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Περίληψη 

Η παροφςα τεχνικι 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” με ακρωνφμιο «PAVEtheWAySTE» (Demonstrating resource 

efficiency through innovative, integrated waste recycling schemes for remote areas). 

Αποτελεί μζροσ τθσ Δράςθσ Α.2. του ζργου LIFE PAVEtheWAySTE «Οργάνωςθ τθσ 

ςτρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων για τισ 

απομακρυςμζνεσ κοινότθτεσ τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ και τθσ Νάξου». Υπεφκυνοι για τθν 

υλοποίθςι του είναι οι Διμοι τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ (OLYMPIA) και τθσ Νάξου & Μικρϊν 

Κυκλάδων (NAXOS), ςε ςτενι ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (NTUA). Το 

πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν πρϊτθ πιλοτικι εφαρμογι τθσ διαλογισ ςτθν πθγι των 

Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) που παράγονται ςτουσ απομακρυςμζνουσ Διμουσ 

Αρχαίασ Ολυμπίασ και Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων, με ςτόχο τθν μετζπειτα επεξεργαςία 

τουσ ςε καινοτόμα, ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ για τθν ανάκτθςθ υλικϊν 

υψθλισ ποιότθτασ. 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν 

ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων του Διμου Αρχαίασ Ολυμπίασ, ςε 

ςυμφωνία με τθν Κοινοτικι Οδθγία – Πλαίςιο 2008/98/ΕΚ. Βαςικά ςτοιχεία του 

ςτρατθγικοφ ςχεδίου είναι θ ανάπτυξθ τθσ Διαλογισ των Απορριμμάτων ςτθν Πθγι (ΔςΠ) 

ςε τουλάχιςτον χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί και θ επεξεργαςία τουσ με βιϊςιμο τρόπο. 

Το ςχζδιο κα βρίςκεται ςε ςυμφωνία επίςθσ με τθν Οδθγία περί υγειονομικισ ταφισ 

1999/31/ΕΚ, κακϊσ περιλαμβάνει και τθ χωριςτι ςυλλογι των οργανικϊν για τθν 

περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ, αποφεφγοντασ τθν τελικι τουσ διάκεςθ με ταφι.  

Η ςτρατθγικι τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ζχει ςχεδιαςτεί με 

βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του Διμου Αρχαίασ Ολυμπίασ, περιβαλλοντικά κριτιρια και 

τεχνικοοικονομικά ηθτιματα βιωςιμότθτασ. Ο εν λόγω Διμοσ αποτελεί μια περίπτωςθ 

θπειρωτικισ (απομακρυςμζνθσ) περιοχισ, και ωσ τζτοια, αντιμετωπίηει εντονότερα 

προβλιματα και επιπρόςκετεσ δυςκολίεσ ςτθν ορκι διαχείριςθ των απορριμμάτων. 

Για τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ λιφκθκαν υπόψθ πλθροφορίεσ από το περιφερειακό 

(Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ 2008, υπό ανακεϊρθςθ 2016) και το εκνικό ςχζδιο 

διαχείριςθσ (2015), κακϊσ και ςτοιχεία από τθν ευρωπαϊκι εμπειρία και τισ καλζσ 

πρακτικζσ για ηθτιματα προςταςίασ και διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ. Τζλοσ 

επιςθμαίνεται ότι για τθ ςφνταξθ του παρόντοσ παραδοτζου, λιφκθκε υπόψθ  και ο 

"Οδθγόσ Σφνταξθσ Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων" του ΕΣΔΝΑ 

(2015). 



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». It is part of Action A.2. of the project 

LIFE PAVEtheWAySTE, entitled: “Organisation of the strategy for Integrated Solid Waste 

Management for the remote communities of Naxos and Olympia." Responsible for its 

implementation are the Municipalities of Naxos and Small Cyclades Islands (NAXOS) and 

Olympia (OLYMPIA), in close cooperation with the National Technical University of Athens 

(NTUA). 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 aim of this report is to develop a strategic plan for the integrated management of solid 

waste of a selected area of Ancient Olympia, in accordance with EU Directive - Framework 

2008/98/EC. Key elements of the strategic plan is the development of the sorting of waste at 

source at least for paper, plastic, metal, glass in order to be processed in a sustainable way. 

The plan will be also in line with the Landfill Directive 1999/31/EC, and includes the separate 

collection of organic for their further exploitation, avoiding their (uncontrolled) disposal in 

landfills. 

The strategy for integrated management of solid waste has been designed based on the 

specific characteristics of Ancient Olympia Municipality, the environmental and technical 

criteria for sustainability. The aforementioned Municipality is a case of remote, distant 

region, and as such, is facing intense problems and additional difficulties in the proper 

management of waste. 

For the preparation of this report information from the regional (Region of Western Greece, 

2008) and the national waste management plan (2015) were taken into account, as well as 

data from the European experience and good practices on environmental protection and 

management. Finally, it is noted that for the preparation of this deliverable, the "Guidelines 

for developing a Local Plan for Decentralised Waste Management" of ESDNA (2015) was also 

considered. 

 


