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Περίληψη 

Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Έργου 

LIFE-Περιβάλλον “Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων 

συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές” με ακρωνύμιο 

«PAVEtheWAySTE» (Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste 

recycling schemes for remote areas). Αποτελεί μέρος της Δράσης C.1. του έργου LIFE 

PAVEtheWAySTE «Βασικοί δείκτες απόδοσης/Πρωτόκολλο Παρακολούθησης». Υπεύθυνοι για την 

υλοποίησή του είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA), σε συνεργασία και με τους 

υπόλοιπούς εταίρους του έργου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή της 

διαλογής στην πηγή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που παράγονται στους 

απομακρυσμένους Δήμους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας με στόχο την 

μετέπειτα επεξεργασία τους σε καινοτόμα, ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης για την 

ανάκτηση υλικών υψηλής ποιότητας. 

 

Οι επιλεχθείσες περιοχές για την υλοποίηση του έργου αποτελούν περιπτώσεις κοινοτήτων που 

βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις με τις 

υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων τους, αντανακλώντας τις οικονομικές, 

διοικητικές και κοινωνικές ευπάθειες που προκύπτουν από τα φυσικά μόνιμα «μειονεκτήματα» 

που έχουν οι απομονωμένες και/ή νησιωτικές περιοχές. 

 

Στόχος του ανά χείρας παραδοτέου του έργου αποτελεί η παρουσίαση του πρωτοκόλλου 

παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 

δράσεων του έργου στις επιλεχθείσες περιοχές υλοποίησης. Για το σκοπό αυτό αναλύεται η 

μεθοδολογία με την οποία επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες, που αφορούν στην αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών δράσης του έργου σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-

οικονομικούς όρους. Η ποσοτικοποίηση των δεικτών παρακολούθησης και ο συνεχής έλεγχος κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα επιτρέψει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου για 

να προσδιοριστεί η πρόοδός του και να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν 

εμπόδια και προβλήματα κατά την υλοποίησή του. 

 

Οι δείκτες που επιλέχθηκαν ομαδοποιούνται κάτω από τις ακόλουθες κύριες κατηγορίες: 

 

1. Δείκτες για την αξιολόγηση της τρέχουσας κοινωνικό-οικονομικής και περιβαλλοντικής 

κατάστασης των περιοχών υλοποίησης του έργου 

2. Δείκτες για τη μέτρηση του αντίκτυπου του έργου στις περιοχές υλοποίησης 

3. Δείκτες για την εφαρμογή και αξιολόγηση της μεθόδου που επιδεικνύεται 

4. Δείκτες για τη δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου σε 

άλλες απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ευρώπης 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. 
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1. Εισαγωγή 

Ακόμη και αν τα ποσοστά της ανακύκλωσης έχουν βελτιωθεί σημαντικά στην Ευρώπη, 

υπάρχουν περιοχές που αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για τα απόβλητα. Οι 

απομακρυσμένες περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά τη 

συμμόρφωση με τις τρέχουσες πολιτικές για τα απόβλητα λόγω της έλλειψης υποδομών ή 

τη έλλειψης προσβασιμότητας στα αστικά κέντρα. Πολλά μέρη της Ευρώπης (35%) 

ταξινομούνται ως απομακρυσμένες περιοχές - ιδιαίτερα απομονωμένες περιοχές, νησιά 

και αγροτικές περιοχές - τα οποία δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένα μεταξύ τους καθώς και 

με τις γειτονικές περιοχές και οικισμούς. Λόγω των εγγενών συνθηκών στις 

απομακρυσμένες περιοχές (απόσταση), υψηλά κόστη μεταφοράς και διαχείρισης 

επιβάλλονται, καθιστώντας δύσκολο για αυτές τις περιοχές να ακολουθήσουν τις επιλογές 

διαχείρισης στην κορυφή της πυραμίδας ιεράρχησης και έτσι στρέφονται προς τα 

χαμηλότερα επίπεδα της ιεράρχησης των αποβλήτων, και συγκεκριμένα στην υγειονομική 

ταφή ή ακόμα και στις παράνομες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων, όπως η 

ανεξέλεγκτη απόθεση των αποβλήτων, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον και θέτοντας σε 

κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 

Για τους λόγους αυτούς, πολλές Ευρωπαϊκές απομακρυσμένες περιοχές εξακολουθούν να 

υστερούν σε επιδόσεις στη διαχείρισης των αποβλήτων τους. Με αυτό τον τρόπο, πολύτιμα 

υλικά διαρρέουν από τις οικονομίες μας, οι οποίες βασίζονται περισσότερο σε γραμμικό 

τρόπο ζωής και συγκεκριμένα στο μοντέλο γραμμικού μεταβολισμού «παραγωγή-

κατανάλωση-απόρριψη», παρά στο κυκλικό μοντέλο οικονομίας που βρίσκεται στην 

κορυφή των προτεραιοτήτων για τις ευρωπαϊκές οικονομίες στον Χάρτη Πορείας για την 

Αποδοτικότητα των Πόρων (Resource Efficiency Roadmap) στην Ευρώπη. Η Οδηγία-Πλαίσιο 

για τα απόβλητα θέτει συγκεκριμένους στόχους για την ανακύκλωση των αστικών στερεών 

αποβλήτων (ΑΣΑ) (το 50% των ΑΣΑ πρέπει να ανακυκλώνεται μέχρι το 2020), ενώ η διαλογή 

στην πηγή τουλάχιστον σε μέταλλο, πλαστικό, χαρτί και γυαλί πρέπει να καθιερώνεται από 

