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Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 
Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) 

διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων - Πορεία προς την Κυκλική Οικονομία» την Πέμπτη 29 και Παρασκευή 
30 Μαρτίου 2018, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. 

 
Το Συνέδριο θα εξετάσει τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές τάσεις σχετικά με την 

προώθηση των πολιτικών της κυκλικής οικονομίας καθώς και των προοπτικών 
εφαρμογής τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, επιδιώκεται: 

 
1. Η ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την προσέγγιση των στόχων που έχουν τεθεί. 
2. Η ανάδειξη των ευκαιριών που αναδύονται από την αλλαγή του θεσμικού και 

χρηματοδοτικού πλαισίου των έργων και από την ανάπτυξη και ενσωμάτωση 
καινοτομιών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

3. Η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών μέσα από πιλοτικά προγράμματα και 
ολοκληρωμένους σχεδιασμούς σε περιφερειακό επίπεδο. 

4. Η διευρυμένη συζήτηση για το σχεδιασμό των απαιτούμενων υποδομών και 
σχεδίων συλλογής στην πηγή σε τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τον τρόπο με 
τον οποίο τα Τοπικά Σχέδια διαχείρισης συνεισφέρουν στην επίτευξη των 
στόχων του περιφερειακού σχεδιασμού. 

 
Στόχος του Συνεδρίου είναι να παρέχει μία πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων 

απόψεων και εμπειριών αναφορικά με την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών 
διαχείρισης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας καθώς και τεχνολογιών και λύσεων, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης και στις εφαρμογές 
συλλογής στην πηγή. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς 
και ειδικοί επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με εξειδίκευση στην 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου δεν έχει οικονομική επιβάρυνση. Σε 

περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
συμπλήρωση και αποστολή στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. της παράκατω «Φόρμας Συμμετοχής» 
μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018. Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. 

 
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας! 
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Τίτλος Φορέα: 
 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
 

 

Ημερομηνίες συμμετοχής: 
 

Από:                                    Έως: 

Συμμετοχή στην έναρξη: 
 

o Ναι 
o Όχι                  

Αριθμός συμμετεχόντων: 
 

 

Αδυναμία συμμετοχής: 
 

 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Σ.Δ.Α.Κ) 
Αρχ. Μακαρίου & Σκουλάδων 22, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 712 02 
Υπόψιν: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
Τηλ: 2810-361610-26-27, Fax: 2810-361620, e-Mail: esdak@otenet.gr 
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