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Περίληψη 

Η παροφςα ζκκεςθ ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου 

Ευρωπαϊκοφ Ζργου LIFE-Περιβάλλον με τίτλο “Επίδειξθ τθσ αποδοτικότθτασ των 

πόρων μζςω καινοτόμων, ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ απόβλθτων 

για τισ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ” και ακρωνφμιο «PAVEtheWAySTE» 

(Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste recycling 

schemes for remote areas). Αποτελεί μζροσ τθσ Δράςθσ Α.1. του ζργου LIFE 

PAVEtheWAySTE με τίτλο «Διαβοφλευςθ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ». Υπεφκυνοι 

για τθν υλοποίθςι του είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ςε ςυνεργαςία 

και με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ του ζργου.  

Το ευρωπαϊκό 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 τθν μετζπειτα επεξεργαςία τουσ ςε καινοτόμα, ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα 

ανακφκλωςθσ για τθν αποτελεςματικι ανάκτθςθ υλικϊν υψθλισ ποιότθτασ τα 

οποία κα διατεκοφν ςτθν αγορά ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ είναι θ αποτφπωςθ των ενδιαφερόμενων μερϊν 

(stakeholders) που κα εμπλακοφν ςτθν δράςθ υλοποίθςθσ του ζργου, με τίτλο Β3: 

“Λειτουργία, βελτιςτοποίθςθ και επίδειξθ των καινοτόμων ςυςτθμάτων ςε 

επιλεγμζνεσ περιοχζσ των ςυμμετεχόντων Διμων”. Αναλυτικότερα, θ εν λόγω 

ζκκεςθ βαςίςτθκε: 

(i) ςτθν προκαταρκτική ζρευνα αγοράσ που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο 

ςυγγραφισ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ «Υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ τοπικισ και 

περιφερειακισ αγοράσ ανακυκλϊςιμϊν υλικϊν» (Παραδοτζο A1.3). Η ζκκεςθ 

περιλαμβάνει εκτενι ςτοιχεία για τθ δραςτθριοποίθςθ των Ελλθνικϊν 

εταιρειϊν ςτα ςτάδια διαχείριςθσ των ανακυκλϊςιμων αποβλιτων, τθ 

γεωγραφικι κατανομι τουσ, τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ των 

δευτερογενϊν υλικϊν και καταγραφι ενδιαφζροντοσ για ςυνεργαςία ςτα 
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προτεινόμενα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ για τισ απομονωμζνεσ γεωγραφικζσ 

νθςιωτικζσ ι ορεινζσ περιοχζσ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο (δθλ. Μικρϊν 

Κυκλάδων και τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ). Αυτζσ οι πλθροφορίεσ δίνονται το 

Κεφάλαιο 1. 

(ii) ςτισ εκδηλώςεισ δημόςιασ διαβοφλευςησ με τα ενδιαφερόμενα μζρη που 

πραγματοποιθκικαν, προςκαλϊντασ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ 

διαχείριςθ ανακυκλϊςιμων αποβλιτων  ςτθν ευρφτερθ περιοχι του κάκε 

Διμου που ςυμμετζχει ςτο ζργο (δθλ. Κυκλάδεσ, Πελοπόννθςοσ). Η εκδιλωςθ 

για το Διμο Αρχαίασ Ολυμπίασ πραγματοποιικθκε ςτισ 16 Ιουλίου του 2016 

ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Διεκνοφσ Ολυμπιακισ Ακαδθμίασ ςτθν Αρχαία Ολυμπία 

και για το Διμο Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων πραγματοποιικθκε τθν 1θ 

Νοεμβρίου του 2016 ςτθν Ακινα, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Εκνικοφ Μετςόβιου 

Πολυτεχνείου. Η ςυνοπτικι περιγραφι των πρακτικϊν των δθμόςιων 

εκδθλϊςεων δίνονται ςτο Κεφάλαιο 2. 

(iii) ςε επιτόπιεσ ςυναντήςεισ τησ ομάδασ του ζργου με εταιρείεσ διαχείριςησ 

αποβλήτων που ζδειξαν ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ και ςυμμετοχισ ςτα 

ςυςτιματα ανακφκλωςθσ που κα αναπτυχκοφν και κα εφαρμοςτοφν ςτισ 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ των Μικρϊν Κυκλάδων και τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ. 