το 2015. Οι νέες και καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ανακύκλωσης των αποβλήτων των απομακρυσμένων περιοχών, με την ενσωμάτωση της 

διαλογής στην πηγή και την επεξεργασία με σκοπό την ελαχιστοποίηση του όγκου πριν από 

τη μεταφορά τους στην τελική αγορά για περαιτέρω αξιοποίηση.  
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Το έργο PAVEtheWAySTE στοχεύει να παρέχει μια τεχνικά εφικτή και περιβαλλοντικά 

βιώσιμη τεχνολογία, η οποία είναι καινοτόμα σε επίπεδο ΕΕ, που θα διευκολύνει την 

εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα και άλλων πολιτικών διαχείρισης των 

αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Το έργο αποτελεί την πρώτη πιλοτική εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που παράγονται στους απομακρυσμένους Δήμους Νάξου & 

Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας με στόχο την μετέπειτα επεξεργασία τους σε 

καινοτόμα, ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης για την αποτελεσματική ανάκτηση 

υλικών υψηλής ποιότητας τα οποία θα διατεθούν στην αγορά ανακυκλώσιμων υλικών. 

Για να προσδιοριστεί η πρόοδος και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της προτεινόμενης 

καινοτόμου τεχνολογίας σε περιβαλλοντικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

απαιτείται η θέσπιση ενός πρωτοκόλλου παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του 

έργου. Ο προσδιορισμός των επιπτώσεων του έργου θα πραγματοποιηθεί με τη μέτρηση 

συγκεκριμένων δεικτών, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. 

Σύμφωνα με την επίσημη κατατεθειμένη πρόταση υλοποίησης του έργου, η βασική 

κατηγοριοποίηση των δεικτών αξιολόγησης του έργου είναι: 

 Δείκτες αξιολόγησης της υφιστάμενης κοινωνικό-οικονομικής και περιβαλλοντικής 

κατάστασης των περιοχών δράσεις του έργου 

 Δείκτες μέτρησης των επιπτώσεων του έργου  

 Δείκτες  αξιολόγησης/υλοποίησης της μεθόδου επίδειξης του έργου 

 Δείκτες μέτρησης της μεταφοράς και της δυνατότητας αναπαραγωγής του έργου. 

Αναλυτικότερα, επιλέχθηκαν δείκτες που σχετίζονται με την αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης, αλλά και της προόδου των περιοχών υλοποίησης του έργου στους 

ακόλουθους τομείς: 

 Περιβαλλοντικός τομέας 

 Κοινωνικο-οικονομικός τομέας 
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2. Μεθοδολογία 

2.1. Επιλογή Περιβαλλοντικών Δεικτών 

Η κατηγοριοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα 

του έργου κατανέμονται στους δείκτες που αφορούν την παραγωγή αποβλήτων αλλά και 

σε αυτούς που σχετίζονται με τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης στις περιοχές δράσης 

του έργου.  

 Παραγωγή αποβλήτων 

Σε ότι αφορά τους δείκτες που περιγράφουν την παραγωγή αποβλήτων αυτοί 

περιλαμβάνουν δείκτες όπως  η παραγωγή αποβλήτων από τους τουρίστες, την παραγωγή 

αποβλήτων ανά κατηγορία. Αναλυτικότερα, οι δείκτες που περιγράφουν και αποτυπώνουν 

την παραγωγή αποβλήτων στις περιοχές δράσης του έργου παρουσιάζονται εκτενώς στην 

Εικόνα 1.  

 

 

 
Εικόνα 1. Δείκτες παραγωγής αποβλήτων 

 

 Διαχείριση αποβλήτων 

Σύμφωνα με την επίσημη κατατεθειμένη πρόταση υλοποίησης του έργου οι δείκτες που 

παρουσιάζουν την διαχείριση του έργου παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.  

1. Παραγωγή αποβλήτων

1.1  Συνολική παραγωγή ΑΣΑ (τόνοι/έτος)

1.2 Παραγωγή αποβλήτων από τουρίστες (τόνοι/έτος)

1.3 Παραγωγή αποβλήτων ανά δραστηριότητα (τόνοι/έτος)

1.4 Παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας  (τόνοι/έτος)
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Εικόνα 2. Δείκτες διαχείρισης αποβλήτων 

 

 Προσδιορισμός της προόδου της κατάστασης του περιβάλλοντος των περιοχών στόχων 

του έργου 

 

Σε ότι αφορά τον προσδιορισμό της  υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης των 

περιοχών δράσης του έργου, οι δείκτες που την αποτυπώνουν παρουσιάζονται στην Εικόνα 

3.  

2. Δείκτες διαχείρισης αποβλήτων

2.1 Ποσοστό συλλογής αποβλήτων (επί των συνολικών συλλεχθέντων 
αποβλήτων)

2.2 Κάλυψη συλλογής (αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται επί του 
συνολικού πληθυσμού)

2.3 Ποσοστό ταφής αποβλήτων  επί του συνόλου των επεξεργασμένων 
αποβλήτων

2.4 Ποσοστό παράνομης απόθεσης (επι των συνολικών αποβλήτων)

2.5 Ποσοστό ανάκτησης υλικών ανά ρεύμα αποβλήτου 

2.6 Σύνολο αποβλήτων που μεταφέρονται προς απόθεση (τόνοι/χλμ)

2.7 Διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων (τόνοι/χλμ)

2.8 Εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου (kg CO2 eq)



Παραδοτέο C1.1: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου 

 

LIFE PAVEtheWAySTE 12 

 

 

Εικόνα 3. Δείκτες μέτρησης της προόδου της περιβαλλοντικής κατάστασης 

 

 Μεταφορά και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου 

Σύμφωνα με την επίσημη κατατεθειμένη πρόταση υλοποίησης του έργου, για την 

αποτύπωση της μεταφοράς και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου, 

χρησιμοποιούνται οι δείκτες που παρουσιάζονται στης Εικόνα 4. 

