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23/11/2018 

Εναρκτήρια Ημερίδα για το WINPOL (Waste Management Intelligent Systems and Policies)  

Τη Δευτέρα 19/11/2018, ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, 

εταίρο στο έργο με ακρωνύμιο WINPOL, υλοποίησε την πρώτη συνάντηση με εκπροσώπους 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Το WINPOL 

στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων, 

προωθώντας τον ευφυή εξοπλισμό και τον καινοτόμο σχεδιασμό που απορρέει από αυτό. 

 

Στα πλαίσια της συνάντησης, που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Καρούζου του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Ηρακλείου, παρουσιάστηκαν οι άξονες του έργου και τονίστηκε η ανάγκη 

ενεργούς συμμετοχής  εκπροσώπων  από φορείς χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες, 

επιχειρήσεις, ομάδες δημοτών κλπ, για την επίτευξη των στόχων του έργου. Επίσης , έγινε 

κάλεσμα για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στην διαδικτυακή λίστα επικοινωνίας του 

προγράμματος WINPOL προκειμένου να ενημερώνονται για τις δράσεις και τα 

αποτελέσματα του έργου και να λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία.    

Για τη συμμετοχή σας μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://acrplus.us14.list-

manage.com/subscribe?u=06e94f851b48e127220db7c1f&id=375d9a1327 
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Kick-Off Info Day for WINPOL (Waste Management Intelligent Systems and Policies) 

On Monday 19/11/2018, MoH in collaboration with the Region of Crete, partner in WinPol, 

realized a first meeting with the representatives of Higher Education and Research Institutes, 

Private and Public sector’s Bodies. WINPOL aims in improving local and regional policies for 

waste management and promotes the use of intelligent equipment and innovative planning 

derived of it.  

 

At the meeting that was held in Heraklion’s Chamber of Commerce and Industry, the main 

outputs of the project were presented and the need for active participation of the 

representatives of the stakeholders groups - policy makers, expertise, businessman, citizens, 

was highlighted in order to achieve project’s goals. Additionally, a call was made to subscribe 

on the online contact list of WINPOL in order to receive project’s newsletter and be 

informed of the actions and outcomes.    

For your participation please follow the link: https://acrplus.us14.list-

manage.com/subscribe?u=06e94f851b48e127220db7c1f&id=375d9a1327+ 
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