
Τρέχοντα θέματα, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας:

Τοπικές Κοινότητες Αρχαίας Ολυμπίας, Πλατάνου και Πελοπίου

6ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

➢ Ολοκλήρωση εγκατάστασης Πράσινων 
Περιπτέρων 

➢ Εκδηλώσεις εκπαίδευσης των χειριστών των 
Πράσινων Περιπτέρων και των κατοίκων

➢ Διδακτικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης

«ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ, 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

http://pavethewayste.eu/

http://pavethewayste.eu/


Ολοκλήρωση εγκατάστασης των Πράσινων Περιπτέρων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου Τοπική Κοινότητα Πελοπίου

Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων κατασκευής και εγκατάστασης των Πράσινων
Περιπτέρων, ολοκληρώθηκε η εγκατάστασή τους στις πιλοτικές περιοχές δράσης του
Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Οι τόποι εγκατάστασης επιλέχθηκαν μετά από δημόσια
διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό και τις αρχές, προκειμένου να προσδιοριστούν
κατάλληλες τοποθεσίες, όπως πλατείες και κεντρικά σημεία εντός των οικισμών. Η
έναρξη της λειτουργίας τους αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας

Γυμνάσιο

Πυροσβεστική

Παλαιό Δημαρχείο

6ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
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Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους χειριστές των Πράσινων Περιπτέρων

Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και
ειδικότερα των δράσεων εκπαίδευσης, η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ διοργάνωσε το 1ο

εκπαιδευτικό σεμινάριο των χειριστών του Πράσινου Περιπτέρου. Στόχος των
εκδηλώσεων αποτέλεσε η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των χειριστών των Πράσινων
Περιπτέρων που εγκαταστάθηκαν στις περιοχές δράσης του έργου, για τη λειτουργική
διαδικασία του αλλά και όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να ακολουθούνται. Η
εκπαίδευση των χειριστών πραγματοποιήθηκε στις 20/06/2019 και επαναλήφθηκε στις
20/12/2019 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες:

20/06/2019 20/12/2019

6ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
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Εναρκτήριες εκδηλώσεις για τη λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων και εκπαίδευση 
των κατοίκων για τη λειτουργία τους

Στόχοι των εκδηλώσεων αποτέλεσαν:
• η ενημέρωση των κατοίκων για την

έναρξη της λειτουργίας των Πράσινων
Περιπτέρων

• η εκπαίδευσή τους για την ορθή χρήση
τους

• η περιγραφή της διαδικασίας που θα
πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να
συμμετέχουν ενεργά στο έργο

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών,
που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο 2019,
μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια με
οδηγίες για το διαχωρισμό των
ανακυκλώσιμων αποβλήτων στην πηγή και
τη συνολική λειτουργία του συστήματος
ανακύκλωσης, αλλά και σακούλες
διαφορετικού χρώματος για τη διευκόλυνση
των κατοίκων στον διαχωρισμό των υλικών
στις τέσσερις βασικές ροές (χαρτί/χαρτόνι,
πλαστικό, μέταλλο και γυαλί).

6ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, η
ομάδα εργασίας του ΕΜΠ σε συνεργασία με το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και
συγκεκριμένα τους Τοπικούς Προέδρους των τριών περιοχών δράσης του έργου,
διοργάνωσε την 1η ενημερωτική καμπάνια για την έναρξη λειτουργίας του Πράσινου
Περιπτέρου και το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους κατοίκους.

Οι εκπρόσωποι του δήμου
ενημέρωσαν και μοίρασαν
εξοπλισμό σε συνολικά 495
νοικοκυριά στις τρεις τοπικές
κοινότητες.
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Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

Τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στις σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις τοπικές κοινότητες
Αρχαίας Ολυμπίας, Πλατάνου και Πελοπίου. Τις εκδηλώσεις συνολικά παρακολούθησαν
496 μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Μέσω μιας
διαδραστικής διαδικασίας ερωταπαντήσεων, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την σημασία
της ανακύκλωσης και πώς συμμετέχοντας στο πρωτότυπο σύστημα ανακύκλωσης
συμβάλλουν και εκείνοι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου Τοπική Κοινότητα Πελοπίου

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Πράσινου Περιπτέρου στην περιοχή τους
και τη σημασία της ανακύκλωσης για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

6ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
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6ο Ενημερωτικό Δελτίο 
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του έργου: http://pavethewayste.eu/el/
ή να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Δημήτρη Μαλαμή στο
210 7723085 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmalamis@chemeng.ntua.gr

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

Συντονιστής του έργου

Εταίροι του έργου

Δήμος Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο

Cartif Τεχνολογικό 
Κέντρο

http://pavethewayste.eu/el/
mailto:dmalamis@chemeng.ntua.gr

