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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 την μετέπειτα επεξεργασία 

τους σε καινοτόμα, ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης για την ανάκτηση υλικών 

υψηλής ποιότητας. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος της Δράσης D.4. “Οργάνωση των δραστηριοτήτων 

πληροφόρησης” και συγκεκριμένα της Δραστηριότητας D.4.1: ”Εκδηλώσεις για το κοινό” 

(Παραδοτέο D4.1Β: Πρακτικά των εκδηλώσεων δημόσιας διαβούλευσης). Υπεύθυνοι για 

την υλοποίησή της είναι ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΝAXOS), σε συνεργασία και 

με τους υπόλοιπούς εταίρους του έργου. 

Στο εν λόγω παραδοτέο συνοψίζονται τα κύρια θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την 

ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου στους κατοίκους του Δήμου Νάξου 

& Μικρών Κυκλάδων. Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα ως εξής:  

Δονούσα: 18 Οκτωβρίου του 2016 

Κουφονήσι (Πάνω): 19 Οκτωβρίου του 2016 

Σχοινούσα: 20 Οκτωβρίου του 2016 

Ηρακλειά: 21 Οκτωβρίου του 2016 

 Στην παρούσα έκθεση συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις. 

 

 



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 D.4. "Organisation of 

information activities" and specifically Activity D.4.1: "Public consultation events" 

(Deliverable D4.1 Β). 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 residents of Naxos and Small Cyclades Municipality. The events were took 

place at: 

Donoussa Island: 18 October 2016 

Koufonisi Island: 19 October 2016 

Schinoussa Island: 20 October 2016 

Irakleia Island: 21 October 2016 

This report includes photos of the events. 
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1. Τοπική Κοινότητα Δονούσας.  

 

 

1.1. Διαβούλευση με τοπικούς φορείς ΤΚ Δονούσας 

Τίτλος Συνάντησης Διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς της Τ.Κ. Δονούσας και 
οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

Ημερομηνία Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 

Τοποθεσία  Κτίριο Κοινότητας Δονούσας (πρωί) 
 

1.1.1. Συμμετέχοντες 

❖ Πρόεδρος κοινότητας: Δημήτρης Πράσινος 

❖ Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δονούσας: Μιχάλης Πράσινος 

❖ Υπάλληλος καθαριότητας: Δημήτρης Χονδροδήμας  

❖ Γραμματέας κοινότητας: Ειρήνη Σκοπελίτου  

❖ Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Μαλαμής Δημήτρης, Παναρέτου Βασιλική) 

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

1 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Τ.Κ. Δονούσας) 
Πράσινος Δημήτρης  (Πρόεδρος) 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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

Χωροθέτηση πρωτότυπου 

συστήματος 

Πρωτότυπο σύστημα ανακύκλωση υλικών: στην περιοχή του λιμανιού 

Προσωρινή αποθήκευση υλικών: πρώην ΧΑΔΑ του νησιού 

Υφιστάμενος εξοπλισμός 

κοινότητας 

✓ Αγροτικό όχημα  

✓ Όχημα – μικρή πρέσσα 

✓ Όχημα μεταφοράς ΑΣΑ στη Νάξο –μεγάλη πρέσσα ΣΜΑ 

Συζήτηση 

 

✓ Συλλογή πόρτα-πόρτα των υλικών από τους μεγάλους παραγωγούς 

κατά τους θερινούς μήνες 

✓ Κλιμακωτή διαμόρφωση του ανταποδοτικού οφέλους και 

διαφοροποίηση του για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες.  

✓ Τα έσοδα από την πώληση των υλικών να επιστρέφουν στην τοπική 

κοινότητα κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων. 

Ιδιαίτερα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά 

πρωτότυπου συστήματος 

διαχείρισης ΑΥ προκειμένου 

να ταιριάζει με την 

Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική 

✓ Ειδική κεκλιμένη κατασκευή στο επάνω μέρος του πρωτότυπου 

συστήματος ΑΥ για να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής 

✓ Χρωματισμός περιπτέρου άσπρο-πράσινο ή άσπρο-μπλε (ανοιχτό) 

✓ Σκίαστρο ή τέντα πάνω από τον χώρο υποδοχής για προστασία από 

τη βροχή 

 

