
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις του έργου EcoDESforFOOD + στην ιστοσελίδα http://ecodes4food.com/  

Για  περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Θα χαρούμε να 

σας συμπεριλάβουμε στη λίστα της αλληλογραφίας μας και να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες του EcoDESforFOOD+ . 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Καλώς ήρθατε στο πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού έργου EcoDESfor-

FOOD+: «Εκπαίδευση στον οικολογικό σχεδιασμό για τη βιομηχανία τροφίμων» που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Eras-

mus +. Το ενημερωτικό δελτίο έχει ως στόχο να σας ενημερώσει για την πρόοδο του 

έργου και κυρίως για τα αποτελέσματα του. Εδώ θα βρείτε μια εισαγωγή για στόχους 

του έργου, πληροφορίες τους εταίρους και θα ενημερωθείτε σχετικά με τις 

δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του έργου μέχρι σήμερα. 

Σι είναι το EcoDESforFOOD+?  

Το EcoDESforFOOD + είναι ένα νέο έργο 

που χρηματοδοτε ί τα ι  από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 

προγράμματος  Erasmus  +  και 

δημιουργήθηκε με στόχο να παράσχει 

ολιστική εκπαίδευση στον οικολογικό 

σχεδιασμό συσκευασιών στους 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 

στη συσκευασία γεωργικών προϊόντων. 

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι 

η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας η οποία θα περιλαμβάνει 

έ ν α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α 

βασιζόμενο στους 5 ακόλουθους 

στρατηγικούς θεματικούς τομείς: Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σεχνικές 

και μεθοδολογία, Διαχείριση των 

απορριμμάτων συσκευασίας, Νέα 

υλικά και καλύτερες επιλογές για τη 
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βιομηχανία γεωργικών προϊόντων, 

Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή  σ υ σ κ ε υ α σ ί α  κ α ι 

σ υ σ κ ε υ α σ ί α  τ ρ ο φ ί μ ω ν , 

Αλληλεπιδράσεις στη συσκευασία 

προϊόντων, οργανοληπτική ποιότητα και 

διάρκεια ζωή. Το υλικό θα είναι 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 

τομέων αυτών στην Ευρώπη με ανοιχτή 

πρόσβαση σε όλα τα ενδιαφέροντα 

γεγονότα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται 

σε επαγγελματίες από διάφορους τομείς 

όπως μηχανικούς βιομηχανικού 

σχεδιασμού και γραφίστες, διευθυντές 

μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, 

επιχειρηματίες και επαγγελματίες που 

ασχολούνται με τη συσκευασία και το 

μάρκετινγκ γεωργικών ειδών διατροφής.  

Γενικές πληροφορίες για το EcoDESforFOOD+ και οι εταίροι 

Το έργο χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή 'Ένωση  

Πρόγραμμα: ERASMUS + 

Βασική δράση: Συνεργασία για 

Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών 

Πρακτικών 

Σομέας: Στρατηγικές συμπράξεις για 

επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση  

Πρόσκληση: 2015 

υντονιστής: 

Επιστημονικό και Τεχνολογικό 

Πάρκο της Aula Dei – PCTAD 

(Ισπανία) 

Εταίροι: 

Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα– 

UNIZAR (Ισπανία) 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Luleå – 

LTU (Σουηδία) 

Marketmentoro Ltd (Κύπρος) 

http://ecodes4food.com/
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ΙΠΑΝΙΑ: PCTAD – Tο 

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό  κ α ι 

Τεχνολογικό Πάρκο Aula 

Dei είναι ένα ιδιωτικό 

ίδρυμα της δημόσιας 

πρωτοβουλίας που λειτουργεί ως μια κοινότητα καινοτομίας 

και αποτελεί σημείο συνάντησης για τους οργανισμούς και τις 

επιχειρήσεις που συνεργάζονται στους τομείς Ε & Α & Κ και 

στη μεταφορά γνώσης. 

Επιπλέον, το Ίδρυμα έχει τρία εξειδικευμένα εργαστήρια 

(Ασφάλεια τροφίμων και σιτηρών, Τρόφιμα φυτικής 

προέλευσης και Μοριακή Βιολογία), τα οποία προσφέρουν 

ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τόσο στους ερευνητές όσο και 

στις επιχειρήσεις. Το PCTAD έχει επίσης εμπειρία στην 

κατάρτιση και στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων. 

