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Περίληψη 

Η παρούσα 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”  (Demonstrating 

resource efficiency through innovative, integrated waste recycling schemes for remote areas) με 

ακρωνύμιο «PAVEtheWAySTE». 

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  τη  μετέπειτα  επεξεργασία  τους  σε  καινοτόμα, 

ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης για την ανάκτηση υλικών υψηλής ποιότητας. 

Η  παρούσα  έκθεση  αποτελεί  μέρος  της  Δράσης  Α.1.  του  έργου  LIFE  PAVEtheWAySTE 

“Διαβούλευση  με  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη”  (Παραδοτέο  Α1.1B:  Πρακτικά  εκδηλώσεων 

διαβούλευσης  με  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς).  Υπεύθυνοι  για  την  υλοποίησή  της  είναι  ο 

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (NAXOS), σε συνεργασία και με τους υπόλοιπούς εταίρους 

του έργου.  

Στα  εν  λόγω  παραδοτέα  συνοψίζονται  τα  κύρια  θέματα  τα  οποία  συζητήθηκαν  κατά  την 

ενημερωτική  εκδήλωση  για  την  παρουσίαση  του  έργου  στους  ενδιαφερόμενους  φορείς  και 

εταιρίες  διαχείρισης  ανακυκλώσιμων  υλικών  (ΑΥ)  του  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Η 

εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  την  1η  Νοεμβρίου  του  2016,  στην  αίθουσα  Πολυμέσων  και 

Τηλεκπαίδευσης,  στον  χώρο  της  βιβλιοθήκης,  στις  εγκαταστάσεις  του  Εθνικού  Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου.  Στην  παρούσα  έκθεση  συμπεριλαμβάνονται  φωτογραφίες  από  την  εν  λόγω 

εκδήλωση. 

 

 

   



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 project aims at the demonstration of the first pilot implementation of separate collection 

of municipal solid waste (MSW) produced in remote areas of Naxos and Small Cyclades islands 

and Ancient Olympia, with a view to their subsequent processing using innovative, integrated 

recycling systems for the efficient recovery of high quality materials in order to be forwarded 

to the local market for recyclables. 

The  present  report  is  part  of  the  following  project  actions  Action  A.1.:  "Stakeholders’ 

Consultation" (Deliverable A.1.1B: Minutes from the two stakeholders’ consultation events). 

Responsible for its  implementation is the Municipality of Naxos and Small Cyclades Islands 

(NAXOS), in cooperation with all the project partners. 

The aforementioned deliverables  summarize  the main  issues discussed at  the  informative 

event for the presentation of the project to interested stakeholders and waste management 

companies, and the residents of Naxos & Small Cyclades Islands Municipality. The event was 

held on November 1st, 2016, at National Technical University  (NTUA)  facilities. This  report 

includes photos of this event. 
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Ευχαριστίες 

Η  παρούσα  έκθεση,  με  τίτλο  «Παραδοτέο  A1.1:  Πρακτικά  διαβούλευσης  με  τους 

ενδιαφερόμενους  φορείς»  δημιουργήθηκε  με  τη  συγχρηματοδότηση  του  Προγράμματος 

LIFE 2014‐2020, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση. 

Το εν λόγω παραδοτέο αποτελεί το πρώτο παραδοτέο (Α1.1) της Δράσης Α.1 «Διαβούλευση 

με  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη»  του  έργου  «Επίδειξη  της  αποδοτικότητας  των  πόρων  μέσω 

καινοτόμων,  ολοκληρωμένων  συστημάτων  ανακύκλωσης  απόβλητων  για  τις 

απομακρυσμένες  περιοχές»  (Demonstrating  resource  efficiency  through  innovative, 

integrated  waste  recycling  schemes  for  remote  areas)  με  ακρωνύμιο  “PAVEtheWAySTE” 

(LIFE14 ENV/GR/000722). 

