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Παπαδοηέο C2.1

Έκθεζη ηηρ ηπέσοςζαρ καηάζηαζηρ ηος
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Δπάσηρ C.2 Αξιολόγηση τηρ τπέσοςσαρ κατάστασηρ των επιλεσθέντων
πεπιοσών

Περίληψη
Σο 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.2. του ζργου LIFE
PAVEtheWAySTE «Αξιολόγθςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ των επιλεχκζντων περιοχϊν». Τπεφκυνοι
για τθν υλοποίθςι του είναι το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (NTUA) και ο Διμοσ Αρχαίασ
Ολυμπίασ, ςε ςυνεργαςία και με τουσ υπόλοιποφσ εταίρουσ του ζργου. Σο πρόγραμμα αποςκοπεί
ςτθν πρϊτθ πιλοτικι εφαρμογι τθσ διαλογισ ςτθν πθγι των Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων (ΑΑ)
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.
τόχοσ του ανά χείρασ παραδοτζου του ζργου αποτελεί θ κακιζρωςθ βαςικϊν γραμμϊν και, κατά
ςυνζπεια, επιτρζπει τθν αντικειμενικι τεκμθρίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων του
ςχεδίου ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατάςταςθ. Θ δράςθ αυτι ςτοχεφει επίςθσ ςτο να υπάρξει μια
ςαφισ και αντιπροςωπευτικι εικόνα των ροϊν αποβλιτων και τθσ διαχείριςθσ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ διμουσ. Σο παραδοτζο C2.1 ενςωματϊνει διάφορουσ δείκτεσ, ςυνεκτικοφσ με το
περιβαλλοντικό πρόβλθμα ςτο οποίο απευκφνεται το ζργο και καταγράφει τισ αξίεσ τουσ ςε ςχζςθ
με τθν υπάρχουςα κατάςταςθ των επιλεχκζντων περιοχϊν.

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 establishment of baselines and, consequently, allows
objective documentation of the effectiveness of project actions in relation to the initial
situation. This action also aims to provide a clear and representative picture of waste
streams and management by the participating municipalities. Deliverable C2.1 integrates
various indicators consistent with the environmental problem to which the project
addresses and records their values in relation to the existing situation in the selected areas.