Στο πλαίσιο του έργου EcoDESforFOOD +, το PCTAD είναι 

υπεύθυνο για την ανάπτυξη της ενότητας Αλληλεπιδράσεις 

στη συσκευασία προϊόντων, οργανοληπτική ποιότητα και 

διάρκεια ζωής, στην οποία εξειδικεύεται το Ίδρυμα. 

Web: http://www.pctauladei.com/ 

ΟΤΗΔΙΑ: LTU – To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Luleå είναι 

το βορειότερο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στη Σκανδιναβία 

παγκόσμιας κλάσης στην έρευνα και την εκπαίδευση. Το 

Πανεπιστήμιο είναι το μοναδικό στη Σουηδία που διαθέτει 

συγκρότημα πανεπιστημιουπόλεων, σύμφωνα με το 

βρετανικό μοντέλο, όπου τα πάντα είναι συγκεντρωμένα σε 

κοντινές αποστάσεις.  

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Luleå προσφέρει το μάθημα 

“Επιλογή υλικών και οικολογικός σχεδιασμός” από το έτος 

2000 και η κύρια εξειδίκευση του είναι η επιλογή υλικών, η 

μεθοδολογία επιλογής καλύτερου υλικού για τα εξαρτήματα 

και τα προϊόντα, ο οικολογικός σχεδιασμός, τα εργαλεία για 

τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω 

κατάλληλης επιλογής υλικών, η επιλογή μεθόδων 

επεξεργασίας και ανάλυσης του κύκλου ζωής των 

εξαρτημάτων και προϊόντων.  

Όσον αφορά το έργο EcoDESforFOOD +, το LTU είναι κυρίως 

υπεύθυνο για τα υλικά: Ανάπτυξη της ενότητας Νέα υλικά και 

καλύτερες επιλογές για τη 

βιομηχανία γεωργικών προϊόντων. 

 

 

ΙΠΑΝΙΑ: UNIZAR – 

Το Πανεπιστήμιο της 

Σαραγόσα (UNIZAR) 

ιδρύθηκε το 1541 και 

θεωρείται ως το κύριο 

κέντρο τεχνολογικής 

καινοτομίας στην κοιλάδα Ebro (Ισπανία). Το πανεπιστήμιο 

έχει πάνω από 40.000 μέλη ΔΕΠ, 18 κέντρα, 56 τμήματα και 6 

ερευνητικά ινστιτούτα.  

Το Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα έχει μεγάλη εμπειρία στην 

έρευνα και την ανάπτυξη και σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Η 

ερευνητική του δραστηριότητα είναι οργανωμένη σε διάφορα 

ερευνητικά ινστιτούτα, που αποτελούνται από ομάδες 

διεθνούς κύρους.  

Η ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

EcoDESforFOOD είναι η i + AITIIP, που ειδικεύεται στον 

οικολογικό σχεδιασμό, στον αειφόρο σχεδιασμό και στο 

μηχανικό σχεδιασμό.  

Ειδικότερα, όσον αφορά το έργο EcoDESforFOOD+, το UNI-

ZAR, ως ειδικός στον οικολογικό σχεδιασμό, θα ηγηθεί των 

ακόλουθων ενοτήτων: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Σεχνικές και Μεθοδολογία και Οικολογική συσκευασία και 

συσκευασία τροφίμων. 

Web: http://www.unizar.es/ 

ΚΤΠΡΟ: Marketmentoro Ltd. – Η Marketmentoro 

είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει ένα 

ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των σύγχρονων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους επιστήμονες κυρίως σε 

θέματα όπως η καινοτομία, η διαχείριση και η τεχνολογία. 

Η κυπριακή συμβουλευτική έχει μεγάλη εμπειρία στο να 

παρέχει συμβουλές πολιτικής σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα 

και παρουσιάζει μεγάλες ικανότητες στον τομέα των 

υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης. 

