
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Μετά από επικοινωνία με επιλεγμένα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου, αυτά συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο του έργου 

ECVET-Lab, όπου και κατέγραψαν  τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές 

που εφαρμόζουν. 

40 από τις βέλτιστες πρακτικές, επιλέχθηκαν από τους εταίρους , οι οποίες θα 

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του έργου τις επόμενες εβδομάδες. 

Παραμείνετε συντονισμένοι! 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, διοργανώθηκαν 3 ομάδες εστίασης, 

με θέμα τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές οι οποίες 

εφαρμόζονται στα εργαστήρια περιβαλλοντικού ελέγχου. 

Η πρώτη ομάδα εστίασης η οποία οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου στη Λευκωσία. Συνολικά 

έλαβαν μέρος 26 άτομα από διάφορους οργανισμούς όπως  

πανεπιστήμια, κυβερνητικά σώματα (π.χ. Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων) καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία παρέχουν 

υπηρεσίες περιβαλλοντικού ελέγχου. 

Η δεύτερη ομάδα εστίασης οργανώθηκε στις 9 Ιουνίου από τη 

NOVOTEC, η οποία είναι και η συντονίστρια του έργου ECVET-Lab, 

και τον οργανισμό Fundación Equipo Humano, στη Βαλένθια της 

Ισπανίας. Αντιπρόσωποι από διάφορα κέντρα εκπαίδευσης, 

πανεπιστήμια, σχολές δια βίου μάθησης, ερευνητικές μονάδες και 

ειδικοί από εργαστήρια τα οποία παρέχουν υπηρεσίες 

περιβαλλοντικού ελέγχου, μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις γνώσεις 

τους στον τομέα των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών σε 

εργαστήρια περιβαλλοντικού ελέγχου. 

Η τρίτη και τελευταία ομάδα εστίασης πραγματοποιήθηκε στο 

Ράντομ της Πολωνίας στις 14 Ιουνίου, από το Institute for 

Sustainable Technologies - National Research Institute. Έλαβαν 

μέρος περισσότεροι από 30 αντιπρόσωποι οργανισμών όπως 

πανεπιστήμια, σχολές δια βίου μάθησης, ερευνητικές μονάδες, 

φοιτητές και ειδικοί από εργαστήρια τα οποία παρέχουν υπηρεσίες 

περιβαλλοντικού ελέγχου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της 2ης συνάντησης μεταξύ των εταίρων του έργου, 

στις 21 Ιουνίου στη Λευκωσία, συζητήθηκαν τα κριτήρια με τα οποία 

θα επιλεγούν οι κοινές βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, για τη 

δημιουργία οδηγού, χρήση στο πλαίσιο του έργου. Αποφασίστηκε 

οτι οι επιλεγμένες πρακτικές πρέπει να αντιπροσωπεύουν όλες τις 

θεματικές ενότητες και να ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαστήριων 

σε διαφορετικές χώρες.  Άλλα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη ήταν  

οι επιδράσεις στο περιβάλλον, η τεχνική και η οικονομική βελτίωση 

και  η καινοτομία. 

 

 

ΒΑΛΕΝΘΙΑ 
(Ισπανία) 
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
(Κύπρος) 

 

ΡΑΝΤΟΜ 

(Πολωνία) 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ! 

Το τελικό συνέδριο του ECVET-Lab θα λάβει μέρος στις 20 Σεπτεμβρίου 

2018, στις Βρυξέλλες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν τους 

επόμενους μήνες. Θα σας περιμένουμε! 

@ECVETLab   

www.ecvetlab.eu 
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