 

 

Εικόνα 4. Δείκτες μεταφοράς και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου 

4. Δείκτες αποτύπωσης της πρόοδου της κατάστασης 
περιβάλλοντος

4.1: Ποσοστό εκτροπής απο παράνομη απόθεση (%)

4.2: Ποσοστό εκτροπής απο υγειονομική ταφή (%)

4.3: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αποφεύγονται ανα μήνα 
κατά τη διάρκεια της φάσης επίδειξης του έργου (συγκρίνοντας το με την 
αρχική κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων)

4.4: Εξοικονόμηση καυσίμου και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
αποφεύγεται λόγω της μειωμένες ανάγκες μεταφοράς που σχετίζονται με 
την συμπίεση των ανακυκλωμένων υλικών

4.5: Eξοικονόμηση ενέργειας, νερού και εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου λόγω της αντικατάστασης των πρώτων υλών με τα 
παραγόμενα ανακυκλωμένα υλικά.

5. Δείκτες μεταφοράς και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων 
του έργου

5.1: Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν για την μετάδοση της 
τεχνογνωσίας για τους ακόλουθους Δήμους

5.2: Αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν απο τους ακόλουθους 
Δήμους με σκοπό την υποστήριξη και την αναπαραγωγή του καινοτόμου 
συστήματος

5.3:Αριθμός ενδιαφερόμενων φορέων που υποστηρίζουν την 
αναπαραγωγή του καινοτόμου συστήματος PAVEtheWAySTE στην περιοχή 
τους
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 Αξιολόγηση της προτεινόμενης τεχνολογίας για την ανακύκλωση των ΑΣΑ 

Οι βασικότεροι δείκτες που επιλέχθηκαν προκειμένου να αξιολογήσουν την καινοτόμο τεχνολογία 

που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, παρουσιάζονται εκτενώς στην Εικόνα 6. 

 

Εικόνα 5. Δείκτες αξιολόγησης της προτεινόμενης τεχνολογίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

6. Δείκτες αξιολόγησης της τεχνολογίας που προτείνεται 

6.1: Καθαρότητα τελικού προιόντος απο το πρωτότυπο σύστημ (kg
ακαθάρτων ανά τόνο διαχωρισμένων υλικών που συλλέχθηκαν)

6.2: Ποσοστό ανάκτησης ανά υλικό (% ανακυημένου τελικού προιόντος ανά 
συνολική ποσότητα παραγώμενου υλικού)

6.3: Ποσοστό συμπίεσης (τελικός όγκος/αρχικός όγκος αποβλήτων)

6.4: Μείωση των αναγκών μεταφοράς των αποβλήτων για τη διαχείριση τους

6.5: Μηνιαίες ανάγκες σε ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος
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Πίνακας 1 Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών δεικτών – υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος των περιοχών υλοποίησης του έργου LIFE PAVEtheWAySTE 

 
Δείκτης 

Ποσοτικοποίηση 
Πηγή/Πληροφορίες-Αποτελέσματα 

από Δράσεις του έργου 
1

. Π
α

ρ
α

γω
γή

 α
π

ο
β

λή
τω

ν 

1.1: Συνολική παραγωγή ΑΣΑ (τν/έτος) (2013) 

475kg/cap (EU 28), 
510kg/cap (GR), 

240tn (Δουνούσα), 
260tn (Σχοινούσα), 
205tn (Ηρακλεία), 

740tn (Κουφονήσια) 

Eurostat, 2012; ΤΣΔΑ Αρχαίας 
Ολυμπίας, 2015; ΤΣΔΑ Νάξου, 2014. 

1.2: Παραγωγή αποβλήτων από τον τουρισμό (τν/έτος) 180kg/cap/d (EU 28) 

Eurostat, 2012 

1.3: Παραγωγή αποβλήτων ανά δραστηριότητα (τν/έτος)  

Πρωτογενής τομέας (2012) 
40,410,000 (EU 28), 

9,979 (GR) 

Δευτερογενής Τομέας (2012) 
733,980,000 (EU 28), 

47,831,627 (GR) 

Τριτογενής τομέας (2012) 

113,490,000 (EU 28), 
1,511,868 (GR) 

821,160,000 (EU 28), 
812,519 (GR) 

1.4: Παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας (2013) 
65,3% (EU28), 

52,4% (GR) 
Europen 2011,ΕΕΑΑ 

2
. Δ

ια
χε

ίρ
ισ

η
 α

π
ο

β
λή

τω
ν 

2.1: Ποσοστό συλλογής αποβλήτων (% των συλλεχθέντων αποβλήτων 
επί του συνόλου) 

Αρχαία Ολυμπία 
Μικρές Κυκλάδες 

Δράση C2 

2.2: Κάλυψη συλλογής (αριθμός εξυπηρετού-μενων ατόμων επί του 
συνολικού πληθυσμού) 

Αρχαία Ολυμπία 
Μικρές Κυκλάδες 

Δράση C2 

2.3: Ποσοστό ταφής αποβλήτων 
27% (2012, EU 28), 

82% (2015, GR) 
Eurostat, 2012 

2.4: Παράνομη απόθεση αποβλήτων) (2012) 
33% (EU 28) 