Στο πλαίσιο του έργου EcoDESforFOOD +, η Marketmentoro 

θα ηγηθεί της ενότητας Διαχείριση των απορριμμάτων 

συσκευασίας, η οποία θα καλύπτει μεταξύ άλλων θέματα 

όπως: η κυκλική οικονομία, συστήματα ανακύκλωσης 

αγροδιατροφικών αποβλήτων, νέα προϊόντα από απόβλητα 

της γεωργικής βιομηχανίας και διαχείριση απορριμμάτων 

συσκευασίας των γεωργικών προϊόντων, 

Web: http://www.marketmentoro.com.cy/ 

http://ecodes4food.com/
http://www.pctauladei.com/
http://www.marketmentoro.com.cy
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Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου 

EcoDESforFOOD πραγματοποιήθηκε 

στη Σαραγόσα στις 17 & 18 

Ν ο ε μ β ρ ί ο υ ,  2 0 1 5 ,  σ τ ι ς 

εγκαταστάσεις του PCTAD. 

Αυτού του είδους οι συγκεντρώσεις 

είναι καίριας σημασίας για την ορθή 

και αποτελεσματική υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων του έργου. 

Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη 

στην παρουσίαση των δομών 

διαχείρισης του έργου και των 

ρόλων του προσωπικού, στην 

επικύρωση της ποιότητας των 

σ χ ε δ ί ω ν  δ ι ά δ ο σ η ς , 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

UNIZAR - Ισπανία: Δεύτερη Διακρατική υνάντηση 

Εναρκτήρια Συνάντηση του EcoDESforFOOD+  στη 

Σαραγόσα (Ισπανία) 

Ημέρα Παρουσίασης Έργου Σ το  π λα ί σ ι ο  τ ης  Ε υρ ωπαϊ κής 

Εβδομάδας για τη Διαχείριση των 

Α π ο β λ ή τ ω ν  ( E W W R )  π ο υ 

πραγματοποιήθηκε στην Σαραγόσα τον 

περασμένο Νοέμβριο, το Τμήμα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης της περιφερειακής 

κ υ β έ ρ ν η σ η ς  τ η ς  Α ρ α γ ο ν ί α ς 

δ ι οργάν ωσε ημερί δα με  τ ί τ λο 

«Οικολογικός Σχεδιασμός Συσκευασιών 

και μείωση των αποβλήτων», στην 

οποία το PCTAD κλήθηκε να 

παρουσιάσει το έργο EcoDESforFOOD 

+. 

Η ημερίδα άνοιξε με την σύμβουλο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Αειφορίας 

της κυβέρνησης της Αραγονίας, 

Joaquin Olona και τον Γενικό 

Διευθυντή Αειφορίας, Sandra Orte-

ga. Η Ana de Diego από PCTAD 

εξήγησε τον σκοπό του εκπαιδευτικού 

έργου Erasmus +, ο οποίος επιδιώκει 

την ανάπτυξη ολιστικής εκπαίδευσης 

στον οικολογικό σχεδιασμό για τους 

επαγγελματίες που εμπλέκονται στον 

τομέα των γεωργικών τροφίμων, για 

την κάλυψη όλων των γνωσιακών 

τομέων που είναι απαραίτητοι για την 

ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ο ύ 

σχεδιασμού των προϊόντων και τη 

Οι περιφερειακές αρχές και οι ομιλητές της ημερίδας 

στην EWWR, συμπεριλαμβανομένης και της  Ana de 

Diego από το PCTAD 

στους κανόνες επικοινωνίας και 

καταμερισμού των εργασιών και 

στη συμφωνία σχετικά με τα 

προγράμματα εργασίας και το 

χρονοδιάγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 

συντονιστής και οι διαχειριστές των 

διαφόρων πακέτων εργασίας 

παρουσίασαν στo εταιρικό σχήμα 

το έργο και τη διαχείριση του, τις 

αναμενόμενες δραστηριότητες και 

τις προθεσμίες τους, το ρόλο του 

κάθε εταίρου στην ανάπτυξη των 

π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν ω ν 

δραστηριοτήτων του έργου και τις 

μεθοδολογίες για τη διάδοση του 

Συνάντηση EcoDESforFOOD+ στο  UNIZAR, Σαραγόσα 

(Ισπανία) 

