4ο Ενημερωτικό Δελτίο
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Τρέχοντα θέματα, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:
Τοπικές Κοινότητες Κουφονησίου, Δονούσας, Σχοινούσας και Ηρακλειάς

 Ολοκλήρωση διδακτικών εκδηλώσεων στις
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση
 Ολοκλήρωση εγκατάστασης Πράσινων
Περιπτέρων
 Διεξαγωγή διεθνούς Συνεδρίου 6th ISWM-NAXOS
 Έναρξη λειτουργίας των Πράσινων Περιπτέρων
και ολοκλήρωση εκδηλώσεων εκπαίδευσης των
χειριστών των Πράσινων Περιπτέρων και των
κατοίκων

http://pavethewayste.eu/
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Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Πράσινου Περιπτέρου στην περιοχή τους και τη
σημασία της ανακύκλωσης για το Περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
Στις 13 & 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις τοπικές κοινότητες Κουφονησίων και Δονούσας.
Συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα Κουφονησίων συνολικά παρακολούθησαν την εκδήλωση 31 και
στην τοπική κοινότητα Δονούσας συνολικά παρακολούθησαν την εκδήλωση 25 μαθητές.

Τοπική Κοινότητα Κουφονησίου

Τοπική Κοινότητα Δονούσας

Στις 09 & 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις τοπικές κοινότητες Ηρακλειάς και Σχοινούσας.
Συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα Ηρακλειάς συνολικά παρακολούθησαν την εκδήλωση 8 μαθητές
και στην τοπική κοινότητα Σχοινούσας 20 μαθητές.

Τοπική Κοινότητα Σχοινούσας

Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας
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Ολοκλήρωση εγκατάστασης των Πράσινων Περιπτέρων στις Μικρές Κυκλάδες
Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων κατασκευής και εγκατάστασης των Πράσινων
Περιπτέρων, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τους στις πιλοτικές περιοχές δράσης του
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Οι τόποι εγκατάστασης επιλέχθηκαν μετά από
δημόσια διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό και τις αρχές, προκειμένου να
προσδιοριστούν κατάλληλες τοποθεσίες, όπως τα λιμάνια ή οι κεντρικοί δρόμοι των
Νησιών.
Τοπική Κοινότητα Κουφονησίου

Τοπική Κοινότητα Σχοινούσας

Τοπική Κοινότητα Δονούσας

Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας
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Διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Στα πλαίσια υλοποίησης των επικοινωνιακών δράσεων
του έργου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε
συνεργασία με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, το
Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και το Τεχνολογικό Κέντρο
του Cartif στην Ισπανία, διοργάνωσαν το 6ο Διεθνές
Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων (6th International Conference of Sustainable
Solid Waste Management), το οποίο έλαβε χώρα στο
νησί της Νάξου, 13 με 16 Ιουνίου του 2018.
Βασικός στόχος του συνεδρίου αποτέλεσε η
αντιμετώπιση
των
θεμάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης και ειδικότερα στης βιώσιμη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων μέσω της προώθησης αποδοτικών
και καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα, αποσκοπούσε
στην ενημέρωση τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της
επιστημονικής κοινότητας για τις τελευταίες εξελίξεις
στον τομέα των βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από
550 συμμετέχοντες από 80 διαφορετικές χώρες του
πλανήτη.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε
στην
επίσημη
ιστοσελίδα
του
συνεδρίου:
https://naxos2018.uest.gr/
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Ολοκλήρωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους χειριστές των Πράσινων Περιπτέρων
Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και
ειδικότερα των δράσεων εκπαίδευσης (Action D5 Training Activities - Capacity Building) 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.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ως εξής:
Δευτέρα 23/07/2018
Τοπική Κοινότητα Κουφονησίου

Πέμπτη 26/07/2018
Τοπική Κοινότητα Δονούσας

Τετάρτη 25/07/2018
Τοπική Κοινότητα Σχοινούσας

Παρασκευή 27/07/2018
Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας
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Εναρκτήριες εκδηλώσεις για τη λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων και εκπαίδευση
των κατοίκων για τη λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων
Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού και ειδικότερα των
δράσεων εκπαίδευσης (Action D5 Training Activities Capacity Building) και των δράσεων ενημέρωσης του
κοινού (Action D4 Information Campaigns) η ομάδα
εργασίας του ΕΜΠ διοργάνωσε την 1η ενημερωτική
καμπάνια για την έναρξη λειτουργίας του Πράσινου
Περιπτέρου και το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους
κατοίκους σε κάθε μια από τις τοπικές κοινότητες
εφαρμογής του έργου. Στόχος των εκδηλώσεων
αποτέλεσε η ενημέρωση των κατοίκων για την έναρξη
της λειτουργίας των Πράσινων Περιπτέρων διαχείρισης
ανακυκλώσιμών υλικών, η εκπαίδευση τους για την
ορθή χρήση τους αλλά και η διαδικασία που θα πρέπει
να ακολουθείται προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά
στο έργο. Την εκδήλωση παρακολούθησαν κάτοικοι και
επισκέπτες στις Μικρές Κυκλάδες του Δήμου Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων που υλοποιείται το έργο. Παράλληλα
η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ προκειμένου να αυξήσει τη
συμμετοχή των κατοίκων στο έργο μοίρασε πόρτα πόρτα
τις προσωποποιημένες κάρτες για τη συλλογή και
εξαργύρωση πόντων και ενημερωτικά φυλλάδια με
οδηγίες για το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων
αποβλήτων στην πηγή και τη συνολική λειτουργία του
συστήματος ανακύκλωσης.
Η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ μοίρασε εξοπλισμό σε
συνολικά 202 νοικοκυριά και επιχειρήσεις των τοπικών
κοινοτήτων Κουφονησίου, Δονούσας, Σχοινούσας και
Ηρακλειάς.
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Δευτέρα 23-24/07/2018
Τοπική Κοινότητα Κουφονησίου

Τετάρτη 25/07/2018
Τοπική Κοινότητα Σχοινούσας

Πέμπτη 26/07/2018
Τοπική Κοινότητα Δονούσας

Παρασκευή 27/07/2018
Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας

