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  ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Έχουμε ήδη φθάσει στο τέλος του Ευρωπαϊκού έργου ECVET-Lab 

και θέλουμε να επανεξετάσουμε τα βασικά αποτελέσματα του 

έργου: τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σε Εργαστήρια Περιβαλλοντικών Δοκιμών, το 

Πρότυπο Προσόντων και Δεξιοτήτων για τους Τεχνικούς 

Εργαστηρίων Περιβαλλοντικών δοκιμών και τη Διαδικτυακή 

Πλατφόρμα Μάθησης ‘E.CO LAB TECHNICIAN’. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουμε ήδη δημοσιεύσει τον Οδηγό 

Βέλτιστων Πρακτικών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε 

Εργαστήρια Περιβαλλοντικών Δοκιμών. Ο οδηγός αυτός περιέχει 

τις 42 καλές και βέλτιστες πρακτικές που προτείνουν οι εταίροι του 

έργου, και αφορούν 9 τομείς: τη χρήση χημικών, τη διαχείριση 

στερεών, υγρών αποβλήτων και της ενέργειας, τη διαχείριση 

νερού και άλλων φυσικών πόρων, το θόρυβο, τις αέριες εκπομπές 

καθώς και τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο Οδηγός 

αυτός έχει δημοσιευθεί σε 3 γλώσσες στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος: στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Πολωνικά και στα 

Ελληνικά.  

Επίσης, δημιουργήσαμε και αναπτύξαμε ένα Πρότυπο Προσόντων 

και Δεξιοτήτων για τους τεχνικούς εργαστηρίων περιβαλλοντικών 

δοκιμών. Το πρότυπο προσόντων και δεξιοτήτων περιγράφει με 

ακρίβεια τις ελάχιστες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες οι 

οποίες είναι απαραίτητες για εργασία σε εργαστήρια 

περιβαλλοντικών δοκιμών, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές 

περιβαλλοντικής και αειφόρας εργαστηριακής διαχείρισης. 

Τέλος, η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μάθησης ‘E.CO LAB 

TECHNICIAN’ ήδη χρησιμοποιείται μετά από την εσωτερική 

επικύρωση της από τους εταίρους του έργου και την εξωτερική 

επικύρωση της από φοιτητές, ιδιωτικά εργαστήρια, πανεπιστήμια 

και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

The course is aimed mainly at laboratory technicians, although it is 

also important that it reaches universities, vocational training 

centers and public and private laboratories. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Στις 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό συνέδριο 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εργαστήρια. Το συνέδριο φιλοξένησε 

η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Εργαστηρίων 

Μετρήσεων, Δοκιμών και Αναλυτικών Εργαστηρίων (EUROLAB), η 

οποία είναι και ένας από τους εταίρους του έργου Erasmus+ ECVET-

Lab. 

Διάφορα εργαστήρια συνέβαλαν στο συνέδριο με τις πρακτικές και τις 

εμπειρίες τους στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. To 

εργαστήριο Investigacion y Proyectos Medio Ambiente S.L. (IPROMA) 

από την Ισπανία, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας 

(Nireas-IWRC) από την Κύπρο και το Εργαστήριο Βιομηχανικής 

Ανάλυσης Çevre από την Τουρκία μοιράστηκαν τις δικές τους 

πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όλοι οι παρευρισκόμενοι 

συμφώνησαν ότι τα αποτελέσματα του έργου ECVET-Lab θα 

αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία τόσο προς το εκπαιδευτικό σύστημα 

όσο και προς τον ιδιωτικό εργαστηριακό τομέα. 

Here the video of the Final Conference: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το βίντεο του τελικού συνεδρίου:   

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein”. 

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

info@novotec.es   

innovation@fundacionequipohumano.es   
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