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Το πλαίσιο: 

Interreg Europe φέρει σε επαφή εταίρους 

που είναι δημόσιες αρχές 

 
Στοχεύει στη βελτίωση των μέσων πολιτικής στις  

Πόλεις και Περιφέρειες της 

Ευρώπης μέσω της ανταλλαγής 

εμπειριών και έξυπνων λύσεων 

 
Βοηθάει να αναπτύξουν και να επιτύχουν 

καλύτερη πολιτική  

 

Ένας επιταχυντής 

για την 

Περιφερειακή 

Ανάπτυξη 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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Το έργο: 

το WIN-POL επιδιώκει τη βελτίωση της πολιτικής διαχείρισης 

των αποβλήτων μέσω της προώθησης έξυπνων συστημάτων και 

μεθόδων διαχείρισης, συμβάλλοντας: 

 

• στη στρατηγική της «Ευρώπης 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία  

 

• και στη στροφή προς μια πιο κυκλική οικονομία. 

 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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 Στόχος το έργου: 

 Να βελτιώσει περιφερειακές και τοπικές πρακτικές διαχείρισης 

αποβλήτων, προωθώντας τη χρήση ευφυούς εξοπλισμού και 

συναφών πολιτικών που οδηγούν σε: 

 Ελαχιστοποίηση αποβλήτων και βελτιστοποιημένη διαχείριση 

μέσω της εφαρμογής του PAYT και της χρήσης των big data 

 Δυνατότερη ευαισθητοποίηση με πιο στοχευμένες  εκστρατείες και 

μέσω αποτελεσματικότερων φορολογικών συστημάτων 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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επιμέρους στόχοι του έργου: 
 
• Ο εντοπισμός και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και πολιτικών που 

εφαρμόζονται στις περιφέρειες και τις πόλεις εταίρους. 

 

• Η ενσωμάτωση των γνώσεων που θα αποκτηθούν στο έργο, στις 

πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων των περιφερειών και πόλεων των 

εταίρων. 

 

• Η επίτευξη ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου στις 

κατάλληλες ομάδες-στόχους, έτσι ώστε αυτές να συμβάλλουν στην 

επίτευξη των αναμενόμενων πολιτικών αλλαγών. 

 

• Η ενημέρωση του μεγαλύτερου κατά τον δυνατόν κοινού για τα 

αποτελέσματα του έργου μέσω μιας τελικής διάσκεψης που θα 

συγκεντρώσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και τα μέσα ενημέρωσης. 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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εταιρικό σχήμα: 

- EMULSA (Ισπανία LP) 

- ACR+  

- Περιφέρεια Κρήτης 

- Δήμος Ηρακλείου 

- Antwerpen (Βέλγιο) 

- ERA (Mάλτα) 

- SNAGA (Σλοβενία) 

- Mehedinti (Ρουμανία) 

- Drobeta Turnu Severin (Ρουμανία) 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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Δράσεις: 

2018 – 2022: Το έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις: 

 

Φάση 1: Γνώση 

- Χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης 

- Προσδιορισμός καλών πρακτικών & πολιτικών  

    (Site visits) 

- Ανταλλαγή εμπειριών 

- Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 

 

Φάση 2: εφαρμογή 

- Εφαρμογή των σχεδίων δράσης στην πράξη 

- Παρακολούθηση της εφαρμογής και άντληση εμπειρίας 

 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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Παραδοτέα: 

 Συλλογή 40 ορθών πρακτικών και πολιτικών στη χρήση 

ευφυούς εξοπλισμού και παράγωγες πολιτικές για τη 

βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων 

 

1) Νέες τεχνολογίες και αποδοτική χρήση πληροφοριών 

στον τομέα των αποβλήτων - μεγάλα δεδομένα 

2) Καινοτόμα μοντέλα συλλογής, πρόληψης και 

ανακύκλωσης απορριμμάτων 

3) Διαφορετικά μοντέλα για τα τέλη παραγωγής 

αποβλήτων 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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Καλές πρακτικές και πολιτικές 

Νέες τεχνολογίες και αποδοτική χρήση πληροφοριών 

στον τομέα των αποβλήτων - μεγάλα δεδομένα 

Source: LifeEWAS project 

https://www.interregeurope.eu/winpol/


10 

Καλές πρακτικές και πολιτικές 

Καινοτόμα μοντέλα συλλογής, πρόληψης και 

ανακύκλωσης απορριμμάτων 

Source: URBANREC project 

Diftar  

(charges) 

Free fractions 

Weighing bridge 

Payment Terminal 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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Source: ACR+ PAYT report (2016) 

Καλές πρακτικές και πολιτικές 

Διαφορετικά μοντέλα για τα τέλη δημιουργίας 

αποβλήτων 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ: 
Θα συγκροτηθεί τυπικά μια σταθερή ομάδα ενδιαφερομένων μελών. 

1.  Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν με τη γνώμη τους σε όλες τις φάσεις του έργου, 

καθώς και σε ορισμένες συνεδριάσεις του έργου. 

