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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” (Demonstrating resource efficiency through innovative, 

integrated waste recycling schemes for remote areas). 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. 

Η τεχνικι ζκκεςθ αποτελεί μζροσ τθσ Δράςθσ D.3 του ζργου LIFEPAVEtheWAySTE«Ανάπτυξθ 

του Σχεδίου και των Εργαλείων Επικοινωνίασ» και ειδικότερα περιλαμβάνει τθν Υπο-δράςθ 

D.3.1. που αφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ αρχικοφ ςχεδίου επικοινωνίασ για τθ διάδοςθ του 

ζργου ςτουσ Διμουσ Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων και Αρχαίασ Ολυμπίασ. Υπεφκυνοι για τθν 

υλοποίθςι του κα είναι ο Διμοσ Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων, ςε ςτενι ςυνεργαςία με 

όλουσ τουσ εταίρουσ του ζργου (ΕΜΠ, Cartif Τεχνολογικό Κζντρο και Διμοσ Αρχαίασ 

Ολυμπίασ). 

Βαςικά κριτιρια για το ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ ιταν οι ςτόχοι που κα 

πρζπει να επιτευχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου, αλλά και οι υποχρεϊςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ του δικαιοφχου του ζργου LIFEPAVEtheWAySTEμε τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Για τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ λιφκθκαν υπόψθ ςτοιχεία 

από τθν ευρωπαϊκι εμπειρία και τισ καλζσ πρακτικζσ και από αναςκόπθςθ εκκζςεων και 

λοιπϊν μελετϊν ςε ηθτιματα προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ &περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ. 

Η ανάπτυξθ του επικοινωνιακοφ ςχεδίου πραγματοποιικθκε από τθν ομάδα του ζργου 

ςτοχεφοντασ: (α) ςτθν ενθμζρωςθ των κατοίκων και των επιχειριςεων ςτισ 

απομακρυςμζνεσ πιλοτικζσ περιοχζσ για το πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι των αποβλιτων 

και το προτεινόμενο καινοτόμο ςφςτθμα ανακφκλωςθσ, κακϊσ και (β) ςτθν 

ευαιςκθτοποίθςι τουσ για ενεργι ςυμμετοχι ςτο ζργο. Επιπροςκζτωσ, θ βακμιαία αφξθςθ 

του ρυκμοφ διαλογισ ςτθν πθγι, θ εντατικοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ εντόσ των πιλοτικϊν 

περιοχϊν, αλλά και το ενδιαφζρον (αρικμόσ αιτθμάτων) για ςυμμετοχι εκτόσ των 

πιλοτικϊν περιοχϊν αποτελοφν εξίςου ςθμαντικοφσ ςτόχουσ που κα πρζπει να 

επιτευχκοφν. Η εν λόγω επικοινωνιακι ςτρατθγικι ζχει να αντιμετωπίςει τθν πρόκλθςθ τθσ 

λεπτομεροφσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ που κα ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ υλοποίθςθσ και τθν 

εξοικείωςθ του με νζεσ ζννοιεσ και πρακτικζσ για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των ΑΣΑ. Παρά το 

γεγονόσ ότι θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, όπωσ και άλλων ρευμάτων ΑΣΑ, 

εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα κατά τθν τελευταία δεκαετία και πλζον, υπάρχουν ακόμθ πολίτεσ 

που δεν ζχουν ενεργό ρόλο είτε λόγω ανεπαρκοφσ ευαιςκθτοποίθςθσ, είτε λόγω ζλλειψθσ 

κατάλλθλων υποδομϊν ςτθν απομακρυςμζνθ περιοχι τουσ. Κατά ςυνζπεια, θ ςτρατθγικι 

επικοινωνίασ ςτοχεφει να καλφψει τθν ανάγκθ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για κζματα 

διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ, κακϊσ και τθσ κυκλικισ οικονομίασ γενικότερα.  



