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Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων,
ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης αποβλήτων
για τις απομακρυσμένες περιοχές

Το έργο LIFE PAVEtheWAySTE ...
Κύριος στόχος του έργου είναι η εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος διαλογής και επεξεργασίας ΑΣΑ στην πηγή σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και της ΕΕ. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται: συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών ανά ρεύμα διαλογής (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο και βιοαπόβλητα), με απώτερο
σκοπό
την
μέγιστη ανάκτηση υλικών
και
Ολοκληρωμένες δράσεις:
β ε λ 1.

Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας

2.

Kick–off meeting στη Νάξο!

3.

Δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων LIFE στις
περιοχές υλοποίησης του έργου

4.

Παρουσίαση & Δικτύωση του έργου με

άλλα

Συνεργαζόμενοι εταίροι:

Ο διαδικτυακός τόπος του νέου έργου LIFE PAVEtheWAySTE δημιουργήθηκε
στη διεύθυνση www.pavethewayste.eu
και περιλαμβάνει τους στόχους καθώς και νέα σχετικά με τις δράσεις εφαρμογής του.
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Kick – off Meeting στη Νάξο!

Πινακίδα πληροφόρησης LIFE

Το kick-off meeting πραγματοποιήθηκε
στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2015 στη Νάξο, παρουσία όλων των συνεργαζόμενων
εταίρων για την υλοποίηση του.

Σχεδιάστηκε για να εγκατασταθεί σε δημόσιους χώρους των Δήμων Αρχ. Ολυμπίας και Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Οι κάτοικοι και οι
ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερώνονται για
τους στόχους και
την πρόοδο του
έργου καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησής
του με ποικίλες δράσεις διάχυσης.

Δικτύωση με άλλα προγράμματα LIFE:


22 & 23/10/2015: Συνάντηση της ομάδας εργασίας του έργου REVAWASTE και PAVEtheWAySTE κατά την εναρκτήρια συνάντηση του PAVEtheWAySTE στην Ελλάδα.



07/10/2015: Συνάντηση ομάδας εργασίας του ISWM-TINOS.

Παρουσιάσεις του έργου:


19/11/2015: Παρουσίαση του έργου κατά την επίσκεψη της σχολής Μωραΐτη (Γυμνάσιο) στο
ΕΜΠ.



28/11/2015: Συνέντευξη στο Ευρωπαϊκό Ραδιοφωνικό Δίκτυο (Euranet) για τη διαχείριση αποβλήτων στις απομακρυσμένες περιοχές και τις δράσεις του έργου

Δημοσιεύσεις:


26/10/2015: Δημοσίευση στο περιοδικό Residuos Profesional,στην Ισπανική γλώσσα παρουσιάζοντας τους στόχους του.



31/10/2015: Δημοσίευση στο περιοδικό FuturENVIRO στην Ισπανική γλώσσα.



26 /10/ 2015: Δημοσίευση στο περιοδικό RETEMA - Revista técnica de medio ambiente στην
Ισπανική γλώσσα.

Το επικοινωνιακό
σχέδιο δράσης του
έργου:

Το επικοινωνιακό σχέδιο θα ενημερώνεται κάθε έξι μήνες λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των
δράσεων διάχυσης και την αξιολόγηση των στόχων του

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε.
για το περιβάλλον και την κλιματική δράση

