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H πρόοδος που 

επιτύχαμε! 

 

 

 

Innovation Ecosystems for Circular Economy Entrepreneurs 

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε επειγόντως δράση για να την 

μετριάσουμε και να υποστηρίξουμε τη μετάβαση στη βιωσιμότητα!  

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο τους τελευταίους μήνες ήμασταν πολύ 

απασχολημένοι με ορισμένες σημαντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου ECO-CENT, το 

οποίο συμβάλλει στη γεφύρωση των κενών μεταξύ των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και των επιχειρήσεων και διευκολύνει τη συμβολή και των δύο μερών στην 

πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. 

 Ξεκινήσαμε την εκπόνηση του Προγράμματος 

Επιχειρηματικών Μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο 

θα βοηθήσει τις εταιρείες να εισάγουν κυκλικές πρακτικές στις 

διαδικασίες και τα προϊόντα τους.  

 Ο δικτυακός τόπος ECO-CENT είναι διαθέσιμος σε όλες 

τις γλώσσες των εταίρων: Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, 

Γερμανικά, Πορτογαλικά και Σλοβενικά. 

 

 Κάναμε επίσης τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη μιας Κοινότητας Πρακτικής που θα 

αποτελέσει βασικό μέρος του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος ECO-

CENT (MOOC), στο οποίο οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι θα αλληλεπιδρούν ελεύθερα 

μεταξύ τους, θα μοιράζονται εμπειρίες και θα λαμβάνουν συμβουλές.  

 

 Ένα ουσιαστικό βήμα ήταν η διεξαγωγή της πρώτης συνάντησης των forums 

πολλαπλών ενδιαφερομένων  σε όλες τις χώρες εταίρους. Στις ομάδες εστίασης 

συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών οργανισμών τεχνικής 

εκπαίδευσης και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα: 

υφιστάμενες περιπτώσεις καινοτομίας στην παροχή τεχνικής εκπαίδευσης, τρέχουσες 

πρωτοβουλίες και κενά στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών για την 

τεχνική εκπαίδευση, βέλτιστες πρακτικές κ.λπ.  
Οι συμμετέχοντες στην πρώτη συνάντηση 

εργασίας του forum στην Ιρλανδία συζητούν 
για το τι θα μπορούσε να γίνει για να 

βοηθηθούν οι τοπικές εταιρείες, ώστε να 
υιοθετήσουν κυκλικές πρακτικές. 

  

https://eco-cent.eu/


 

 

Πρώτη Διακρατική Συνάντηση Εργασίας!  

Η 1η  Διακρατική Συνάντηση 

Εργασίας δια ζώσης της κοινοπραξίας 

ECO-CENT πραγματοποιήθηκε στις 21 

Σεπτεμβρίου στην όμορφη και 

εκπληκτικά πράσινη πόλη Virginia της 

Ιρλανδίας. Όλοι οι εταίροι 

εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση, όπου 

συζητήθηκε η πρόοδος στην υλοποίηση 

του έργου και σχεδιάστηκαν οι 

μελλοντικές δράσεις. Όπως πάντα, το 

ευχαριστηθήκαμε πολύ! 

  

 Θα αναπτύξουμε εκπαιδευτικούς πόρους για τις εταιρείες για πέντε ευρέως 

αναγνωρισμένα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας. Το υλικό θα 

περιλαμβάνει τα θέματα της ανάκτησης πόρων, των κυκλικών προμηθειών, της 

παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, των πλατφορμών διαμοιρασμού και του 

μοντέλου προϊόντος ως υπηρεσίας. Όλα τα υλικά θα είναι διαθέσιμα στις έξι γλώσσες 

του έργου. 

 

 Θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί πιλοτικά το ECO-CENT 

MOOC. Θα παρέχει πρόσβαση σε διάφορα υλικά που 

εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και σε άλλους 

διαθέσιμους ανοικτούς πόρους. Η Κοινότητα Πρακτικής θα 

ενσωματωθεί επίσης στο MOOC. 

 

 Θα οριστικοποιηθεί και θα δοκιμαστεί το πλαίσιο για τη διευκόλυνση των 

"skunkworks" από ομάδες εκπαιδευτικών και επιχειρηματιών που συνεργάζονται.  

 

 Οι επόμενες συνεδριάσεις των πολυμερών forum θα πραγματοποιηθούν μέχρι το 

τέλος του έτους. 

 

 Η επόμενη Διακρατική Συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στις 

αρχές του 2023. 

 

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τον ιστότοπο του ECO-CENT και τη σελίδα στο Facebook, όπου 

μπορείτε να βρείτε όλα τα σημαντικά νέα και τις πληροφορίες σχετικά με το έργο!  

  

Τι έπεται;  
 

https://eco-cent.eu/
https://www.facebook.com/ecocenteu