Το παρόν αρχικό ςχζδιο επικοινωνίασ του ζργου LIFEPAVEtheWAySTE αναπτφχκθκε 

λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ διαφορετικοφσ αποδζκτεσ - ςτόχουσ των επικοινωνιακϊν 

δράςεων του ζργου, με κφριεσ ομάδεσ να αναγνωρίηονται οι εξισ: 

- Τοπικόσ Πλθκυςμόσ και επιχειριςεισ/καταςτιματα των ςυμμετεχόντων Διμων  

- Ευρφτερο κοινό τθσ τοπικισ κοινωνίασ (μακθτζσ, φοιτθτζσ, οικογζνειεσ) 

- Συλλογικοί φορείσ και Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ) ςε τοπικό επίπεδο 

- Εταιρίεσ και φορείσ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ΑΥ) ςτισ περιοχζσ 

ενδιαφζροντοσ 

- Βιομθχανίεσ αξιοποίθςθσ των ΑΥ για τθν παραγωγι δευτερογενϊν υλικϊν 

- Τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ διαχείριςθσ ΑΣΑ και εκνικοί οργανιςμοί. 

Δεδομζνου ότι ο νζοσ ανακεωρθμζνοσ Εκνικόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

(ΕΣΔΑ) (Ιοφλιοσ 2015) κακιερϊνει τθ χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον για χαρτί, γυαλί, 

μζταλλο και πλαςτικό με ποςοτικοφσ ςτόχουσ 65% κ.β. προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ, 60% κ.β. ανάκτθςθ και 55-80% κ.β. 

ανακφκλωςθ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ. Επίςθσ, τίκεται και εκνικόσ ςτόχοσ 40% 

κ.β. χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων. Τζλοσ, οι Διμοι οι οποίοι ζωσ τϊρα 

περιορίηονταν ςτθ ςυλλογι και μεταφορά των ςφμμεικτων αποβλιτων ςε 

εγκαταςτάςεισ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και των προδιαλεγμζνων ΑΥ του μπλε κάδου ςε κάποιο 

Κζντρο Διαλογισ και Ανάκτθςθσ Υλικϊν (ΚΔΑΥ), αναλαμβάνουν επιπλζον 

αρμοδιότθτεσ (αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων) εντόσ τθσ εδαφικισ τουσ 

περιφζρειασ1, 2. Συνεπϊσ, θ ενίςχυςθ και θ προετοιμαςία των φορζων αυτϊν 

κεωρείται ςθμαντικι. 

- Επιςτθμονικι κοινότθτα (πανεπιςτιμια, ερευνθτικά κζντρα) 

- Ενδιαφερόμενοι φορείσ ςε Ελλάδα, Ιςπανία και Ευρϊπθ γενικότερα για μεταφορά 

και αναπαραγωγι του καινοτόμου ςυςτιματοσ ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςε 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ 

Για τθ βζλτιςτθ οργάνωςθ των δράςεων επικοινωνίασ, το ςτρατθγικό ςχζδιο χωρίηεται ςε 3 

φάςεισ υλοποίηςησ, ακολουκϊντασ τα αντίςτοιχα ςτάδια υλοποίθςθσ του ζργου 

LIFEPAVEtheWAySTE, τα οποία περιλαμβάνουν: 

1. Προπαραςκευαςτικζσ Δράςεισ (Α),  

2. Τεχνικζσ δράςεισ υλοποίθςθσ και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου (Β & D), 

κακϊσ και  

3. Δράςεισ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι του (C) ςε 

περιβαλλοντικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, θ 1η φάςη τησ επικοινωνιακήσ ςτρατηγικήσ ςτοχεφει ςτθν αφφπνιςθ και 

ενθμζρωςθ των τοπικϊν κοινοτιτων και των ενδιαφερόμενων φορζων (εταιρειϊν 

διαχείριςθσ ΑΣΑ) αναφορικά με το υπό ανάπτυξθ ςχζδιο διαλογισ ςτθν πθγι των 

αποβλιτων ϊςτε να πλθροφορθκοφν λεπτομερϊσ και να παροτρυνκοφν για τθν ενεργι 

ςυμμετοχι και ςυνεργαςία τουσ κατά τθ φάςθ επίδειξθσ του προτεινόμενου καινοτόμου 

                                                           
1Ν. 3463/2006 (κϊδικασ διμων και κοινοτιτων), άρκρο 75. 
2Ν. 3852/2010 (Καλλικράτθσ), άρκρο 94. 