80% (GR) 

2.5: Ποσοστό ανάκτησης υλικών ανά ρεύμα αποβλήτων (2011) (%) 

Europen 2011 

Χαρτί & χαρτόνι 
83 (EU 27), 

92 (GR) 

Πλαστικό 
34 (EU 27), 

33 (GR) 

Γυαλί 
71 (EU27), 

37 (GR) 

Μέταλλο 
72 (EU 27), 

44 (GR) 

2.6: Σύνολο αποβλήτων που μεταφέρονται προς απόθεση (τν/χλμ) 
Αρχαία Ολυμπία 
Μικρές Κυκλάδες 

Δράση C2 
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Δείκτης 

Ποσοτικοποίηση 
Πηγή/Πληροφορίες-Αποτελέσματα 

από Δράσεις του έργου 

2.7: Διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων 
Αρχαία Ολυμπία 
Μικρές Κυκλάδες 

Δράση C2 

2.8: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (kg CO2eq) 
190 (EU28), 

300 (GR) 
Defra, 2011 

4
. Π

ρ
ό

ο
δ

ο
ς 

κα
τά

σ
τα

σ
η

ς 
π

ερ
ιβ

ά
λλ

ο
ντ

ο
ς 

4.1: Ποσοστό εκτροπής από παράνομη απόθεση (%)  

Δράσεις C2, C3, B4 

4.2: Ποσοστό εκτροπής από υγειονομική ταφή (%)  

4.3: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αποφεύγονται ανά μήνα 

κατά τη διάρκεια της φάσης επίδειξης του έργου (συγκρίνοντας το με 

την αρχική κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων) 

 

4.4: Εξοικονόμηση καυσίμου και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

αποφεύγεται λόγω της μειωμένες ανάγκες μεταφοράς που σχετίζονται 

με την συμπίεση των ανακυκλωμένων υλικών 

 

4.5: Εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου λόγω της αντικατάστασης των πρώτων υλών με τα 

παραγόμενα ανακυκλωμένα υλικά. 

 

5
. Δ

εί
κτ

ες
 

μ
ετ

α
φ

ο
ρ

ά
ς 

κα
ι 

α
να

π
α

ρ
α

γω
γή

ς 
τω

ν 

α
π

ο
τε

λε
σ

μ
ά

τω
ν 

το
υ

 

έρ
γο

υ
 

5.1: Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν για την μετάδοση της 
τεχνογνωσίας για τους ακόλουθους Δήμους 

 

Δράσεις D5, B5 

5.2: Αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν απο τους ακόλουθους 
Δήμους με σκοπό την υποστήριξη και την αναπαραγωγή του 
καινοτόμου συστήματος 

 

5.3:Αριθμός ενδιαφερόμενων φορέων που υποστηρίζουν την 
αναπαραγωγή του καινοτόμου συστήματος PAVEtheWAySTE στην 
περιοχή τους 

 

6
.  

Δ
εί

κτ
ες

 α
ξι

ο
λό

γη
σ

η
ς 

τη
ς 

τε
χν

ο
λο

γί
α

ς 
π

ο
υ

 
π

ρ
ο

τε
ίν

ετ
α

ι 

6.1: Καθαρότητα τελικού προϊόντος απο το πρωτότυπο σύστημα (kg  
ακαθάρτων ανά τόνο διαχωρισμένων υλικών που συλλέχθηκαν) 

 

Δράσεις C2, C3, Β3, B4  

6.2: Ποσοστό ανάκτησης ανά υλικό (% ανακτημένου τελικού προϊόντος 
ανά συνολική ποσότητα παραγόμενου υλικού) 

 

6.3: Ποσοστό συμπίεσης (τελικός όγκος/αρχικός όγκος αποβλήτων)  

6.4: Μείωση των αναγκών μεταφοράς των αποβλήτων για τη 
διαχείριση τους 

 

6.5: Μηνιαίες ανάγκες σε ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος  
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Αναλυτικότερα, οι περιβαλλοντικοί δείκτες που επιλέχθηκαν να ενσωματωθούν στο 

πρωτόκολλο παρακολούθησης, αποτελούν τους πιο κοινώς απαντώμενους στη διεθνή 

βιβλιογραφία και βασικά στοιχεία για το περιεχόμενό τους, τον τρόπο υπολογισμού τους 

είναι τα εξής: 

 

1. Ρυθμός παραγωγής αποβλήτων (κιλά/ κάτοικο/ έτος) 

 Ο πιο θεμελιώδης δείκτης για την διαδικασία της παρακολούθησης και αξιολόγησης 

του προγράμματος διαλογής στην πηγή αποβλήτων 

 Χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την ποσότητα και τον τύπο ΑΣΑ που 

παράγεται ανα άτομο ανα χρόνο. 

 Εφαρμόζεται τόσο σε συγκεντρωμένα (αναμεμειγμένα) όσο και σε προδιαλεγμένα 

απόβλητα, δηλαδή μπορεί να απεικονίσει: το συνολικό ρυθμό παραγωγής  ΑΣΑ, το 

ρυθμό παραγωγής συγκεκριμένων, προδιαλεγμένων στην πηγή υλικών, τον ρυθμό 

παραγωγής σύμμεικτων ΑΣΑ και την ποσότητα συγκεκριμένων υλικών που 

βρίσκονται στα σύμμεικτα ΑΣΑ. 

Σημείωση: πιθανές αλλαγές στο  ρυθμό παραγωγης απορριμμάτων  μπορεί να 

καθορίζονται από τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των συμμεντεχόντων στην 

διαλογής στην πηγή  ή / και από αλλαγές στις αγοραστικές - καταναλωτικές συνήθειες 

των συμμετεχόντων. 

