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Περίληψη 

Η παρούσα τεχνική έκθεση 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). Το παραδοτέο Β.5.2 «Μελέτη για την αναπαραγωγή 

του καινοτόμου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων σε άλλες ευρωπαϊκές απομακρυσμένες 

περιοχές» αποτελεί την παρουσίαση του αντικειμένου της Δράσης B.5 του έργου με τίτλο 

«Προτάσεις για εφαρμογή του έργου σε πλήρη κλίμακα – αναπαραγωγή του έργου σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες».  

Σκοπός της δράσης αυτής του έργου είναι η παροχή προτάσεων για την εφαρμογή του έργου σε 

πλήρη κλίμακα αλλά και την αναπαραγωγή του σε άλλους δήμους που έχουν εκφράσει την 

επιθυμία να το ακολουθήσουν, μέσω ενδελεχούς ανάλυσης της δυνατότητας μεταφοράς και 

αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου. Στόχος της υποδράσης Β5.2 «Μελέτη για την 

αναπαραγωγή του καινοτόμου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων σε άλλες ευρωπαϊκές 

απομακρυσμένες περιοχές» είναι να παρουσιάσει την προοπτική αναπαραγωγής του έργου σε 

ακόλουθους δήμους. Στο παρόν παραδοτέο διερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής του 

Πράσινου Περιπτέρου στους δήμους Ζαχάρω, Ανδραβίδα-Κυλλήνη της Π.Ε Ηλείας καθώς και στην 

επαρχία Valladolid της Ισπανίας. Οι μελέτες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε 

περιοχής, εξέτασαν τον βαθμό εφαρμογής των συστημάτων από περιβαλλοντική και κοινωνικο-

οικονομική σκοπιά, αναδεικνύοντας την σημαντική συνεισφορά του στην βελτιστοποίηση του 

υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executive Summary 
The present report was prepared under the co-financed European LIFE-Environment project 

"Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste recycling schemes for 

remote areas" with acronym «PAVEtheWAySTE». The deliverable B.5.2 “Report on the replication 

of the proposed innovative recycling systems in the follower remote municipalities’’ is part of 

Action B.5 of the project LIFE PAVEtheWAySTE, entitled: “Suggestions for full-scale 

implementation of the project - Replicability of the project in other European countries".  

The purpose of this project action is to provide suggestions for the full scale implementation of 

the project and for its reproduction in other municipalities which have expressed their desire to 

replicate it, through a thorough analysis of the transferability and reproduction of the results of 

the project. The objective of sub-action B5.2 ‘Report on the replication of the proposed innovative 

recycling systems in the follower remote municipalities’’ is to present the prospect of the project 

being replicated by the follower municipalities. The prospect of implementing the Green Kiosk at 

the municipalities of Zacharo, Andravida-Kyllini in the prefecture of Ilia and the province of 

Valladolid in Spain, has been investigated in this deliverable. The studies, taking into account the 

specific features of each region, examined the degree of implementation of the systems from an 

environmental and socio-economic point of view, highlighting its significant contribution to 

optimizing the existing waste management systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


