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Περίληψη
Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Έργου LIFEΠεριβάλλον “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 D.4. του έργου LIFE PAVEtheWAySTE
«Οργάνωση των δραστηριοτήτων πληροφόρησης». Υπεύθυνοι για την υλοποίησή του είναι o Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (NAXOS), 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.
Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης της ομάδας του ΕΜΠ στην Αρχαία Ολυμπία το Δεκέμβρη 2019,
πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου. Πιο συγκεκριμένα, την
πρώτη ημέρα επίσκεψης η ομάδα συναντήθηκε με έναν φορέα που εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για συνεργασία με το έργο και που θα ήταν στη θέση να συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική
διαχείριση των καινοτόμων συστημάτων. Ο φορέας αυτός αποτελεί μια Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης και δύναται να αναλάβει την
διαχείριση των συστημάτων και να συνδέσει τα διαχωρισμένα και δεματοποιημένα ανακυκλώσιμα
υλικά με την αγορά. Το αποτέλεσμα της συνάντησης υπήρξε θετικό και αναμένεται η εξέλιξη της
συνεργασίας μεταξύ αυτής και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Στο εν λόγω παραδοτέο αποτυπώνεται
το περιεχόμενο της συνάντησης αυτής, που συνοψίζεται ως εξής:
•

Συνάντηση με εμπλεκόμενα μέρη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και με τον πρόεδρο της
ΚοινΣΕπ «ΕΠΙ.ΝΟ.Ο» στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας, στις 19.12.2019.
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Executive Summary
The present deliverable 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». It is part of the project Action D.4. entitled: “Organization of
information activities" Responsible for its implementation is the Municipality of Naxos & Small Cyclades,
in cooperation with all the associated beneficiaries. The project aims at implementing, for the first time,
a separate collection scheme of municipal solid waste (MSW) produced in the remote Municipalities of
Naxos & Small Cyclades and Ancient Olympia with a view to their subsequent processing using
innovative, integrated recycling systems for high quality materials’ recovery.
The project’s 2nd Stakeholder’s meeting took place during the NTUA team’s two-day visit to Ancient
Olympia in December 2019. Οn the first day of the visit the team met with a body which expressed
particular interest in collaborating with the project and which would be able to make a significant
contribution to the effective management of the innovative systems. The body forementioned is a
Social Cooperative Enterprise, which is active in the field of recycling and is able to manage the systems
and connect the separated and treated recyclable materials to the market. The meeting ended in a
positive note, and the cooperation between the SCE and the municipality of Ancient Olympia is
expected. The content of that meeting is reflected in this deliverable, which may be summarized as
follows:
•

Meeting with stakeholders in the City of Ancient Olympia, at the City Hall, on 19.12.2019
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