 

2. Ποσοστό διαχωρισμού υλικών-στόχων (συνολικό ή ανα τύπο υλικού) (% κ.β) 

 Αποκαλύπτει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες διαχωρίζουν τα απορρίμματά 

τους και σχηματίζεται από το λόγο του συνολικού βάρους των διαλεγμένων στην 

πηγή υλικών προς το συνολικό  βάρος των παραγόμενων ΑΣΑ. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε μεμονωμένα διαλεγμένα υλικά (όσον αφόρα 

την πιθανή ποσότητα του υλικού) με σκοπό να περιγράψει το βαθμό στον οποίο οι 

συμμετέχοντες ταξινομούν το συγκεκριμένο κλάσμα των ΑΣΑ. 

 Στην πράξη, o δείκτης φανερώνει εάν μια αύξηση στην ποσότητα των 

διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων ανά κάτοικο προκαλείται από τη συνολική 

αύξηση στην παραγωγή ΑΣΑ ή λόγω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

διαλογής από το συμμετέχοντα πληθυσμό. 

 Σε μια άλλη μελέτη (Berg, 1993), ο όρος «ποσοστό ανακύκλωσης» χρησιμοποιείται 

αντί ποσοστού διαχωρισμού των υλικών. Ωστόσο, αυτό περιλαμβάνει την υπόθεση 
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ότι όλες οι ποσότητες των διαλεγμένων απορριμμάτων ανακυκλώνονται μετά τη 

συλλογή, κάτι που δεν είναι απαραίτητο και δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Ως εκ 

τούτου, η χρήση του ποσοστού διαχωρισμού υλικών-στόχων θεωρείται πιο σωστό. 

 

3. Ποσοστό προσμίξεων στα διαχωρισμένα υλικά (% κ.β) 

 Παρουσιάζει το επίπεδο καθαρότητας των διαλεγμένων στην πηγή υλικών που 

εμφανίζεται ως ο λόγος του βάρους των λανθασμένα διαλεγμένων υλικών στα 

ανακυκλώσιμα προς το συνολικό βάρος των διαλεγμένων στην πηγή υλικών. 

 Τα αυξημένα επίπεδα προσμείξεων στα διαλεγμένα υλικά μπορεί να είναι 

παραπλανητικά σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαλογής 

στην πηγή. Επιπλέον, το ποσοστό αυτό μπορεί να προσφέρει πολύτιμες 

πληροφορίες για την προετοιμασία ενημερωτικών εκστρατειών ή εγγράφων 

πληροφόρησης, όπως για παράδειγμα οδηγίες για διαλογή στην πηγή. 

 

2.2. Επιλογή Κοινωνικο-οικονομικών Δεικτών 

Οι περισσότεροι από τους κοινωνικούς δείκτες περιγράφουν δείκτες που χρησιμοποιούνται 

συχνά για στατιστικές αναλύσεις, ενώ οι περισσότεροι από τους οικονομικούς δείκτες, 

αντίστοιχα, έχουν χρησιμοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς της ΕΕ.  

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τους κοινωνικούς δείκτες, κατατάσσονται στην κατηγορία 

των δεικτών που αποτυπώνουν την άποψη και στάση του πληθυσμού στις περιοχές 

εφαρμογής του έργου σχετικά με θέματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων 

(δείκτες 3.2, 3.3, 3.5). Αντίστοιχα, οι οικονομικοί δείκτες στοχεύουν στην  ποσοτικοποίηση 

του κόστους διαχείρισης, αλλά και στην αποτύπωση της περιφερειακότητας των περιοχών 

στόχων του έργου.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δείκτες 3.7 έως και 3.9 αποτελούν τους 

βασικούς δείκτες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της κοινωνικό-

οικονομικής κατάστασης των περιοχών δράσης του έργου. Ταυτόχρονα, με βάση αυτούς η 

ομάδα εργασίας θα συνεχίσει ή θα τροποποιήσει αντίστοιχα τις επερχόμενες δράσεις 

υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα, οι κοινωνικό-οικονομικοί δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν συνοψίζονται στην Εικόνα 5, και η ποσοτικοποίηση αυτών στον Πίνακα 

2 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 6. Κοινωνικό-οικονομικοί δείκτες  
 

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά την ποσοτικοποίηση των κοινωνικών δεικτών θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι δείκτες: 

3.1: Μέσος αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό,  
3.2: Αριθμός ατόμων που είναι ικανοποιημένοι με τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης 
αποβλήτων,  
3.3: Απόσταση των νοικοκυριών από τον χώρο διάθεσης αποβλήτων καθώς και  
3.5: Αριθμός ατόμων που εφαρμόζουν ανακύκλωση,  
 
θα αποσαφηνιστούν από την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων που θα 

μοιραστούν στην πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό που θα πραγματοποιηθεί σε 

κάθε έναν από τους δήμους υλοποίησης του έργου (Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων 

και Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας). Παράλληλα, σημειώνεται ότι για τον δείκτη 3.3 που 

περιγράφει τη σύνθεση των νοικοκυριών, την παρούσα χρονική στιγμή παρουσιάζονται 

γενικά στοιχεία από την Απογραφή του 2011,  για τις εν λόγω περιοχές εφαρμογής του 

έργου.  

