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Περίληψη
Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Έργου
LIFE-Περιβάλλον “Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων
συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές” (Demonstrating
resource efficiency through innovative, integrated waste recycling schemes for remote areas) με
ακρωνύμιο «PAVEtheWAySTE».
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που παράγονται στους απομακρυσμένους Δήμους Αρχαίας
Ολυμπίας και Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με στόχο την μετέπειτα επεξεργασία τους σε
καινοτόμα, ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης για την ανάκτηση υλικών υψηλής
ποιότητας.
Το παρόν προσχέδιο παραδοτέου περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα σημεία ανάρτησης της
2ης ενημερωτικής πινακίδας LIFE στα Πράσινα Περίπτερα των Μικρών Κυκλάδων του Δήμου
Νάξου και Μικρών, και συγκεκριμένες στις Τοπικές Κοινότητες Δονούσας, Σχοινούσας,
Ηρακλειάς και Κουφονησίου. Το παραδοτέο αναμένεται να ολοκληρωθεί κατόπιν της
ανάρτησης της 2ης ενημερωτικής πινακίδας και στα Πράσινα Περίπτερα τα οποία θα
λειτουργούν στις επιλεγμένες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Τοπική
Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας, Κοινότητα Δρούβας, Τοπική Κοινότητα Πλατάνου, Τοπική
Κοινότητα Πελοπίου).

Executive Summary
The present deliverable was prepared under the co-financed European LIFE-Environment
project "Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste recycling
schemes for remote areas" with acronym «PAVEtheWAySTE».
The project aims at the demonstration of the first pilot implementation of separate
collection of municipal solid waste (MSW) produced in remote areas of Naxos and Small
Cyclades islands and Ancient Olympia, with a view to their subsequent processing using
innovative, integrated recycling systems for the efficient recovery of high quality materials
in order to be forwarded to the local market for recyclables.
The present draft version of the deliverable includes photos from the 2nd set of LIFE sign
boards of the Green Kiosks of the Small Cyclades of the Municipality of Naxos and Small
Cyclades Islands, specifically the Local Communities of Donoussa, Schinoussa, Iraklia and
Koufonisi. The full version of the deliverable is expected to be completed following the
display of the 2nd LIFE sign boards on the Green Kiosks which are foreseen to operate in the
selected Local Communities of the Municipality of Ancient Olympia (Local Community of
Ancient Olympia, Community fo Drouva, Local Community of Pelopio, Local Community of
Platanos).