1.2. Διαβούλευση με τους κατοίκους της Τ.Κ. Δονούσας 

Τίτλος Συνάντησης Διαβούλευση με τους κατοίκους της Τ.Κ. Δονούσας και οργάνωση 
του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

Ημερομηνία Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 

Τοποθεσία  Πνευματικό κέντρο Δονούσας (18.00 – 20.00) 

 

1.2.1. Εισαγωγικά 

Στις 18 Οκτωβρίου του 2016, πραγματοποιήθηκε η 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου LIFE 

«PAVEtheWAySTE» για το συντονιστή Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο πλαίσιο των 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κάτοικων των απομακρυσμένων περιοχών – 

στόχων του έργου. Η εν λόγω εκδήλωση έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο της Τοπικής 

Κοινότητας Δονούσας.  

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων των περιοχών 

υλοποίησης του έργου τόσο για τις δράσεις του, τους στόχους του αλλά και για τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση 

αποσκοπούσε στην ανοιχτή διαβούλευση με τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας για την 
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επιλογή του βέλτιστου σημείου χωροθέτησης του πρωτότυπου συστήματος ανακύκλωσης. 

Συγκεκριμένα, πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι κάτοικοι κλήθηκαν να 

επιλέξουν, μεταξύ των προτεινόμενων από τους τοπικούς φορείς, το βέλτιστο σημείο 

χωροθέτησης του πρωτότυπου συστήματος. 

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

παρουσιάζοντας το έργο LIFE “PAVEtheWAySTE”, τις επερχόμενες δράσεις, τα οφέλη καθώς και 

τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου. Στο τέλος της ομιλίας της, 

η ομάδα, προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους κατοίκους να συμμετέχουν στην ανοιχτή 

συζήτηση για το έργο και να θέσουν τα ερωτήματα τους σχετικά με αυτό. 

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

αφίσα η οποία αναρτήθηκε σε διάφορα σημεία στις περιοχές-στόχους της ΤΚ Δονούσας. Η 

αφίσα δίνεται στο Παράρτημα Ι-1. Παράλληλα, στα Παραρτήματα ΙΙ παρατίθενται το Δελτίο 

Τύπου - Πρόσκληση που στάλθηκε από το Δήμο προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για 

την εκδήλωση καθώς και στο Παράρτημα ΙΙΙ-1. παρατίθεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης 

(agenda), καθώς και το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου, το οποίο διανεμήθηκε στους 

παρευρισκόμενους (Παράρτημα ΙV). 

1.2.2. Εγγραφές – Χαιρετισμοί 

Η εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης του έργου με τους κατοίκους της Τ.Κ. Δονούσας ξεκίνησε 

στις 18:00 (συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών) και ολοκληρώθηκε στις 20:00 το 

απόγευμα της Τρίτης 18 Οκτωβρίου 2016, στο Πνευματικό κέντρο της ΤΚ. Δονούσας.  

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης τα μέλη της ομάδας εργασίας του έργου παρότρυναν τους 

παρευρισκόμενους να εγγραφούν στη λίστα συμμετεχόντων, να συμπληρώσουν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο για το κοινό (Παράρτημα V), αλλά και να συμπληρώσουν αν επιθυμούν τη 

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή (Steering 

Committee) του έργου (Παράρτημα VI). Σε ότι αφορά τη συμμετοχή των κατοίκων συνολικά 

παρακολούθησαν την εκδήλωση 23 κάτοικοι της Τ.Κ. Δονούσας (Παράρτημα VII-1. – Λίστα 

συμμετεχόντων). 

Την εκδήλωση άνοιξε o Δρ. Μαλαμής Δημήτρης ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της 

εκδήλωσης, χαιρετίζοντας τους παρευρισκόμενους και ξεκινώντας την παρουσίαση του έργου, 

ενώ την παρουσίαση ολοκλήρωσε η εκπρόσωπος της ομάδας  εργασίας του έργου (κα Βασιλική 

Παναρέτου).  
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1.2.3. Παρουσίαση του έργου. 

Ο Δρ. Μαλαμής Δημήτρης, ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, 

παρουσιάζοντας τους στόχους και το σκοπό του έργου, ωστόσο τόνισε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από 

την υλοποίηση του στις απομακρυσμένες περιοχές όπως η ΤΚ Δονούσας. Εν συνεχεία 

επεσήμανε τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και παρέθεσε τα προβλεπόμενα 

έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, και την Τ.Κ. 