Περισσότερες πληροφορίες στοwebsite του έργου: http://pavethewayste.eu/ 

 

Το έργο υλοποιείται από τους ακόλουθους εταίρους: 

Συντονιστής:   

 

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ‐ NAXOS 

Εταίροι:   

 

Cartif Τεχνολογικό Κέντρο‐ CARTIF 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – NTUA 

 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ‐ OLYMPIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες 

ΑΣΑ  Αστικά Στερεά Απόβλητα 

AY  Ανακυκλώσιμα Υλικά 
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Τίτλος 

Συνάντησης: 

Δημόσια διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς & εταιρίες 

διαχείρισης ΑΥ 

Ημερομηνία:  Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 

Τοποθεσία:  Αίθουσα Πολυμέσων και Τηλεδιάσκεψης, της βιβλιοθήκης του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών 

 

1. Συντονιστές της Εκδήλωσης 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

1 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (NAXOS) 
 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

2 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA): 
Μαρία Λοϊζίδου (Καθηγήτρια Σχ. Χημικών Μηχανικών) 

 

2. Εισαγωγικά 

Την 1η Νοεμβρίου  του 2016, πραγματοποιήθηκε η 1η ενημερωτική εκδήλωση  του έργου 

LIFE«PAVEtheWAySTE»  για  το  συντονιστή  Δήμο Νάξου & Μικρών  Κυκλάδων. Η  εν  λόγω 

εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  στην  αίθουσα  Πολυμέσων  και  Τηλεδιάσκεψης  της 

βιβλιοθήκης, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Σκοπός  της  εκδήλωσης  ήταν  η  ενημέρωση  των  ενδιαφερόμενων  εταιριών  και  φορέων 

διαχείρισης ΑΥ σχετικά με το έργο LIFE “PAVEtheWAySTE”, τις δράσεις του, τους στόχους 

καθώς  και  τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από  την  υλοποίηση  του. 

Αναλυτικότερα, η εκδήλωση αποσκοπούσε στην ανοιχτή διαβούλευση με τις εταιρίες και 

τους φορείς διαχείρισης ΑΥ σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος, τα υλικά τα οποία θα 

διατεθούν στην αγορά, την ποσότητα, την ποιότητα και αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα 

διατεθούν (δεματοποίηση, συμπίεση κλπ). 

Την  εκδήλωση  άνοιξε  η  Καθηγήτρια  Μαρία  Λοϊζίδου  παρουσιάζοντας  τη  Μονάδα 

περιβαλλοντικής  Επιστήμης  και  Τεχνολογίας  του  Εθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνείου.  Εν 

συνεχεία,  η  εκπρόσωπος  της  ομάδας  εργασίας  του  έργου  κα.  Βασιλική  Παναρέτου 

παρουσίασε το έργο, τις δράσεις, τους στόχους αλλά και τα οφέλη που θα προκύψουν από 

την υλοποίηση του. Την εκδήλωση έκλεισε, ο Δρ. Δημήτρης Μαλαμής, αποσαφηνίζοντας 

καίρια λειτουργικά  ζητήματα του συστήματος και προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους 
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εκπροσώπους των εταιριών και των φορέων διαχείρισης ΑΥ να εκφράσουν ερωτήσεις και 

απορίες σχετικά με το έργο καθώς και τη δική τους εμπειρία από άλλες δραστηριότητες 

ανακύκλωσης με σκοπό την βελτιστοποίηση της υλοποίησης του έργου. 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου δημιουργήθηκε 

αφίσα η οποία αναρτήθηκε στην είσοδο του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης. Η αφίσα 

δίνεται στο Παράρτημα Ι, και στην Εικόνα 1, παρουσιάζεται φωτογραφία από το σημείο 

ανάρτησης της, για την εκδήλωση του έργου. 

 

Εικόνα 1. Σημείο ανάρτησης της αφίσας της εκδήλωσης του έργου 

 

Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται το Δελτίο Τύπου ‐ Πρόσκληση που στάλθηκε 

από  την  ομάδα  εργασίας  του  έργου  προκειμένου  να  ενημερωθούν  οι  ενδιαφερόμενοι 

φορείς και εταιρίες διαχείρισης ΑΥ για την εκδήλωση και στο Παράρτημα ΙΙΙ παρατίθενται 

το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda). Επιπροσθέτως, για την καλύτερη ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων  μερών  σχεδιάστηκε  από  την  ομάδα  εργασίας  το  πρώτο  ενημερωτικό 

φυλλάδιο,  το  οποίο  διανεμήθηκε  στους  παρευρισκόμενους  και  παρατίθεται  στο 

Παράρτημα ΙV. 
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3. Εγγραφές – Χαιρετισμοί 

Η  ανοιχτή  διαβούλευση  με  τους  φορείς  και  τις  εταιρίες  διαχείρισης  ανακυκλώσιμων  υλικών 

ξεκίνησε  στις  14.00  (συμπεριλαμβανομένων  των  εγγραφών)  και  ολοκληρώθηκε  στις  17.00  το 

απόγευμα  της  Τρίτης  1ης  Νοεμβρίου  2016,  στην  αίθουσα Πολυμέσων  και  Τηλεδιάσκεψης  της 