Στις 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου, 

πραγματοποιήθηκε η δεύτερη 

συνάντηση της κοινοπραξίας του 

έργου EcoDESforFOOD+ και πάλι στη 

Σαραγόσα, αλλά αυτή τη φορά στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της 

Σαραγόσα στην πανεπιστημιούπολη 

Río Ebro, η οποία εξειδικεύεται κυρίως 

σε τομείς Μηχανικών. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης 

συνεδρίασης, παρουσιάστηκαν και 

συζητήθηκαν όλα τα αποτελέσματα 

που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

του τελευταίου μισού έτους, 

αξιολογήθηκαν οι εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί  μέχρι  σήμερα και 

συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα. 

Χάρη στις πληροφορίες που 

σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν  μ έ σ ω  τ ω ν 

ερωτηματολογίων, μπόρεσε να 

προσδιοριστεί τόσο το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των ενδιαφερομένων όσο και 

οι προηγούμενες γνώσεις τους στον 

τομέα του οικολογικού σχεδιασμού 

συσκευασίας για τη βιομηχανία 

τροφίμων. Συνεπώς, αποφασίστηκε 

ότι το επίπεδο των μαθημάτων που 

θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του 

έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί 

στο επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού 

http://ecodes4food.com/
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Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα 

δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε 

Έργο EcoDESforFOOD+ – Διάδοση 

στους ενδιαφερόμενους 

Πολλά άρθρα σχετικά με το EcoDESforFOOD+ έχουν δημοσιευτεί σε 

διάφορες εφημερίδες και η κοινοπραξία του EcoDES έχει προς το 

παρόν ήδη δημιουργήσει διασυνδέσεις με τοπικούς και εθνικούς 

φορείς, οργανώσεις, αγροτικές επιχειρήσεις και σχεδιαστές γενικά για 

την εμπλοκή τους σε αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο. Οι εν λόγω 

οντότητες θα έχουν ως στόχο να τροφοδοτούν διάφορες θεματικές 

συζητήσεις σε όλα τα πεδία του έργου με σκοπό τη βελτίωση των 

περιεχομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης και των 

δραστηριοτήτων της.  

Αν νομίζετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε ή θέλετε να συμμετάσχετε 

στο έργο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιο μέλος του 

EcoDESforFOOD+ στη χώρα σας και θα σας δώσει την απαραίτητη 

καθοδήγηση και υποστήριξη.  

Επόμενα Βήματα... 

Τα επόμενα βήματα σύμφωνα με 

τ η ν  κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α  θ α 

περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση 

του Πίνακα Ικανοτήτων και τη 

δημιουργία διακρατικού προφίλ 

στον οικολογικό σχεδιασμό, 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω 

των προσφορών σε κατάρτιση και 

της ανάλυσης των αναγκών. 

Στη συνέχεια, η μεθοδολογία 

ηλεκτρονικής εκμάθησης που 

βασί ζε τα ι  στα  μαθησιακά 

Φυλλάδιο του 

Έργου EcoDESfor-

FOOD+ Project 

Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας! 

http://ecodes4food.com/ 

αποτελέσματα,  τα οπο ί α 

π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  γ ν ώ σ η 

(αφομοίωση των θεωρητικών 

πληροφοριών ) ,  δεξ ιότητες 

(πρακτικό μέρος, ικανότητα 

εφαρμογής των θεωρητικών 

πληροφοριών) και ικανότητες 

(απόδειξη των ικανοτήτων και 

θέσπιση των επίπεδων ευθύνης 

και εξουσίας) θα πρέπει να 

εκπονηθούν. Κατόπιν, θα πρέπει 

να επίσης να αναπτυχθεί το 

μαθησιακό περιεχόμενο και οι 

Από το PCTAD, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη και βοήθεια το CADI, το Περιφερειακό Βιομηχανικό Κέντρο 

Σχεδιασμού της Αραγονίας, το CIRCE, το Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακών Πόρων και Κατανάλωσης και το Ecoembes, το Εθνικό 

Ίδρυμα σε pro της ανακύκλωσης και της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων. 

 

http://ecodes4food.com/

