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ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΑΡΧΙΖΕΙ, ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ. συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου CLEANTEX που 

πραγματοποιήθηκε εικονικά την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, με επικεφαλής το συντονιστή του 

έργου, Kaunas University of Technology (KTU). 

Το έργο CLEANTEX στοχεύει στην προώθηση της υιοθέτησης της έννοιας της κυκλικής 

οικονομίας και του οικολογικού σχεδιασμού για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών και 

των εργαζομένων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας μέσω της διατομεακής συνεργασίας 

στα ΑΕΙ. Στόχος αυτής της δράσης είναι να αντιμετωπιστεί το κύριο πρόβλημα ρύπανσης στην 

κλωστοϋφαντουργία και ο ίδιος τομέας να γίνει πιο βιώσιμος. Επιπλέον, το CLEANTEX 

ευθυγραμμίζεται με το ανανεωμένο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και τη νέα 

βιομηχανική πολιτική που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020. Το CLEANTEX θα αξιοποιήσει 

επίσης τη νέα πολιτική κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως το 

2021. 

Το έργο CLEANTEX συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στο πλαίσιο της πρόσκλησης για Στρατηγικές Συμπράξεις για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, με τον αριθμό της συμφωνίας επιχορήγησης 2020-1-LT01-A203 -077874. Το έργο 

ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2020, έχει διάρκεια 27 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 

330.828€. 

Το εταιρικό σχήμα διευθύνεται από το Kaunas University of Technology (KTU) ως συντονιστής 

έργου από τη Λιθουανία, και συμπληρώνεται με τη συμμετοχή των AEI Tèxtils και LEITAT, και 

τα δύο εγκατεστημένα στην Ισπανία; την CRE.THI.DEV, στην Ελλάδα; το CIAPE και το 

Environment Park Torino, στην Ιταλία; το  University of Ljubljana, στη Σλοβενία και το Ecole 

Nationale Superieure d’Arts Industries Textiles, στη Γαλλία.  

https://en.ktu.edu/
https://textils.cat/
https://www.leitat.org/
https://www.crethidev.gr/
http://www.ciape.it/
https://www.envipark.com/
https://www.uni-lj.si/eng/
http://www.ensait.fr/
http://www.ensait.fr/
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Το εταιρικό σχήμα του έργου CLEANTEX κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης 

Οι βασικές δράσεις που συζητήθηκαν στη συνάντηση ήταν ο προγραμματισμός των 

δραστηριοτήτων και ο συνολικός συντονισμός. Η επόμενη συνάντηση του εταιρικού σχήματος 

έχει προγραμματιστεί τον Μάιο του 2021 στην Ελλάδα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

 

Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη 

Σόλωνος 8 & Εμπεδοκλέους, 

19009 Ντράφι Ραφήνας, Aττική, Ελλάδα 

PO Box 2303 

t: +30 210 804 7243 

m: +30 6944 506 065 

info@crethidev.gr 

www.crethidev.gr 
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