
                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  Στο Maribor της Σλοβενίας στις 14 και 15 Μαΐου 2019 ξεκίνησε η πρώτη σειρά 

σεμιναρίων για την καινοτομία στον τομέα των αποβλήτων στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος WINPOL. Η 

εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από την Snaga, τη δημόσια εταιρεία διαχείρισης 

αποβλήτων της πόλης του Maribor και επικεντρώθηκε στη συλλογή και τη χρήση 

πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεντρώθηκαν 

οι εταίροι του έργου και οι τοπικοί εμπειρογνώμονες τους για την ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται στην επικράτειά τους. Πρόσθετες εμπειρίες 

παρουσιάστηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που προσκλήθηκαν από την 

ACR +, τον συμβουλευτικό εταίρο του έργου. 

  Εταίροι στο έργο WINPOL είναι η Περιφέρεια Κρήτης (με συντονίστρια την κ. 

Λένα Καργάκη ) και ο Δήμος Ηρακλείου (με συντονιστή τον κ. Σκαρβελάκη 

Μανώλη). Πάνω από 10 πρακτικές, ενδιαφέρουσες και εμπνευσμένες τόσο για τους 

εταίρους του προγράμματος όσο και για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο αποτελεί μέρος της 

φάσης "διαπεριφερειακής μάθησης" του έργου. Αυτή η φάση προορίζεται για τους 

εταίρους του WINPOL να ανταλλάξουν, να εντοπίσουν καλές πρακτικές και να 

επεξεργαστούν σχέδια δράσης για τη μεταφορά σχετικών εμπειριών στην επικράτειά 

τους. Έτσι, η συνάντηση περιλάμβανε επίσης δύο επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της 

Snaga: την αυτοματοποιημένη μονάδα διαλογής για τα κοινοτικά απόβλητα και ένα 

από τα τρία κέντρα συλλογής που βρίσκονταν στην πόλη του Maribor. Το σεμινάριο 

μετράει ήδη επιτυχίες, καθώς ο εταίρος του έργου City of Antwerp και δύο από τους 

εμπειρογνώμονες που προσκλήθηκαν από την ACR + (LIPOR, η διαχείριση των 

δημοσίων αποβλήτων της ευρύτερης περιφέρειας Porto στην Πορτογαλία και ο 

Δήμος του Άμστερνταμ στις Κάτω Χώρες) διαπίστωσαν ότι είναι δυνατόν να 

συνεργαστούν και θα συνεχίσουν τις διμερείς ανταλλαγές. 

Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι θα συνεχίσουν να προσδιορίζουν τις καλές 

πρακτικές κατά την προετοιμασία του δεύτερου θεματικού σεμιναρίου που θα 

επικεντρωθεί σε καινοτόμα πρότυπα συλλογής, πρόληψης και ανακύκλωσης, το 

οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του φθινοπώρου του 2019 και 

φιλοξενείται από την πόλη της Αμβέρσας. Εν τω μεταξύ, οι τοπικοί φορείς των 

περιοχών των εταίρων μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα WINPOL μέσω 

σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνουν οι εταίροι. 

 

 

Στις 16 και 17 Μαΐου στο  Maribor της Σλοβενίας πραγματοποιήθηκε το 4ο 

Συνέδριο Κυκλικής Αλλαγής με τίτλο ' LESS TALK ,MORE ACTION'. Ο Δήμος 

Ηρακλείου προσκλήθηκε να παρουσιάσει το έργο 'A2UFOOD' ,ένα ολιστικό σχέδιο 

διαχείρισης βιοαποβλήτων,  στο οποίο λαμβάνονται υπ' όψιν όλες οι έννοιες μιας 

κυκλικής διαχείρισης. Το έργο παρουσιάστηκε από τον project manager του 

έργου  κ. Σκαρβελάκη Μανώλη ( Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του  Δήμου Ηρακλείου, Διευθύνουσα  Υπηρεσία για το έργο A2UFOOD)  ενώ μαζί 

παρουσιάστηκαν και άλλα έργα από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και  υπό τον 

γενικό τίτλο 'Circular Cities by Urban Innovative Actions'. Στο συνέδριο ήταν 

παρούσα η κ. Λένα Καργάκη, από την Περιφέρεια Κρήτης. 

Κύριο συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν η επιτάχυνση της μετάβασης από το 

κλασσικό γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης σε εκείνο της κυκλικής οικονομίας. 

Λιγότερα λόγια και περισσότερα έργα λοιπόν.  



 

 





 