ςυςτιματοσ ανακφκλωςθσ. Οι δράςεισ και τα εργαλεία επικοινωνίασ που ςυγκαταλζγονται 

ςτθν εν λόγω φάςθ περιλαμβάνουν: 

- Εκδθλϊςεισ ευρείασ δθμοςιοποίθςθσ του ζργου,  

- Δθμόςια διαβοφλευςθ με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, 

- Διανομι ερωτθματολογίων για τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και 

τθσ διάκεςθσ για ςυμμετοχι ςτο ζργο , 

- Ανάπτυξθ και λειτουργία ιςτοςελίδασ,  

- Δθμιουργία ενθμερωτικϊν πινακίδων, φυλλαδίων κτλ. 

Η 2η φάςη τησ επικοινωνιακήσ ςτρατηγικήσ περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ για τθν 

ενεργοποίθςθ και κακοδιγθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, 

απομακρυςμζνουσ Διμουσ για τθν ζναρξθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι των αποβλιτων με τθν 

λεπτομερι κακοδιγθςι τουσ για τθν ςωςτό διαχωριςμό των υλικϊν και τθν ορκι χριςθ 

του καινοτόμου ςυςτιματοσ ανακφκλωςθσ. Σε αυτι τθ φάςθ, οι κάτοικοι κα 

πλθροφορθκοφν για τον τρόπο χριςθσ του εξοπλιςμοφ, τα είδθ των διαφορετικϊν 

αποβλιτων που ςυλλζγουν χωριςτά, τον τρόπο αποκομιδισ, τουσ υπεφκυνουσ 

επικοινωνίασ των Διμων, τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ, κλπ. Οι δράςεισ 

και τα εργαλεία επικοινωνίασ αυτισ τθσ φάςθσ περιλαμβάνουν: 

- Ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ, 

- Εκπαιδευτικά και διδακτικά ςεμινάρια, 

- Συναντιςεισ εργαςίασ με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, 

- Επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ των καινοτόμων ςυςτθμάτων 

ανακφκλωςθσ, 

- Ανάπτυξθ ανταποδοτικοφ ςυςτιματοσ ανταμοιβισ των κατοίκων, 

- Δελτία τφπου, e-newsletters, δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά και τον 

τοπικό τφπο, διανομι ερωτθματολογίων για ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ 

φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου κτλ. 

Η 3η φάςη τησ επικοινωνιακήσ ςτρατηγικήσ αφορά ςτθ ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ των 

πολιτϊν για τα οφζλθ του ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ των 

αποβλιτων και τθν ενκάρρυνςι τουσ για τθ ςυνζχιςθ τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ. Κατά τθν 3θ 

φάςθ κεωροφνται πολφ ςθμαντικά θ ςυντιρθςθ και θ ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ των 

κατοίκων και των εταιρειϊν διαχείριςθσ ΑΣΑ για τθν πιλοτικι εφαρμογι κι αυτό μπορεί να 

επιτευχκεί εφόςον τουσ παρζχεται ςυνεχι πλθροφόρθςθ για τα αποτελζςματα των 

δράςεων που ζχουν ολοκλθρωκεί κακϊσ και για αυτζσ που πρόκειται να 

πραγματοποιθκοφν μελλοντικά. Οι δράςεισ και τα εργαλεία επικοινωνίασ που 

προβλζπονται ςτθν εν λόγω φάςθ είναι: 

- Ενθμερωτικό Περίπτερο το οποίο κα εγκαταςτακεί ςε διεκνι ζκκεςθ 

- Βίντεο για τισ δράςεισ και τα αποτελζςματα του ζργου 

- Δελτία Τφπου  

- Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ 

- Συναντιςεισ εργαςίασ με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 

- Διοργάνωςθ διεκνοφσ ςυνεδρίου για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των ςτερεϊν 

αποβλιτων, αφιερωμζνο ςτο ζργο και τα αποτελζςματά του 



- Λοιπζσ δράςεισ επικοινωνίασ του ζργουLIFEPAVEtheWAySTE (Εκλαϊκευμζνθ Ζκκεςθ, 

ερωτθματολόγια για τθν αξιολόγθςθ του ζργου, επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ κτλ.) 

