
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (NRM-

BIO Lab) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

MULTITRACES- Multidisciplinary training in circular 

economy and smart valorization of the rural area 

for new business models 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Erasmus + Program, Key Action 2: 

Cooperation for innovation and 

exchange of best practices, Strategic 

partnerships for higher education. 

  

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 

328.536 € 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  

01/09/2019 μέχρι 31/12/2022 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ 

University of Bacau (Ευρωπαϊκός συντονισμός-Ρουμανία), Politechnico di Torino (Ιταλία), 

International Hellenic University (Ελλάδα), University of Alicante (Ισπανία), Romagria SRL 

(Ρουμανία), AGRINDUSTRIA TECCO S.R.L. (Ιταλία), ALFAWOOD GROUP (Ελλάδα), 

Comunidad de Regantes de Pliego (Ισπανία)  

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΨΗ-ΣΤΟΧΟΙ) 

Με το έργο MULTITRACES γίνεται διερεύνηση των προϋποθέσεων δημιουργίας νέων 

επιχειρηματικών προτύπων με βάση την κυκλική οικονομία στις αγροτικές περιοχές των 

χωρών που συμμετέχουν στο έργο. Επίσης με το έργο αναπτύσσονται ικανότητες των 

φοιτητών των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο έργο μέσω διεπιστημονικής 

εκπαίδευσης για την προώθηση της απασχόλησής τους σε τομείς κυκλικής οικονομίας 

στις περιοχές αυτές.  Συγκεκριμένα, 80 φοιτητές  εκπαιδεύονται από κοινού διαδικτυακά 

αλλά και με πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο έργο σε θέματα 

σχετικά με μεθόδους και εργαλεία κυκλικής οικονομίας, έξυπνη αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων των αγροτικών περιοχών, αξιοποίηση υποπροϊόντων και μείωση αποβλήτων, 

καθώς και γνώσεις και δεξιότητες διοίκησης επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κυκλικής 

οικονομίας. Ακόμη στα πλαίσια του έργου πραγματοποιείται έρευνα σε επιχειρήσεις 

αγροτικών περιοχών σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο σχετικά με τις γνώσεις 

και δεξιότητες που απαιτούνται για επιτυχημένη επιχειρηματική σταδιοδρομία στο 

πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, ενώ συλλέγονται και δεδομένα εθνικών και διεθνών 

μελετών περιπτώσεων κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις 

αγροτικών περιοχών. 
 



ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (NRM-BIO 

Lab) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δίκτυο διακυβέρνησης βιοκλιματικής-

περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Δράμας 

(ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ) 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ ΑΜΘ 2014-2020 

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 

62.000 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

09/07/2020 μέχρι 31/08/2022 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ 

Δήμος Δράμας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ΔΕΥΑΔ, ΔΕΔΔΗΕ, Επιμελητήριο Δράμας, 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας, Ένωση Κυριών Δράμας 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΨΗ-ΣΤΟΧΟΙ) 

Το έργο αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Δικτύου Διακυβέρνησης για την Βιοκλιματική 

και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Δράμας (ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ). Το Δίκτυο αυτό 

αποτελεί μία καινοτόμα ανοικτή δομή κοινωνικής συμμετοχής για όλους τους 

ενδιαφερόμενους για το σχέδιο πράσινης υποδομής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΒΑΑ) που υλοποιεί ο Δήμος Δράμας. Το ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ στα πλαίσια της λειτουργίας 

του με συστηματικό τρόπο συγκεντρώνει, αναλύει και αξιολογεί πληροφορίες για τις 

επιπτώσεις των έργων του ΒΑΑ, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη για τις 

αναμενόμενες ωφέλειες των έργων του ΒΑΑ και συνεργάζεται στενά με τις Υπηρεσίες του 

Δήμου Δράμας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στο σχέδιο ΒΑΑ με σκοπό την 

προώθηση της καλύτερης εκτέλεσης των έργων προς όφελος όλων των κοινωνικών 

ομάδων.    

 
 

 

 


