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Περίληψη
Η παροφςα ζκκεςθ ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ευρωπαϊκοφ
Ζργου LIFE-Περιβάλλον “Επίδειξθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων μζςω καινοτόμων,
ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ απόβλθτων για τισ απομακρυςμζνεσ
περιοχζσ” (Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste
recycling schemes for remote areas) με ακρωνφμιο «PAVEtheWAySTE».
Το πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν πρϊτθ πιλοτικι εφαρμογι τθσ διαλογισ ςτθν πθγι των
Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) που παράγονται ςτουσ απομακρυςμζνουσ Διμουσ
Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων και Αρχαίασ Ολυμπίασ με ςτόχο τθ μετζπειτα επεξεργαςία
τουσ ςε καινοτόμα, ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ για τθν ανάκτθςθ υλικϊν
υψθλισ ποιότθτασ.
Η παροφςα ζκκεςθ αποτελεί μζροσ τθσ Δράςθσ Α.1. του ζργου LIFE PAVEtheWAySTE
“Διαβοφλευςθ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ” (Παραδοτέο Α1.1B: Πρακτικά εκδηλώσεων
διαβοφλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς). Υπεφκυνοι για τθν υλοποίθςι τθσ
είναι ο Διμοσ Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων (NAXOS), ςε ςυνεργαςία και με τουσ
υπόλοιποφσ εταίρουσ του ζργου.
Στα εν λόγω παραδοτζα ςυνοψίηονται τα κφρια κζματα τα οποία ςυηθτικθκαν κατά τθν
ενθμερωτικι εκδιλωςθ για τθν παρουςίαςθ του ζργου ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ
και εταιρίεσ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ΑΥ) του Διμου Νάξου & Μικρϊν
Κυκλάδων. Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε τθν 1θ Νοεμβρίου του 2016, ςτθν αίκουςα
Πολυμζςων και Τθλεκπαίδευςθσ, ςτον χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του
Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου. Στθν παροφςα ζκκεςθ ςυμπεριλαμβάνονται
φωτογραφίεσ από τθν εν λόγω εκδιλωςθ.

Executive Summary
The present report 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 report is part of the following project actions Action A.1.: "Stakeholders’
Consultation" (Deliverable A.1.1B: Minutes from the two stakeholders’ consultation
events). Responsible for its implementation is the Municipality of Naxos and Small
Cyclades Islands (NAXOS), in cooperation with all the project partners.
The aforementioned deliverables summarize the main issues discussed at the
informative event for the presentation of the project to interested stakeholders and
waste management companies, and the residents of Naxos & Small Cyclades Islands
Municipality. The event was held on November 1st, 2016, at National Technical
University (NTUA) facilities. This report includes photos of this event.