Σκοπόσ των επιτόπιων ςυναντιςεων ιταν να ςυηθτθκοφν με λεπτομζρειεσ: 

 τα ςτάδια διαχείριςθσ (ςυλλογι, μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ 

προδιαλεγμζνων ανακυκλϊςιμων αποβλιτων) που κα ακολουκθκοφν 

ςφμφωνα με τα προτεινόμενα ολοκλθρωμζνα ςχζδια διαχείριςθσ 

αποβλιτων (Παραδοτζο Α.2.1 & Παραδοτζο Α.2.2),  

 ο απαιτοφμενοσ υλικο-τεχνικόσ εξοπλιςμόσ (οχιματα, κοντζινερ 

αποκικευςθσ κτλ.) 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτο Κεφάλαιο 3 του παρόντοσ 

παραδοτζου. 

Σκοπόσ όλων αυτϊν των ενεργειϊν ιταν θ δθμιουργία ιςχυρϊν βάςεων 

επικοινωνίασ και ο κακοριςμόσ των βζλτιςτων ςυνκθκϊν ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
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Διμων Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων και τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ με τισ αντίςτοιχεσ 

εταιρείεσ, εξαςφαλίηοντασ το μζγιςτο δυνατό ανταποδοτικό όφελοσ για τισ τοπικζσ 

κοινότθτεσ. Η ζκκεςθ καταλιγει ςτο Κεφάλαιο 4 με τθν τελικι λίςτα των 

εμπλεκόμενων φορζων και τθν αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ τουσ. 
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Executive Summary 

The present report was prepared in the framework of the co-financed European 

LIFE-Environment project “Demonstrating resource efficiency through innovative, 

integrated waste recycling schemes for remote areas” and the acronym 

“PAVEtheWAySTE”.  It is part of Action A.1 (Stakeholders Consultation). Responsible 

for its preparation is the National Technical University of Athens (NTUA), in 

collaboration with all the project beneficiaries. 

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 markets for recyclables. 

The objective of this report is to record the stakeholders that will be engaged in the 

project's implementation phase, entitled Action B3: "Operation, optimization and 

demonstration of the innovative systems in selected areas of the participating 

municipalities". More specifically, this report was based on: 

(i) the preliminary market research conducted in the context of the 

technical report 'Existing Situation of the Local and Regional Market of 

Recyclable Materials' (Deliverable Α1.3). The report includes extensive 

data on the operation of Greek companies in the stages of management 

for recyclable waste, their geographic distribution, the required 

specifications for secondary materials and the recording of interest for 

cooperation in the proposed recycling schemes for isolated geographic 

islands or mountain areas that participate in the project (i.e. the Small 

Cyclades and Ancient Olympia). This information is given in Chapter 1; 

(ii) the organized public consultation events for stakeholders, where 

companies, involved in the management of recyclable waste, were invited 
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from the wider region of each Municipality that participates in the project 

(i.e. Cyclades, Peloponnisos). The event for the Municipality of Ancient 

Olympia was held on July 16, 2016 at the premises of the International 

Olympic Academy in Ancient Olympia and for the Municipality of Naxos & 

Small Cyclades Islands was held on November 1st, 2016 in Athens, at the 

premises of the National Technical University of Athens. A brief 

description of the public events' minutes is given in Chapter 2. 

(iii) on-site meetings of the project team with waste management 

companies that showed interest for collaboration and participation in the 

recycling systems to be developed and implemented in the remote areas 

of the Small Cyclades Islands and Ancient Olympia. The purpose of the on-

site meetings was to discuss in detail: 

- the management stages (collection, transport, temporary storage of 

pre-sorted recyclable waste) to be followed in accordance with the 

proposed integrated waste management plans (Deliverable A.2.1 & 

Deliverable A.2.2); 

- the required waste management equipment (vehicles, storage 

containers, etc.). 

Detailed information is provided in Chapter 3 of this Deliverable. 

The aim of all the above actions was to set up strong communication bases and 

to determine in total the optimal conditions of cooperation between the 

Municipalities of Naxos & Small Cyclades and Ancient Olympia with the 

respective companies, ensuring the maximum possible contributory benefit for 

the local communities. The report concludes in Chapter 4 with the final 

determination of the stakeholders engaged and the justification for their 

selection. 

 