Τζλοσ, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ του ζργου 

LIFEPAVEtheWAySTE ζχουν τεκεί ςυγκεκριμζνα αναμενόμενα αποτελζςματα-ςτόχοι, 

ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ κακϊσ και ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα για 

τθν υλοποίθςθ των διαφόρων δράςεων.H αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του επικοινωνιακοφ 

ςχεδίου κα επιτελείται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα κακόλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του 

ζργου, ενϊ ςτο τζλοσ του κα προετοιμαςτεί μια τελικι ζκκεςθ τθσ επικοινωνιακισ 

ςτρατθγικισ (Παραδοτζο D.3.2) ςτθν οποία κα γίνει ςυγκριτικι αξιολόγθςθ αρχικϊν ςτόχων 

και τελικϊν αποτελεςμάτων για τισ ςυνολικζσ δράςεισ επικοινωνίασ και διάχυςθσ των 

αποτελεςμάτων του ζργου.  



Executive Summary 

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

LIFE-Environment "Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste 

recycling schemes for remote areas” project. The project aims at implementing, for the first 

time, a pilot scale separate collection of municipal solid waste (MSW) produced in the 

remote Municipalities of Naxos & Small Cyclades and Ancient Olympia with a view to their 

subsequent processing into innovative, integrated recycling systems for the recovery of high 

quality materials. 

The technical report is part of Action D.3 “Development of the Communication Plan and 

Tools” of the project LIFE PAVEtheWAySTE, and more specifically it comprises of the Sub-

action D.3.1, concerning the development of an initial communication plan for the 

dissemination of the project at the Municipalities of Naxos & Small Cyclades and Ancient 

Olympia. Responsible for its implementation will be the Municipality of Naxos & Small 

Cyclades, in close cooperation with all project partners (NTUA, Cartif Technology Centre and 

Municipality of Ancient Olympia). 

Key criteria for the design of the communication strategy were the objectives set to be 

achieved under the project implementation, but also the provisions of the LIFE 

PAVEtheWAySTE project with proposal. For the preparation of this report, information from 

the European experience and good practices as well as reports and other studies on 

environmental protection issues and environmental education were taken into account. 

The development of the communication plan conducted by the project team mainly aims at: 

(a) informing the residents and businesses/shops in the remote pilot areas for the source 

separation program of waste and the proposed innovative recycling system, and (b) raising 

their awareness for their active participation in the project. Additionally, the gradual 

increase in source separation rates, the intensification of the participation rates in the pilot 

areas, and the raising of interest (number of requests) for participation outside the pilot 

areas are considered equally important goals that should be achieved. This communication 

strategy has to face the challenge of providing detailed information to the public to 

participate in the implementation actions and get familiar with new concepts and practices 

for sustainable management of MSW. Despite the fact that the recycling of packaging waste, 

as well as other MSW streams, is being applied in Greece during the last decade, there are 

still people who do not participate actively, either because of the lack of awareness, or due 

to the unavailability of appropriate infrastructure in these remote areas. Therefore, the 

communication strategy aims to fill the information needs of citizens for source separation 

of waste and recycling and circular economy issues in general. 

This initial communication plan of the LIFE PAVEtheWAySTE project was developed taking 

into account the different recipients of the communication actions by identifying the target 

groups: 

- Local population and businesses / shops of participating, remote, municipalities 

- General public of the local community (students, families) 



- Collective bodies and Media of local level 

- Companies and actors for managing recyclable materials in areas of interest 

- Industries exploiting the recyclables to produce secondary materials 

- Local and regional MSW management authorities and national bodies. The recently revised 

National Waste Management Plan (July 2015) establishes separate collection for at least 

paper, glass, metal and plastic with targets of 65% by weight preparation for reuse and 

recycling, 60% by weight recovery and 55-80 wt% recycling of packaging waste. Also, there is 

a national target of 40% by weight separate collection for biowaste. Finally, the 

municipalities which until now were limited to the collection and transport of mixed waste 

to a landfill site and presorted recyclables of the blue bin in a Recycling Sorting Centre (RSC), 

currently they undertake additional responsibilities (collection and management of waste) in 

their territorial region3. Therefore, the support and the preparation of those entities is 

considered a significant task. 