Δονούσας σύμφωνα με τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου.  

Έπειτα, μαζί με την εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας του ΕΜΠ, κα Παναρέτου Βασιλική, 

παρουσίασαν εκτενώς το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ για την Τ.Κ. Δονούσας, καθώς 

και τη διαδικασία συλλογής και διαλογής των επιλεγμένων υλικών στόχων αλλά και τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό που προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, 

αποσαφήνισαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος, όπως η 

διαδικασία συλλογής των επιλεγμένων υλικών στόχων από τους κατοίκους, η διαδικασία 

διαλογής των εν λόγω υλικών μέσα στο πρωτότυπο σύστημα, καθώς και τη διαδικασία 

προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης τους στους τελικούς αποδέκτες προκειμένου να 

αξιοποιούνται περαιτέρω.  

1.2.4. Ανοιχτή διαβούλευση με το κοινό για το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των 

αποβλήτων στις περιοχές υλοποίησης του έργου. Προτάσεις/ Παρατηρήσεις – Λήξη της 

εκδήλωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του έργου ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με τους 

κατοίκους της Τ.Κ. Δονούσας. Σημειώνεται ότι τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με: 

✓ Το είδος των υλικών που θα δέχεται το προβλεπόμενο, από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου 

Αιγαίου, πράσινο σημείο που θα δημιουργηθεί στο νησί, 

✓ Τη βιωσιμότητα εφαρμογής κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων 

δεδομένου ότι στη ΤΚ Δονούσας η εν λόγω ροή αποβλήτων καταλήγει στα οικόσιτα 

ζώα.  

✓ Την κατάργηση των υφιστάμενων κάδων στο νησί αλλά και της πλαστικής σακούλας 

✓ Την λειτουργία του έργου μετά το πέρας της πιλοτικής του εφαρμογής, δηλαδή μετά 

το 2018. 

 Φωτογραφίες από την 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου για την ΤΚ. Δονούσας 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI-1. 
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2. Τοπική Κοινότητα Κουφονησίων.  

 

2.1. Διαβούλευση με τοπικούς φορείς ΤΚ κουφονησίων 

Τίτλος Συνάντησης Διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς της Τ.Κ. Κουφονησίων και 
οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

Ημερομηνία Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 

Τοποθεσία  Κτήριο Κοινότητας Κουφονησίων (πρωί) 
 

2.1.1. Συμμετέχοντες 

❖ Πρόεδρος: Αντώνης Κωβαίος 

❖ Αντιπρόεδρος: Φωστιέρης Παναγιώτης 

❖ Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Μαλαμής Δημήτρης, Παναρέτου Βασιλική) 

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

1 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Τ.Κ. Κουφονησίων) 
Κωβαίος Αντώνης  (Πρόεδρος) 
Φωστιέρης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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



Παραδοτέο D4.1: Πρακτικά δημόσιας διαβούλευσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 15 

 

2.1.2. Θέματα συζήτησης  

Χωροθέτηση πρωτότυπου 

συστήματος 

Πρωτότυπο σύστημα ανακύκλωση υλικών: στην περιοχή του λιμανιού ή στο 

σχολείο (γήπεδο 5Χ5) 

Προσωρινή αποθήκευση υλικών: στον πρώην ΧΑΔΑ του νησιού 

Υφιστάμενος εξοπλισμός 

κοινότητας: 

✓ Αγροτικό όχημα  
✓ Δορυφορικό όχημα 
✓ Όχημα με γερανό (παπαγάλο) 
✓ Όχημα μεταφοράς ΑΣΑ στη Νάξο –μεγάλη πρέσσα ΣΜΑ 

Συζήτηση 

✓ Συλλογή πόρτα-πόρτα των υλικών από τους μεγάλους παραγωγούς κατά 

τους θερινούς μήνες 

✓ Τα έσοδα από την πώληση των υλικών να επιστρέφουν στην τοπική 

κοινότητα κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – 

Δημιουργία θέσης εργασίας στην τοπική κοινότητα 

Ιδιαίτερα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά 

πρωτότυπου συστήματος 

διαχείρισης ΑΥ 

προκειμένου να ταιριάζει 

με την Κυκλαδίτικη 

αρχιτεκτονική 

✓ Ειδική κεκλιμένη κατασκευή στο επάνω μέρος του πρωτότυπου 

συστήματος για να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής 

✓ Χρωματισμοί περιπτέρου άσπρο-πράσινο ή άσπρο-μπλε (ανοιχτό)  

