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Περίληψη 

Το παρόν παραδοτζο 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 C.1. του 

ζργου LIFE PAVEtheWAySTE «Βαςικοί δείκτεσ απόδοςθσ/Πρωτόκολλο Παρακολοφκθςθσ». 

Υπεφκυνοι για τθν υλοποίθςι του είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (NTUA), ςε 

ςυνεργαςία και με τουσ υπόλοιποφσ εταίρουσ του ζργου. 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 τθν μετζπειτα επεξεργαςία τουσ ςε καινοτόμα, ολοκλθρωμζνα 

ςυςτιματα ανακφκλωςθσ για τθν ανάκτθςθ υλικϊν υψθλισ ποιότθτασ. 

 

Οι επιλεχκείςεσ περιοχζσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου αποτελοφν περιπτϊςεισ κοινοτιτων 

που βρίςκονται ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ προκλιςεισ 

με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων τουσ, αντανακλϊντασ τισ 

οικονομικζσ, διοικθτικζσ και κοινωνικζσ ευπάκειεσ που προκφπτουν από τα φυςικά μόνιμα 

«μειονεκτιματα» που ζχουν οι απομονωμζνεσ και/ι νθςιωτικζσ περιοχζσ. 

 

Στόχοσ του ανά χείρασ παραδοτζου του ζργου αποτελεί θ παρουςίαςθ του πρωτοκόλλου 

παρακολοφκθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των 

επιπτϊςεων των δράςεων του ζργου ςτισ επιλεχκείςεσ περιοχζσ υλοποίθςθσ. Για το ςκοπό 

αυτό αναλφεται θ μεκοδολογία με τθν οποία επιλζχκθκαν ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ, που 

αφοροφν ςτθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των περιοχϊν δράςθσ του ζργου 

ςε περιβαλλοντικοφσ και κοινωνικο-οικονομικοφσ όρουσ. Η ποςοτικοποίθςθ των δεικτϊν 

παρακολοφκθςθσ και ο ςυνεχισ ζλεγχοσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου κα 

επιτρζψει τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου για να προςδιοριςτεί θ πρόοδόσ 

του και να αναγνωριςτοφν και να αντιμετωπιςτοφν ζγκαιρα τυχόν εμπόδια και προβλιματα 

κατά τθν υλοποίθςι του. 

 

Οι δείκτεσ που επιλζχκθκαν ομαδοποιοφνται κάτω από τισ ακόλουκεσ κφριεσ κατθγορίεσ: 

 

1. Δείκτεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ τρζχουςασ κοινωνικό-οικονομικισ και περιβαλλοντικισ 

κατάςταςθσ των περιοχϊν υλοποίθςθσ του ζργου 

2. Δείκτεσ για τθ μζτρθςθ του αντίκτυπου του ζργου ςτισ περιοχζσ υλοποίθςθσ 

3. Δείκτεσ για τθν εφαρμογι και αξιολόγθςθ τθσ μεκόδου που επιδεικνφεται 

4. Δείκτεσ για τθ δυνατότθτα μεταφοράσ και αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων του ζργου 

ςε άλλεσ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, τθσ Ιςπανίασ και τθσ Ευρϊπθσ γενικότερα 

 

 

 

 



Executive Summary 

The present technical 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 C.1 “Key performance indicators/Monitoring 

Protocol”. 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 market for recyclables. 

 

The selected areas for the project implementation constitute communities located in 

remote areas and face significant challenges in their existing waste management 

practices, reflecting the economic, administrative and social vulnerabilities arising 

from the permanent natural “handicaps” of the isolated and/or island regions. 

 

The aim of this deliverable is the presentation of the monitoring protocol to be used 

for the monitoring and evaluation of the impact of the project actions in the selected 

areas. For this purpose, the methodology is explained according to which specific 

indicators were selected, related to the recording of the current status of the project 

implementation areas in environmental and socio-economic terms. The 

quantification of the monitoring indicators and their continuous monitoring during 

project implementation will allow for the evaluation of the project results so as to 

determine its progress and to identify and promptly address any obstacles and 

difficulties occurring during its implementation. 

 

The indicators selected are grouped under the following main categories: 

 

1. Indicators for the assessment of the current socio-economic and environmental 

conditions of the project implementation areas 

2. Indicators to measure the impact of the project on implementation areas 

3. Indicators for the implementation and evaluation of the method is demonstrated 

4. Indicators for transferability and replication of the project results in other remote 

areas of  Greece, Spain and Europe in general. 

  


