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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  

ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ» 

Σρζχουςεσ δράςεισ: 

1. Δθμόςια διαβοφλευςθ ςτουσ Διμουσ Νάξου & μικρϊν Κυκλάδων 
και Αρχαίασ Ολυμπίασ 

2. Διαβοφλευςθ με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 

3. Ολοκλιρωςθ ςχεδιαςμοφ 

Συνεργαζόμενοι εταίροι: 
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ΤΚ Δονοφςασ  
Πνευματικό Κζντρο  

Δονοφςασ 
(18/10/2016) 

ΤΚ Κουφονθςίων  
Γυμνάςιο Κουφονθςίων 

(19/10/2016) 

ΤΚ Σχοινοφςασ  
Πολιτιςτικό κζντρο  

Σχοινοφςασ 
(20/10/2016) 

ΤΚ Ηρακλειάσ  

Γυμνάςιο Ηρακλειάσ 

(21/10/2016) 

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων— 18-21/10/2016 

Στα πλαίςια υλοποίθςθσ των προπαραςκευαςτικϊν δράςεων του ζργου (Action A) πραγματοποιικθκαν ςυνολι-
κά 4 ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ — διαβοφλευςθ με το κοινό των Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΚ) υλοποίθςθσ του 
ζργου ςτο Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων. Οι εν λόγω διαβουλεφςεισ ζλαβαν χϊρα ωσ εξισ:  

Δημόςια διαβοφλευςη για το κοινό 

Στόχοσ των δθμόςιων διαβουλεφςεων ιταν αφενόσ θ ενθμζρωςθ των κατοίκων των περιοχϊν υλοποίθςθσ του 

ζργου, για τουσ ςτόχουσ, τα αναμενόμενα αποτελζςματα αλλά και τισ επερχόμενεσ δράςεισ του ζργου αλλά και 

αφετζρου θ ευαιςκθτοποίθςθ τουσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν υλοποίθςθ του ζργου.  

Διεξιχκθ ςτα πλαίςια του Διεκνοφσ Συνεδρίου «ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

— Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ —Περιβάλλον — Απαςχόλθςθ τθν περίοδο τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ» , το οποίο πραγματοποιικθκε ςτισ 15-16/07/2016 

ςτθν αίκουςα Όττο Σίμιτςεκ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Διεκνισ Ολυμπια-

κισ Ακαδθμίασ. Η διαβοφλευςθ για το κοινό αποτζλεςε παράλλθλθ 

δράςθ τθ δεφτερθ θμζρα του ςυνεδρίου (16/07/2016) 

Δήμοσ Αρχαίασ Ολυμπίασ—16/07/2016 

Δημόςια διαβοφλευςη για τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 

Στα πλαίςια υλοποίθςθσ των προπαραςκευαςτικϊν δράςεων (Action A) του ζργου θ ομάδα του ζργου διοργάνω-
ςε 2 δθμόςιεσ διαβουλεφςεισ για τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, μια για κάκε Διμο υλοποίθςθσ του ζργου. Στό-
χοσ των διαβουλεφςεων ιταν θ ενθμζρωςθ τουσ για το ζργο αλλά και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθν βζλτι-

ςτθ υλοποίθςθ του αλλά και τθν δζςμευςθ τουσ να ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ του. Και ςυγκεκριμζνα ςτθ 
ςυλλογι και μεταφορά των προ-διαλεγμζνων ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτισ βιομθχανίεσ ανακφκλωςθσ. 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  

Αίκουςα Όττο Σίμιτςεκ, Διεκνισ Ολυμπιακι Ακαδθμία 
(16/07/2016) 

Αίκουςα Πολυμζςων & Τθλεκπαίδευςθσ του Ε.Μ.Π. 
(01/11/2016) 
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24/11/2016: Η ομάδα εργαςίασ του ζργου από το CARTIF, επιςκζφκθκε ςτισ 

24 Νοεμβρίου τθν μονάδα URBASER ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτθν Βαρκελϊνθ, 

τθ μεγαλφτερθ ςε όλθ τθν Ιςπανία. Η URBASER είναι θγετικι εταιρία διαχείρι-

ςθσ και επεξεργαςίασ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Ιςπανία (website: 

www.urbaser.es). Ειδικεφεται ςτον κακαριςμό οδοςτρωμάτων, ςτθ ςυλλογι 

και μεταφορά αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Κα-

τά τθν επίςκεψθ τθσ ομάδασ ςτθ μονάδα, ςυηθτικθκαν προβλιματα ςυναφι 

με τθν διαχείριςθ των αποβλιτων ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, ενϊ παράλ-

λθλα παρουςιάςτθκαν τα καινοτόμα χαρακτθριςτικά του ζργου LIFE PA-

VEtheWAySTE για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και πικανι μελλοντικι δυνατότθ-

τα μεταφοράσ και αναπαραγωγισ των αποτελεςμάτων του ζργου. 

Παρουςιάςεισ ζργου/ Δικτφωςη με άλλα ζργα 

14/11/2016: Ομιλία τθσ κακ. Λοϊηίδου Μαρίασ, για τθν «Καλζσ Πρακτικζσ Κυκλικισ Οικονομίασ ςτθ Διαχείριςθ 

των Απορριμμάτων ςτα Νθςιά”, ςτα πλαίςια του Συνεδρίου «Κυκλικι Οικονομία — Εδαφικι Συνοχι Νθςιωτι-

κότθτα». Κατά τθ διάρκεια του διεκνοφσ ςυνεδρίου ςυηθτικθκε και αναπτφχκθκε εκτενϊσ θ ςθμαντικότθτα τθσ 

Κυκλικισ Οικονομίασ, από περιβαλλοντικισ, οικονομικισ και κοινωνικισ άποψθσ, τονίηοντασ ότι αυτι είναι θ 

μόνθ βιϊςιμθ λφςθ για τθν Ευρϊπθ ςτθν παροφςα φάςθ.  Παράλλθλα παρουςιάςτθκε το ζργο, οι δράςεισ και 

τα αναμενόμενα αποτελζςματα του ωσ παράδειγμα εφαρμογισ τθσ κυκλικισ οικο-

νομίασ ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Τζλοσ, κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου 

πραγματοποιικθκε και θ διακιρυξθ για τθ ςφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Ομίλου Εδα-

φικισ Συνεργαςίασ για τθν Κυκλικι Οικονομία ςτισ Νθςιωτικζσ περιοχζσ τθσ Μεςο-

γείου. 
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