✓ Σκίαστρο ή τέντα πάνω από τον χώρο υποδοχής για προστασία από τη 

βροχή  

✓ Πρόβλεψη για την προστασία από διάβρωση (χωροθέτηση στο λιμάνι) 

✓ Κάμερα ελέγχου για τις ώρες που δεν λειτουργεί το σύστημα 

 

 

2.2. Διαβούλευση με τους κατοίκους της Τ.Κ. Κουφονησίων 

Τίτλος Συνάντησης Διαβούλευση με τους κατοίκους της Τ.Κ. Κουφονησίων και 
οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

Ημερομηνία Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 

Τοποθεσία  Σχολικό Κτίριο (18.00 – 20.00) 

 

2.2.1. Εισαγωγικά 

Στις 19 Οκτωβρίου του 2016, πραγματοποιήθηκε η 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου LIFE 

«PAVEtheWAySTE» για το συντονιστή Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο πλαίσιο των 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κάτοικων των απομακρυσμένων περιοχών – 

στόχων του έργου. Η εν λόγω εκδήλωση έλαβε χώρα στο Σχολικό Κτίριο της ΤΚ Κουφονησίων. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων των περιοχών 

υλοποίησης του έργου τόσο για τις δράσεις του, τους στόχους του αλλά και για τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση 

αποσκοπούσε στην ανοιχτή διαβούλευση με τους κατοίκους για την επιλογή του βέλτιστου 



Παραδοτέο D4.1: Πρακτικά δημόσιας διαβούλευσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 16 

 

σημείου χωροθέτησης του πρωτότυπου συστήματος ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, πριν την 

ολοκλήρωση της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι κάτοικοι κλήθηκαν να επιλέξουν, μεταξύ των 

προτεινόμενων από τους τοπικούς φορείς, το βέλτιστο σημείο χωροθέτησης του πρωτότυπου 

συστήματος. 

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

παρουσιάζοντας το έργο LIFE “PAVEtheWAySTE”, τις επερχόμενες δράσεις, τα οφέλη καθώς και 

τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του. Στο τέλος της ομιλίας της, η 

ομάδα, προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους κατοίκους να συμμετέχουν στην ανοιχτή συζήτηση 

για το έργο και να θέσουν τα ερωτήματα τους σχετικά με αυτό. 

Σε ότι αφορά το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου δημιουργήθηκε 

αφίσα η οποία αναρτήθηκε σε διάφορα σημεία της ΤΚ Κουφονησίων. Η αφίσα δίνεται στο 

Παράρτημα Ι-2. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται το Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση που 

στάλθηκε από το Δήμο προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την εκδήλωση καθώς και 

στο παρατίθεται Παράρτημα ΙΙΙ-2. το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda), και το πρώτο 

ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους 

(Παράρτημα ΙV). 

2.2.2. Εγγραφές – Χαιρετισμοί 

Η εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης του έργου με τους κατοίκους της Τ.Κ. Κουφονησίων 

ξεκίνησε στις 18:00 (συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών) και ολοκληρώθηκε στις 20:00 το 

απόγευμα της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου 2016.  

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης τα μέλη της ομάδας του έργου παρότρυναν τους 

παρευρισκόμενους να εγγραφούν στη λίστα συμμετεχόντων, να συμπληρώσουν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο για το κοινό (Παράρτημα V), καθώς και να συμπληρώσουν αν επιθυμούν τη 

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή (Steering 

Committee) του έργου (Παράρτημα VI). Σε ότι αφορά τη συμμετοχή των κατοίκων συνολικά 

παρακολούθησαν την εκδήλωση 18 κάτοικοι των Κουφονησίων (Παράρτημα VII-2 - Λίστα 

συμμετεχόντων). 

Την εκδήλωση άνοιξε o Δρ. Μαλαμής Δημήτρης ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της 

εκδήλωσης, χαιρετίζοντας τους παρευρισκόμενους και ξεκινώντας την παρουσίαση του έργου 

LIFE «PAVEtheWAySTE», ενώ την παρουσίαση ολοκλήρωσε η εκπρόσωπος της ομάδας  εργασίας 

του έργου (κα Βασιλική Παναρέτου). 
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2.2.3. Παρουσίαση του έργου. 