2. Θα χωριστούν σε 4  Ομάδες α) υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, β) ιδιωτικός τομέας 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα γ) εμπειρογνώμονες με τη σχετική τεχνογνωσία (καθηγητές, 

ερευνητές), δ) τοπικοί φορείς που θα υλοποιήσουν τα σχέδια δράσεις.  

3. Οι ομάδες των ενδιαφερομένων στο WINPOL θα αποτελέσουν ένα φόρουμ που θα 

συμβάλλει στις βασικές μελέτες του έργου, στην παροχή καλών πρακτικών που θα 

μοιραστούν στο εταιρικό σχήμα, στην επιλογή αυτών των καλών πρακτικών που θα 

μπορούσαν να εισαχθούν τοπικά και στην εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων δράσης. 

4. Στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι να μεταφέρουν τη διαπεριφερειακή γνώση που 

λαμβάνουν πέρα από το επίπεδο του οργανισμού του εταίρου (δηλαδή της Περιφέρειας 

και του Δήμου). Έτσι επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση και άλλων καίριων παραγόντων που 

δεν έχουν μπει στο παιχνίδι. 

4. Στην 1η φάση του έργου θα πραγματοποιηθούν 5 συναντήσεις για τις ομάδες 

ενδιαφερομένων (μία κάθε εξάμηνο , συνολικά 5) 

Στη 2η φάση του έργου (4ο και 5ο έτος), οι εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι θα κρατήσουν 

δυνατή επαφή προκειμένου να επιβλέπουν την εφαρμογή των σχεδίων δράσης. 

 

5. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τα μέλη των ομάδων ενδιαφερομένων που 

συμμετέχουν σε διαπεριφερειακές συναντήσεις και επισκέψεις μελέτης είναι επιλέξιμα, 

επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του οργανισμού-εταίρου. 

  

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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Η βελτίωση των πολιτικών μέσων στα μέτρα - δράσεις που προβλέπονται για 

τη διαχείριση των αποβλήτων, ούτως ώστε η εισαγωγή ευφυούς  εξοπλισμού 

να οδηγήσει σε δικαιότερη φορολογία, βελτιωμένη συλλογή και πιο 

κατάλληλες εκστρατείες ευαισθητοποίησης. 

 

Γνώσεις και δεξιότητες για καλύτερα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, 

χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστήματα που θα αποκτηθούν από τους 

εταίρους μέσω των ομάδων ενδιαφερομένων. 

 

Η ευαισθητοποίηση ενός μεγάλου μέρους πολιτών και επιχειρήσεων όσον 

αφορά στην παραγωγή αποβλήτων. 

 

Τα οφέλη πολιτών, επιχειρήσεων και διοικήσεων από τις βελτιωμένες 

πολιτικές που θα εφαρμοστούν, με τη μορφή δικαιότερων τελών για τα 

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
 

Σημαντικός αριθμός πόλεων και περιφερειών στην Ευρώπη που θα είναι 

αποδέκτες των αποτελεσμάτων του έργου. 

Αποτελέσματα: 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
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Τι υπάρχει για σας; 

- Καλές πρακτικές διαθέσιμες σε όλους τον Ιούνιο 2020 

- Δυνατότητα ένταξης σε μία από τις ομάδες των 

stakeholders με δυναμική παρέμβαση (5 Συναντήσεις και 

συμμετοχή σε θεματικά σεμινάρια). 

- Δυνατότητα συμμετοχής στο τελικό Συνέδριο στις 

Βρυξέλλες το 2022 

- Ακολουθήστε το έργο στην ιστοσελίδα και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

- Εγγραφείτε στο newsletter 

 www.interregeurope.eu/winpol 

 @winpol_EU  

 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
http://www.interregeurope.eu/winpol
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Τι υπάρχει για σας; 

Πλατφόρμα του Interreg Europe για την εκμάθηση πολιτικής  

 

 

 

 

 

 

• Μετάδοση των γνώσεων του προγράμματος προς όφελος όλων 

των κοινοτήτων που χαράσσουν περιφερειακές πολιτικές 

• Χώρος για συνεχή μάθηση περί βελτίωσης περιφερειακών 

πολιτικών ανάπτυξης στην Ευρώπη, χωρίς δεσμεύσεις  

• Τράπεζα γνώσης, ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας και 

υποστήριξη από εμπειρογνώμονες 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearnin

g 

https://www.interregeurope.eu/winpol/


  Ευχαριστώ! 

https://www.interregeurope.eu/winpol/ 

 @winpol_EU 

https://twitter.com/winpol_EU 

 info@winpol.eu 

https://www.interregeurope.eu/winpol/
https://www.interregeurope.eu/winpol/
https://twitter.com/winpol_EU
https://twitter.com/winpol_EU
https://twitter.com/winpol_EU
https://twitter.com/winpol_EU
https://twitter.com/winpol_EU
https://twitter.com/winpol_EU
mailto:info@winpol.eu

