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Περίληψη 
 

Το παρόν παραδοτέο 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). 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. 

Στόχος της τρίτης συνάντησης ενδιαφερόμενων φορέων ήταν να γνωστοποιήσει το έργο σε πολλαπλές 

εταιρείες ανακύκλωσης και να αποτυπώσει το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητά τους αλλά και να 

καταγράψει τις τρέχουσες τιμές που λαμβάνουν τα υλικά που διαχειρίζονται τα πρωτότυπα συστήματα 

ανακύκλωσης στην αγορά. Για τον λόγο αυτό η συνάντηση αυτή δεν ήταν μια φυσική συνάντηση 

προσώπων σε δεδομένη χρονική στιγμή και τόπο, αντ’ αυτού έλαβε τη μορφή μιας συνεχούς επικοινωνίας 

με εταιρείες και βιομηχανίες ανακύκλωσης σε όλη την επικράτεια που διαχειρίζονται τις κατηγορίες 

υλικών που δέχονται τα Πράσινα Περίπτερα. Η ομάδα εργασίας επικοινώνησε με τους μεγαλύτερους 

εγχώριους αποδέκτες ανακυκλώσιμων υλικών, με ορισμένους από αυτούς να έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για το έργο και να έχουν γνωστοποιήσει τις τιμές της αγοράς.  
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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 D4.5 “Minutes from the third 

stakeholders meeting’’ is part of Action D4 of the project LIFE PAVEtheWAySTE, 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 aim of the third stakeholder meeting was to communicate the project to multiple recycling 

companies and to capture their interest and availability as well as to record the current prices the 

materials managed at the prototype recycling systems reach on the market. This meeting was 

therefore not a face-to-face meeting at a given time and place, instead it took the form of a 

continuous communication with companies and recycling industries throughout the country which 

manage the categories of materials accepted by the Green Kiosks. The project group contacted 

the largest domestic recipients of recyclable materials, with a number of them having shown 

interest in the project and having disclosed market prices. 

 


