεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

 

2.2.16 BC4ECO («Blockchain for the Environment: Ανοικτή Διεπιστημονική Εκπαίδευση 
για την Παραγωγή Διαταραχών Αλλαγής μέσω Επιπτωτικών Εφαρμογών DLT) 

 

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-2022 

Ημερομηνία λήξης: 31-01-2025 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2021-1-DK01-KA220-HED-000027608 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 377 079,00 EUR 

Ιστότοπος: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-DK01-KA220-
HED-000027608  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Συμπράξεις συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

2.2.17 Ανάπτυξη Μαθημάτων Βιώσιμης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμων 

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2022 

Ημερομηνία λήξης: 31-12-2023 

Αριθμός αναφοράς έργου: 2021-1-PL01-KA220-VET-000030417 

Επιχορήγηση της ΕΕ: 336 380,00 EUR 

Ιστότοπος: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-PL01-KA220-
VET-000030417  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δράση Erasmus+Key: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τύπος δράσης:  Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-DK01-KA220-HED-000027608
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-DK01-KA220-HED-000027608
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-PL01-KA220-VET-000030417
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-PL01-KA220-VET-000030417
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