 

3. Κοινωνικοί δείκτες

3.1: Μέσος αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό

3.2: Αριθμός ατόμων που είναι ικανοποιημένα με τις υφιστάμενες πρακτικές 
διαχείρισης αποβλήτων

3.3: Απόσταση των νοικοκυριών από τον χώρο απόθεσης αποβλήτων (m)

3.4: Οικογενιακή σύνθεση νοικοκυριών

3.5: Αριθμός ατόμων που εφαρμόζουν ανακύκλωση

3.6: Κόστος συλλογής ΑΣΑ (€/τν)

3.7: Κόστος μεταφοράς ΑΣΑ (€/τν)

3.8: Κόστος τελικής επεξεργασίας ΑΣΑ (π.χ. κόστος ταφής) (€/τν)

3.9: Συνολικό κόστος διαχείρισης ΑΣΑ (€/τν)

3.10: Χρήση γης για ταφή αποβλήτων (m2)

3.11: Περιφερειακότητα (απόσταση μέχρι το κέντρο)
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  Πρόοδος της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης των περιοχών δράσης του έργου 

Σε ότι αφορά την αποτύπωση της κοινωνικό-οικονομική προόδου των περιοχών δράσης 

του έργου επιλέχθηκαν οι δείκτες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.  

 

Εικόνα 7. Δείκτες αποτύπωσης της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης του έργου 

 

7.Δείκτες αποτύπωσης της κοινωνονικο-οικονομικής κατάστασης 
των περιοχών δράσης του έργου.

7.1: Φορείς στην κοινωνία που έχουν λάβει (σημαντικό) οικονομικό όφελος

7.2: Φορείς στην κοινωνία που θα μπορούσαν να λάβουν σημαντικό οικονομικό 
όφελος απο την εφαρμογή πλήρους κλίμακας του έργου

7.3: Ποσοστιαία μεταβολή των νοικοκυριών που είναι ικανοποιημένα απο τις νέες 
πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων

7.4: Αριθμός ατόμων που προσλαμβάνονται για τη λειτουργία του ποτότυπου 
συστήματος.

7.5:  Ποσοστό δευτερογενών υλικών που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές

7.6: Επιβράβευση των χρηστών των μονάδων επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών.

7.7: Αριθμός ατόμων που ενημερώθηκαν για τα οφέλη της ανακύκλωσης και των 
συναφών δράσεων αποδοτικότητας των πόρων.

7.8: Αριθμός ατόμων που επισκέπτονται τα πιλοτικά συστήματα απο άλλους Δήμους, 
περιφέρειες καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα 
πανεπιστήμια.

7.9: Ποσοστιαία μεταβολή των νοικοκυριών που έχουν δεσμευτεί να κάνουν 
ανακύκλωση

7.10: Ποσοστό στη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας 

7.11: Αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) που επηρεάζονται από το έργο
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 Μεταφορά και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου 

Παράλληλα, επιλέχθηκαν δείκτες που αποτυπώνουν τις δραστηριότητες μεταφοράς και 

αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου, οι οποίοι παρουσιάζονται στην Εικόνα 7.  

 

 

Εικόνα 8. Δείκτες μεταφοράς και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου 

 

2.2.3. Υλοποίηση και αξιολόγηση της μεθόδου εφαρμογής 

 

 

Εικόνα 9 Δείκτες αξιολόγησης της μεθόδου εφαρμογής 

 

8. Δείκτες μεταφοράς και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων 
του έργου

8.1: οικονομική αποτελεσματικότητα της αντιγραφής του καινοτόμου 
συστήματος PAVEtheWAySTE στις απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την 
επικράτεια της ΕΕ

8.2: Αριθμός απομακρυσμένων περιοχών που έχουν ενημερωθεί για τα 
αποτελέσματα του έργου

8.3: Αριθμός απομακρυσμένων περιοχών οι οποίες θέλουν να ακολουθήσουν 
τα αποτελέσματα του έργου.

9. Δείκτες αξιολόγησης της μεθόδου εφαρμογής

9.1: Ποσοστό του τοπικού πληθυσμού που χρησιμοποιεί τα πρωτότυπα συστήματα

9.2: Ποσοστό του τοπικού πληθυσμού που εκφράζουν θετικά σχόλια για το 
πρωτότυπο σύστημα

9.3: Μείωση του διαχειριστικού κόστους αποβλήτων (% αλλαγή)
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Πίνακας 2 Κοινωνικό-οικονομικοί δείκτες 

 Δείκτης Ποσοτικοποίηση Πηγή 

3
. Κ

ο
ιν

ω
νι

κο
ί 

Δ
εί

κτ
ες

 
3.1: Μέσος αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό 

2,5 (GR),  
2,7(Νάξος),  

2,8 (Αρχ. Ολυμπία) 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011 

3.2: Αριθμός ατόμων που είναι ικανοποιημένοι με τις υφιστάμενες 
πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων 

 

Ερωτηματολόγιο 3.3: Απόσταση των νοικοκυριών από τον χώρο διάθεσης αποβλήτων 
(m) 

 

3.4: Οικογενειακή σύσταση νοικοκυριών  

Οικογενειακή κατάσταση (%)  

ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011 

Άγαμοι 39 (Νάξος), 35 (Αρχ. Ολυμπία) 

Έγγαμοι 52 (Νάξος), 53 (Αρχ. Ολυμπία)    

Διαζευγμένοι 6 (Νάξος), 10 (Αρχ. Ολυμπία) 

Χήροι 2 (Νάξος), 2 (Αρχ. Ολυμπία) 

Φύλο (%)  

Άντρες 51 (Νάξος), 51 (Αρχ. Ολυμπία)  

Γυναίκες 49 (Νάξος), 49 (Αρχ. Ολυμπία) 