- Scientific community (universities, research centers) 

- Stakeholders in Greece, Spain and Europe in general for the transfer and replication of the 

innovative waste recycling system in remote areas. 

 

For the optimal organization of the communication activities, the strategic plan is divided 

into three phases of implementation, following the respective stages of the LIFE 

PAVEtheWAySTE project, which includes: 

1. Preparatory Actions (A) 

2. Technical implementation and dissemination activities of project results (B & D), and 

3. Evaluation actions in order to measure the impact of the project actions (C) in 

environmental and socio-economic terms. 

More specifically, the 1st phase of the communication strategy aims at awakening and 

raising the awareness of the local communities and stakeholders (MSW management 

companies) regarding the development of the source separation plan for waste so as to be 

informed in detail and be encouraged for their active participation and cooperation during 

the demonstration phase of the proposed innovative recycling system. The actions and 

communication tools included in this phase are as follows: 

- Launching Events of the project; 

- Public consultation with stakeholders; 

- Distribution of questionnaires to record the current situation and the willingness for 

participation in the project; 

- Development and operation of a dedicated website; 

- Development of LIFE notice boards, informative brochures etc. 

 

The 2nd phase of the communication strategy includes activities to enable and guide the 

local population of the participating, remote Municipalities during the launching of the 

separate collection scheme of waste by providing detailed guidance for the correct 

                                                           
3
Law 3463/2006 (Code of Municipalities and Communities), article 75. 

& Law 3852/2010 (Kallikratis plan), article 94. 



separation of materials and proper use of the innovative recycling systems. In this phase, the 

residents will be informed on how to use the equipment, the types of different waste 

streams which will be collected separately, the method of collection, the contact persons 

within the Municipalities, the scheduled and forthcoming information events, etc. The 

actions and communication tools included in that phase are the following: 

- Information campaigns; 

- Educational and didactic seminars; 

- Working meetings with stakeholders; 

- Site visits to the installation points of the innovative recycling systems; 

- Development of a rewarding system for the participating residents; 

- Press releases, e-newsletters, publications in scientific journals and the local press, 

distribution of questionnaires to collect information on the implementation phase of the 

project, etc. 

 

The 3rd phase of the communications strategy is the continuous awareness of the citizens 

on the benefits of source separation and recycling of waste and the encouragement to 

continue this initiative. During the third phase the maintenance and strengthening of the 

interest of residents and MSW management companies in the pilot scheme are considered 

essential steps. This can be achieved if they receive continuous information on the results of 

the completed project actions, as well as for the upcoming ones. The actions and 

communication tools foreseen to take place during this phase are: 

- Information Kiosk which will be installed at the international exhibition show; 

- Video on the actions and results of the project (5 minute DVD film); 

- Press Releases; 

- Information events; 

- Workshops with stakeholders; 

- Organization of an international conference on sustainable management of solid 

waste, dedicated to the project and its results; 

- Other communication activities of LIFE PAVEtheWAySTE project (i.e. Layman's 

Report, questionnaires for evaluating the project, scientific publications, etc.) 

 

Finally, to monitor the communication strategy of LIFE PAVEtheWAySTE project, specific 

expected results have been foreseen, specific performance indicators and a precise 

timetable for the implementation of various actions have been set. The evaluation of the 

implementation of the communication plan will be performed regularly throughout the 

project implementation and a final report of the communication strategy (Deliverable D.3.2) 

will be prepared at the end of the project which will include a comparative assessment of 

the final results achieved against the initial objectives of the total communication and 

dissemination activities. 

 