Ο Δρ. Μαλαμής Δημήτρης, ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, 

παρουσιάζοντας τους στόχους και το σκοπό του έργου, ωστόσο τόνισε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από 

την υλοποίηση του στις απομακρυσμένες περιοχές όπως η ΤΚ Κουφονησίων. Εν συνεχεία, 

επεσήμανε τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και παρέθεσε τα προβλεπόμενα 

έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, και την Τ.Κ. 

Κουφονησίων σύμφωνα με τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου.  

Έπειτα, μαζί με την εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας του ΕΜΠ, κα Παναρέτου Βασιλική, 

παρουσίασαν εκτενώς το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ για την Τ.Κ. Κουφονησίων, 

καθώς και τη διαδικασία συλλογής και διαλογής των επιλεγμένων υλικών στόχων αλλά και τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό που προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, 

αποσαφήνισαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος, όπως η 

διαδικασία συλλογής των επιλεγμένων υλικών στόχων από τους κατοίκους, η διαδικασία 

διαλογής των εν λόγω υλικών μέσα στο πρωτότυπο σύστημα, καθώς και τη διαδικασία 

προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης τους στους τελικούς αποδέκτες προκειμένου να 

αξιοποιούνται περαιτέρω.  

  

2.2.4. Ανοιχτή διαβούλευση με το κοινό για το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των 

αποβλήτων στις περιοχές υλοποίησης του έργου. Προτάσεις/ Παρατηρήσεις – Λήξη της 

εκδήλωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του έργου ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με τους 

κατοίκους της Τ.Κ. Κουφονησίων. Σημειώνεται ότι τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με: 

✓ Το στάδιο υλοποίησης του έργου, στάδιο κατασκευής του πρωτότυπου συστήματος, 

προβλεπόμενη ημερομηνία εγκατάστασης και λειτουργίας του 

✓ Την καθαρότητα των υλικών που θα δέχεται το σύστημα  

✓ Την αποτελεσματική λειτουργία του έργου κατά τους θερινούς μήνες λόγω της 

υψηλής τουριστικής επισκεψιμότητας του νησιού 

Φωτογραφίες από την 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου στην ΤΚ. Κουφονησίων 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI-2. 
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3. Τοπική Κοινότητα Σχοινούσας.  

 

 

3.1. Διαβούλευση με τοπικούς φορείς ΤΚ Σχοινούσας 

Τίτλος Συνάντησης Διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς της Τ.Κ. Σχοινούσας και 
οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

Ημερομηνία Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 

Τοποθεσία  Κτίριο Κοινότητας Σχοινούσας (πρωί) 
 

3.1.1. Συμμετέχοντες 

❖ Πρόεδρος: Σιγάλας Μιχάλης 

❖ Αντιπρόεδρος: Σίμου Νικολέττα 

❖ Υπ. Καθαριότητας (Οδηγός Α/Φ): Νίκος Μανδηλαράς 

❖ Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Μαλαμής Δημήτρης, Παναρέτου Βασιλική) 

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

1 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Τ.Κ. Σχοινούας) 
Σιγάλας Μιχάλης (Πρόεδρος) 
Σίμου Νικολέττα (Αντιπρόεδρος) 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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

Χωροθέτηση πρωτότυπου 

συστήματος 

Πρωτότυπο σύστημα ανακύκλωση υλικών: στον δρόμο προς το Λιμάνι 

(θέση παλιό πηγάδι) 

Προσωρινή αποθήκευση υλικών: στον πρώην ΧΑΔΑ του νησιού 

Υφιστάμενος εξοπλισμός 

κοινότητας: 

✓ Α/Φ όχημα σύμμεικτων  

✓ Αγροτικό φορτηγό   

✓ Όχημα μεταφοράς ΑΣΑ στη Νάξο –μεγάλη πρέσσα ΣΜΑ 

Συζήτηση  

✓ Δεν υπάρχει εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. 

