
Τρέχοντα θέματα, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:

Τοπικές Κοινότητες Κουφονησίου, Δονούσας, Σχοινούσας και Ηρακλειάς

5ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

➢ Απονομή βραβείου «Greening the 
Islands» στο Δήμο Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων στην κατηγορία «Waste»

➢ Αποτελέσματα από την λειτουργία των 
πρωτότυπων συστημάτων ανακύκλωσης 
στις Μικρές Κυκλάδες από το 2018 έως 
σήμερα

«ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ, 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

http://pavethewayste.eu/
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Απονομή βραβείου «Greening the Islands» στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Στην ετήσια συνάντηση της οργάνωσης Greening The Islands (GTI) που έλαβε χώρα
στις 19 Οκτωβρίου 2019 στο Παλέρμο της Σικελίας, ο Δήμος Νάξου βραβεύθηκε
στην κατηγορία «Απορρίμματα» για την πρωτοβουλία “Green Kiosk”, που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος PAVEtheWAySTE και αφορούσε στην
εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων μονάδων ανακύκλωσης στις Μικρές
Κυκλάδες. Το σύστημα προσαρμόστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
περιοχής και να παράγει υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμα υλικά. Ο παγκόσμιος
δείκτης GTI αποτελεί ένα νέο τρόπο αποτίμησης της προόδου των νησιών σε όλον
τον κόσμο για τις περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.greeningtheislands.net/index.php/nproject/green-
kiosk-an-innovative-recycling-system-naxos/
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Αποτελέσματα του έργου έως σήμερα

Τα πρωτότυπα συστήματα ανακύκλωσης
τέθηκαν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού του 2018. Έκτοτε έχουν συμβάλλει
σημαντικά στη διαχείριση των απορριμμάτων
των Μικρών Κυκλάδων, καθώς συνιστούν και τις
μοναδικές δομές ανακύκλωσης που απαντώνται
στα νησιά που αποτελούν τις περιοχές
εφαρμογής του έργου.

Δεματοποιημένα υλικά έτοιμα 
για μεταφορά

Ειδικότερα…

➢ Το 2018 συλλέχθηκαν 10,4 τόνοι
➢ Το 2019 συλλέχθηκαν 46,6 τόνοι
➢ Μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί 

περισσότεροι από 60 τόνοι 
ανακυκλώσιμων υλικών 

Με το ποσοστό
ανάκτησης των υλικών 

να ξεπερνά το 96 %
και το βαθμό 

συμπίεσης να αγγίζει 
το 90 %

➢ Επιπρόσθετα έχουν συλλεχθεί περίπου 
350 κιλά υλικών άλλων κατηγοριών, των 
οποίων η διαχείριση καθίσταται ιδιαίτερα 
σημαντική για το περιβάλλον

➢ Η πλειοψηφία των υλικών αυτών 
αποτελούν τα βρώσιμα λίπη και έλαια, 
καθώς και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών.

Δεματοποιημένα υλικά σε χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης
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Αναλυτικότερα…
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Παρακάτω ακολουθούν κατά σειρά η ποσοστιαία κατανομή των ανακυκλώσιμων
υλικών που συλλέχθηκαν τόσο κατά βάρος, όσο και κατ’ όγκο. Ύστερα παρουσιάζονται
η ποσοστιαία ανάκτηση ανά υλικό στο σύνολο των Μικρών Κυκλάδων καθώς και η
ποσοστιαία συλλογή των ειδικών ροών που συλλέχθηκαν από τα πρωτότυπα
συστήματα ανακύκλωσης στα τέσσερα νησιά μέχρι σήμερα.
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του έργου: http://pavethewayste.eu/el/ ,
να επικοινωνήσετε με τον κ. Νικόλαο Κονδύλη (Δήμος Νάξου) στο
2285360137 και nikkon@naxos.gov.gr
ή με τον Δρ. Δημήτρη Μαλαμή (Ε.Μ.Π) στο 2107723085 και
dmalamis@chemeng.ntua.gr.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό 
μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και την κλιματική δράση.

Συντονιστής του έργου

Εταίροι του έργου

Δήμος Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο

Cartif Τεχνολογικό 
Κέντρο
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mailto:nikkon@naxos.gov.gr
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