
 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 

09-10-2019 
 

Δελτίο τύπου για την τρίτη επιτόπια επίσκεψη  των εταίρων του Ευρωπαϊκού 

Έργου «WINPOL» στην Ίμολα της Ιταλίας 
 

Το Ευρωπαϊκό έργο WINPOL - Waste Management Intelligent Systems and 
Policies, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EUROPE και 
αφορά στις πολιτικές διαχείρισης 
των αποβλήτων, πραγματοποίησε 
την τρίτη επιτόπια επίσκεψη  των 
εταίρων στην Ίμολα της Ιταλίας 
την Τετάρτη 02/10/2019. Στο έργο 
αυτό  συμμετέχει ο Δήμος 
Ηρακλείου ως εταίρος του 
προγράμματος. 

Ένας από τους βασικούς 
στόχους του Winpol είναι η 
συλλογή καλών πρακτικών στη 
διαχείριση αποβλήτων σε Ευρωπαϊκές πόλεις. Οι εταίροι κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος συμμετέχουν σε τρία Θεματικά Σεμινάρια και οκτώ Επιτόπιες 
Επισκέψεις προκειμένου να εκπαιδευτούν και να έρθουν σε επαφή με τις πρακτικές 
που έχουν επιτυχία στον χώρο της διαχείρισης αποβλήτων.  
 

Την Τετάρτη 02/10/2019 υλοποιήθηκε η τρίτη Επιτόπια Επίσκεψη στην πόλη  
Ίμολα της Ιταλίας , που διαθέτει ένα πολύ επιτυχημένο σύστημα διαχείρισης και το 
οποίο είχε επισημανθεί από την αρχή του προγράμματος. Αποτελεί ενδιαφέρον 
παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο μία Δημοτική Αρχή μπορεί επιτυχώς να 
εφαρμόσει ένα νέο διαβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης και να βελτιώσει την 
απόδοση του, χρησιμοποιώντας εκτενώς έξυπνη τεχνολογία.  

Περιληπτικά, ο Δήμος της Ίμολα 
σε συνεργασία με την εταιρεία κοινής 
ωφέλειας Hera, εφάρμοσαν ένα 
σύστημα συλλογής βασισμένο σε 
«οικολογικές νησίδες» απόθεσης 
απορριμμάτων οι οποίες αποτελούνται 
από έξι κάδους: οργανικά, κήπου, 
χαρτί/χαρτόκουτα, πλαστικό/μέταλλο, 
σύμμεικτα/υπόλειμμα και γυαλί. Όλοι 
οι κάδοι, με εξαίρεση το γυαλί, είναι 
κλειδωμένοι, εφοδιασμένοι με 
ελεγχόμενο σύστημα πρόσβασης το οποίο ενεργοποιείται με προσωπική κάρτα. Στο 
σύνολο του, το σύστημα αυτό έχει αναβαθμιστεί με διάφορα χαρακτηριστικά τα 



οποία οδηγούν σε  καλύτερη ποιότητα των κλασμάτων (για παράδειγμα η 
απόρριψη των απορριμμάτων  στον κάδο μέσω περιορισμένου μεγέθους οπών , 
προκειμένου ο πολίτης να πρέπει να βάλει το τεμάχιο σε συμπιεσμένη κατάσταση).  

  
Οι εκπρόσωποι του Δήμου Ηρακλείου,  Σκαρβελάκης Μανώλης, υπεύθυνος 

συντονισμού του έργου και Μπάλτηρα Καλλιόπη υπεύθυνη Διαγωνισμών του 
έργου, που συμμετείχαν στην επίσκεψη, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και 
να παρακολουθήσουν από κοντά το παραπάνω σύστημα συλλογής με σκοπό να 
μεταφέρουν τις εμπειρίες τους  στη Δημοτική Αρχή. Η επόμενη Επιτόπια Επίσκεψη 
θα υλοποιηθεί στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2019.  