Μέλη οικογένειας  

1 μέλος 23,7 (Νάξος), 24,21 (Αρχ. Ολυμπία) 

2 μέλη 29,8 (Νάξος), 31,00 (Αρχ. Ολυμπία)  

3 μέλη 18,7 (Νάξος), 15,06 (Αρχ. Ολυμπία) 

4 μέλη 17,5 (Νάξος), 14,90 (Αρχ. Ολυμπία) 

5 μέλη 7,0 (Νάξος), 7,90 (Αρχ. Ολυμπία) 

6 και άνω 3,2 (Νάξος), 6,94 (Αρχ. Ολυμπία) 

Ηλικιακή κατανομή  

0-29 33,78 (Νάξος), 37,31 (Αρχ. Ολυμπία) 

30-49 29,46 (Νάξος), 27,56 (Αρχ. Ολυμπία) 

50-69 21,87 (Νάξος), 23,88 (Αρχ. Ολυμπία)  

70+ 14,89 (Νάξος), 17,19 (Αρχ. Ολυμπία) 

3.5: Αριθμός ατόμων που εφαρμόζουν ανακύκλωση  Ερωτηματολόγιο 

3.6: Κόστος συλλογής ΑΣΑ (€/τν ) 2014  
15-40 USD/tn (GR), 200 Δονούσα, 210 Σχοινούσα, 140 

Ηρακλεία, 120 Κουφονήσια,  >200 Αρχ. Ολυμπία 

ΤΣΔΑ Αρχ.Ολυμπίας, 
2015;ΤΣΔΑ Νάξου, 

2016; The World Bank 
2012, Δράση C2 

3.7: Κόστος μεταφοράς ΑΣΑ (€/τν)  

ΤΣΔΑ Αρχ.Ολυμπίας, 
2015;ΤΣΔΑ Νάξου, 

2016; Δράση C2 

3.8: Κόστος τελικής επεξεργασίας ΑΣΑ (π.χ. κόστος ταφής) (€/τν)  

3.9: Συνολικό κόστος διαχείρισης ΑΣΑ (€/τν) 200 (Αρχ. Ολυμπία) 

3.10: Χρήση γης για ταφή αποβλήτων (m2) 170 (Νάξος) 
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 Δείκτης Ποσοτικοποίηση Πηγή 

7
. Δ

εί
κτ

ες
 α

π
ο

τύ
π

ω
σ

η
ς 

τη
ς 

κο
ιν

ω
νι

κό
-ο

ικ
ο

νο
μ

ικ
ή

ς 
κα

τά
σ

τα
σ

η
ς 

τω
ν 

π
ερ

ιο
χώ

ν 
δ

ρ
ά

σ
η

ς 
το

υ
 έ

ρ
γο

υ
. 

7.1: Φορείς στην κοινωνία που έχουν λάβει (σημαντικό) οικονομικό 
όφελος 

 

Δράσεις C2, C4 
Ερωτηματολόγιο 

7.2: Φορείς στην κοινωνία που θα μπορούσαν να λάβουν σημαντικό 
οικονομικό όφελος απο την εφαρμογή πλήρους κλίμακας του έργου 

 

7.3: Ποσοστιαία μεταβολή των νοικοκυριών που είναι ικανοποιημένα 

απο τις νέες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων 

 

7.4: Αριθμός ατόμων που προσλαμβάνονται για τη λειτουργία του 
πρωτότυποι συστήματος. 

 

7.5:  Ποσοστό δευτερογενών υλικών που απευθύνονται σε 
συγκεκριμένες αγορές 

 

7.6: Επιβράβευση των χρηστών των μονάδων επεξεργασίας 
ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

7.7: Αριθμός ατόμων που ενημερώθηκαν για τα οφέλη της 
ανακύκλωσης και των συναφών δράσεων αποδοτικότητας των 
πόρων. 

 

7.8: Αριθμός ατόμων που επισκέπτονται τα πιλοτικά συστήματα από 
άλλους Δήμους, περιφέρειες καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, τα 
ερευνητικά ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια. 

 

7.9: Ποσοστιαία μεταβολή των νοικοκυριών που έχουν δεσμευτεί να 
κάνουν ανακύκλωση 

 

7.10: Ποσοστό στη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας   

7.11: Αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) που επηρεάζονται 
από το έργο 
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8.1: Οικονομική αποτελεσματικότητα της αντιγραφής του καινοτόμου 
συστήματος PAVEtheWAySTE στις απομακρυσμένες περιοχές σε όλη 
την επικράτεια της ΕΕ 

 

Δράσεις D5, B5 
8.2: Αριθμός απομακρυσμένων περιοχών που έχουν ενημερωθεί για 
τα αποτελέσματα του έργου 

 

8.3: Αριθμός απομακρυσμένων περιοχών οι οποίες θέλουν να 
ακολουθήσουν τα αποτελέσματα του έργου. 

 

9
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9.1: Ποσοστό του τοπικού πληθυσμού που χρησιμοποιεί τα 
πρωτότυπα συστήματα 

 

Δράσεις C2, C3, Β3, 
B4 

Ερωτηματολόγιο 
9.2: Ποσοστό του τοπικού πληθυσμού που εκφράζουν θετικά σχόλια 
για το πρωτότυπο σύστημα 

 

9.3: Μείωση του διαχειριστικού κόστους αποβλήτων (% αλλαγή)  
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 Δείκτης Περιφερειακότητας 

Η πρόσβαση σε μία περιφερειακή περιοχή αποτελεί βασικό κριτήριο τόσο για τον 

προσδιορισμό της γεωγραφικής όσο και της οικονομικής περιφερειακότητας, για το λόγω 

αυτό, ως  «περιφερειακή περιοχή», ορίζεται μια περιοχή με χαμηλή προσπελασιμότητα, 

σύμφωνα με τους Schürmann & Talaat 2002; JRC. 2009. 