βιβλιοθήκης, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Τα μέλη της ομάδας του έργου παρότρυναν τους παρευρισκόμενους να εγγραφούν στη λίστα 

συμμετεχόντων,  να  συμπληρώσουν  το  ερωτηματολόγιο  για  τους  φορείς  και  τις  εταιρίες 

διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (Παράρτημα V), καθώς και να συμπληρώσουν αν επιθυμούν 

τη  φόρμα  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  συμμετοχή  στην  Συντονιστική  Επιτροπή  (Steering 

Committee) του έργου η οποία παρατίθεται στο Παράρτημα VI. Η λίστα συμμετοχής των με τους 

εκπροσώπους των εταιριών και των φορέων διαχείρισης ΑΥ που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση 

ανοιχτής διαβούλευσης παρατίθενται στο Παράρτημα VII.  

 

4. Παρουσίαση του έργου. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  χαιρετισμού  και  της  παρουσίασης  της  μονάδας  Περιβαλλοντικής 

Επιστήμης  και  Τεχνολογίας,  της  καθηγήτριας  Μαρίας  Λοϊζίδου,  η  εκπρόσωπος  της  ομάδας 

εργασίας του έργου, κα Βασιλική Παναρέτου, παρουσίασε το έργο,  τους στόχους αλλά και τα 

αποτελέσματα τα οποία αναμένεται να επιτευχθούν από την υλοποίηση του έργου στις περιοχές 

στόχους. Συγκεκριμένα, η κα Παναρέτου, ανέλυσε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και πως το 

έργο LIFE “PAVEtheWAySTE” εναρμονίζεται με αυτές. 

Την  εκδήλωση  συνέχισε  ο  Δρ.  Μαλαμής  Δημήτρης,  παρουσιάζοντας  εκτενώς  τη  λειτουργική 

διαδικασία που θα ακολουθείται τόσο για τη συλλογή των υλικών από τους κατοίκους όσο και 

για τη διαλογή των εν λόγω υλικών από το χειριστή του πρωτότυπου συστήματος μέσα σε αυτό 

αλλά και για τη διαδικασία που θα ακολουθείτε για την προσωρινή αποθήκευση των υλικών. Εν 

συνεχεία ο Δρ. Μαλαμής μαζί με την Καθηγήτρια κα Μαρία Λοϊζίδου, προσκάλεσαν όλους τους 

παρευρισκόμενους εκπροσώπους των εταιριών και των φορέων διαχείρισης ΑΥ να εκφράσουν 

τις απορίες και τις προτάσεις τους σχετικά με το έργο και την υλοποίηση του. 
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5. Συζήτηση και λήξη της εκδήλωσης 

Στα πλαίσια της ανοιχτής συζήτησης και διαβούλευσης των καίριων ζητημάτων υλοποίησης του 

έργου τονίστηκαν τα εξής: 

 Οι  ποσότητες  που  θα  συλλέγονται  είναι  μικρές  και  θα  πρέπει  ο  τρόπος  προσωρινής 

αποθήκευσης των υλικών αλλά και η μεταφορά τους προς τους τελικούς αποδέκτες να 

δομηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι βιώσιμο για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.  

 Σημαντικό σημείο για την αύξηση των εν δυνάμει συλλεχθέντων ποσοτήτων αποτελεί το 

ανταποδοτικό όφελος προς τους κατοίκους και τους μεγάλους παραγωγούς των περιοχών 

δράσης του έργου. 

 Διασφάλιση καθαρότητας των υλικών και τις διαθεσιμότητας χώρου για την προσωρινή 

αποθήκευση των υλικών  

Φωτογραφίες από την 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI. 
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Παράρτημα Ι. Αφίσα εκδήλωσης 
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Παράρτημα ΙΙ. Πρόσκληση εκδήλωσης – Δελτίο τύπου 
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Παράρτημα ΙΙΙ. Πρόγραμμα εκδήλωσης δημοσιοποίησης του έργου για 

τους φορείς και τις εταιρίες διαχείρισης ΑΥ 
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Παράρτημα ΙV. Ενημερωτικό Φυλλάδιο του έργου 
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Παράρτημα V. Ερωτηματολόγιο για τους ενδιαφερόμενους φορείς και εταιρίες διαχείρισης ΑΥ 
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Παράρτημα VΙ. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) 

του έργου  
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Παράρτημα VII. Λίστα συμμετεχόντων 
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Παράρτημα VIII. Φωτογραφίες εκδήλωσης. 
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