Σε ότι αφορά τον ορισμό τόσο της περιφερειακότητας όσο και τον ορισμό της 

προσπελασιμότητας μιας περιοχής σημειώνεται ότι υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι 

να αποτυπωθούν. Ο Goodall (1987) σημειώνει ότι με τον όρο περιφερειακότητα, ορίζεται η 

«κατάσταση που βιώνεται από άτομα, επιχειρήσεις και περιοχές που βρίσκονται στην άκρη 

ενός συστήματος επικοινωνιών, μακριά από τον γεωγραφικό πυρήνα ανάπτυξης ή το 

κέντρο ελέγχου της οικονομίας». Παράλληλα, ένας ενδεικτικός και γενικός ορισμός είναι: 

«οι δείκτες προσπελασιμότητας περιγράφουν τη θέση μίας περιοχής όσον αφορά της 

ευκαιρίες, της δραστηριότητες ή τα προτερήματα που υπάρχουν σε άλλες περιοχές και 

στην ίδια περιοχή, όπου «η περιοχή» μπορεί να είναι με περιφέρεια, πόλη ή ένας 

διάδρομος» (Gatrell, 1999). Όπως αναφέρθηκε εκτενώς, ανωτέρω, για την αποτύπωση του 

δείκτη της περιφερειακότητας απαιτείται η αποσαφήνιση και η ποσοτικοποίηση πρώτα του 

δείκτη της προσπελασιμότητας (Spiekermann et al., 2002). 

Για το λόγο αυτό οποιεσδήποτε αρχές και πρακτικές διαχείρισης ή και εφαρμογής ισχύουν 

για τις κεντρικές αστικές περιοχές δεν είναι πάντα κατάλληλες για να περιγράψουν την 

οικονομική ανάπτυξη των απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται συχνά 

ως «υποανάπτυκτες» (Backword), «αναπτυξιακά καθυστερημένες» (lagging), ή «στάσιμες» 

(stagnant). 

Για την μέτρηση της προσπελασιμότητας, σημειώνεται ότι υπάρχουν δύο ομάδες δεικτών 

οι απλοί δείκτες και οι  σύνθετοι. Στην ομάδα των απλών δεικτών περιλαμβάνονται οι 

δείκτες που περιγράφουν την παροχή της υποδομής σε μια περιοχή, αλλά αδυνατούν να 

συλλάβουν τον χαρακτήρα του δικτύου των μεταφορικών υποδομών. Ένα παράδειγμα 

τέτοιων δεικτών είναι το συνολικό μήκος των αυτοκινητοδρόμων σε μια περιοχή ή ο 

αριθμός των σιδηροδρομικών σταθμών. Αντίστοιχα, στην ομάδα των σύνθετων δεικτών 

προσπελασιμότητας εξετάζουν την προέλευση και τον προορισμό της κίνησης. Συνδυάζουν 

τις λειτουργικές δραστηριότητες (επικείμενοι προορισμοί) και τους παρεμποδιστικούς 
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παράγοντες (το κόστος για να φτάσει κανείς στον προορισμό). Μέσα σε αυτήν την ομάδα 

δεικτών, υπάρχουν διάφορες υποκατηγορίες: κόστος μετακίνησης, ημερήσια ή δυνητική 

προσπελασιμότητα. Κάποιοι δείκτες επίσης εξετάζουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς - 

αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο – ή υπολογίζουν την πολυτροπική και την πολυμοντελική 

προσπελασιμότητα (Εμμανουηλίδης, 2010). 

Ως δείκτης η περιφερειακότητα (European Peripherality Index), αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα εργαλεία εκτίμησης της διάστασης και αποτύπωσης της περιφερειακότητας 

στα πλαίσια της Ε.Ε. (Εμμανουηλίδης, 2010). Ο εν λόγω δείκτης αναπτύχτηκε από τους 

Schurmann και Talaat (2002) και ακολουθεί το πρότυπο της δυνητικής προσπελασιμότητας, 

δεδομένης της σημαντικής σύνδεσης των εν λόγω δεικτών. Βασικός στόχος του δείκτη 

περιφερειακότητας μιας περιοχής είναι να διακρίνει τις απομακρυσμένες περιοχές της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και παράλληλα να μετρήσει το ποσοστό προσπελασιμότητας τους.  

Σε ότι αφορά τις απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με την έκθεση JRC, 2009, 

σημειώνεται ότι από τα κράτη μέλη των EU 27 οι χώρες BE, LU, NL παρουσιάζουν 

χαμηλότερα ποσοστά περιφερειακότητας, ενώ οι χώρες EE, IE, GR, LV, DT, FL και SE 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά περιφερειακότητας. Παράλληλα, από το σύνολο των 

κρατών μελών των EU 27, το 28,4% αυτών χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες, άνω των 

45 λεπτών από το κοντινότερο αστικό κέντρο (JRC, 2009).  

Στην παρακάτω εικόνα, παρουσιάζεται αναλυτικά τα αποτελέσματα της προσβασιμότητας 

σύμφωνα με την έκθεση του JRC για το 2009, και όλα τα κράτη μέλη (EU 27) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εικόνα 10).  
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Εικόνα 10 Αποτελέσματα προσβασιμότητας για όλα τα κράτη μέλη της ΕU 27 (πηγή: JRC, 2009)
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