✓ Σκέψη για κατάργηση πλαστικής σακούλας στο νησί 

✓ Σημαντικές ποσότητες παραγωγής πλαστικού (στις παραλίες και στον 

οικισμό) και συσκευασιών (από μεγάλους παραγωγούς που βρίσκονται 

στον οικισμό) 

Ιδιαίτερα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά 

πρωτότυπου συστήματος 

διαχείρισης ΑΥ προκειμένου 

να ταιριάζει με την 

Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική 

✓ Λογότυπα του έργου και από τις δύο πλευρές του πρωτότυπου 

συστήματος  

✓ Ειδική κεκλιμένη κατασκευή στο επάνω μέρος του πρωτότυπου 

συστήματος ΑΥ για να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής 

✓ Χρωματισμοί περιπτέρου άσπρο-πράσινο ή άσπρο-μπλε (ανοιχτό)  

✓ Σκίαστρο ή τέντα πάνω από τον χώρο υποδοχής για προστασία από τη 

βροχή  

 

3.2. Διαβούλευση με τους κατοίκους της Τ.Κ. Σχοινούσας 

Τίτλος Συνάντησης Διαβούλευση με τους κατοίκους της Τ.Κ. Σχοινούσας και 
οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

Ημερομηνία Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 

Τοποθεσία  Πολιτιστικό κέντρο Σχοινούσας (19.00 – 21.00) 

 

3.2.1. Εισαγωγικά 

Στις 20 Οκτωβρίου του 2016, πραγματοποιήθηκε η 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου LIFE 

“PAVEtheWAySTE” για το συντονιστή Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο πλαίσιο των 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κάτοικων των απομακρυσμένων περιοχών – 

στόχων του έργου. Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τ.Κ. 

Σχοινούσας. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων των περιοχών 

υλοποίησης του έργου τόσο για τις δράσεις του, τους στόχους του αλλά και για τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση 

αποσκοπούσε στην ανοιχτή διαβούλευση με τους κατοίκους για την επιλογή του βέλτιστου 
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σημείου χωροθέτησης του πρωτότυπου συστήματος ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, πριν την 

ολοκλήρωση της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι κάτοικοι κλήθηκαν να επιλέξουν, μεταξύ των 

προτεινόμενων από τους τοπικούς φορείς, το βέλτιστο σημείο χωροθέτησης του πρωτότυπου 

συστήματος. 

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

παρουσιάζοντας το έργο LIFE “PAVEtheWAySTE”, τις επερχόμενες δράσεις, τα οφέλη καθώς και 

τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του. Στο τέλος της ομιλίας της, η 

ομάδα, προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους κατοίκους να συμμετέχουν στην ανοιχτή συζήτηση 

για το έργο και να θέσουν τα ερωτήματα τους σχετικά με αυτό. 

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

αφίσα η οποία αναρτήθηκε σε διάφορα σημεία της Τ.Κ. Σχοινούσας. Η αφίσα δίνεται στο 

Παράρτημα Ι-3. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται το Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση που 

στάλθηκε από το Δήμο προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την εκδήλωση καθώς και 

στο Παράρτημα III-3 παρατίθενται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda), και το πρώτο 

ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους 

(Παράρτημα IV). 

3.2.2. Εγγραφές – Χαιρετισμοί 

Η εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης του έργου με τους κατοίκους της Τ.Κ. Σχοινούσας ξεκίνησε 

στις 19:00 (συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών) και ολοκληρώθηκε στις 21:00 το 

απόγευμα της Πέμπτης 20 Οκτωβρίου 2016.  

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης τα μέλη της ομάδας του έργου παρότρυναν τους 

παρευρισκόμενους να εγγραφούν στη λίστα συμμετεχόντων, να συμπληρώσουν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο για το κοινό (Παράρτημα V), καθώς και να συμπληρώσουν αν επιθυμούν τη 

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή (Steering 

Committee) του έργου (Παράρτημα VI). Σε ότι αφορά τη συμμετοχή των κατοίκων συνολικά 

παρακολούθησαν την εκδήλωση 23 κάτοικοι της Τ.Κ. Σχοινούσας (Παράρτημα VII-3 - Λίστα 

συμμετεχόντων). 

Την εκδήλωση άνοιξε o Δρ. Μαλαμής Δημήτρης ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της 

εκδήλωσης, χαιρετίζοντας τους παρευρισκόμενους και ξεκινώντας την παρουσίαση του έργου 

LIFE «PAVEtheWAySTE», ενώ την παρουσίαση ολοκλήρωσε η εκπρόσωπος της ομάδας  εργασίας 

του έργου (κα Βασιλική Παναρέτου).  
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3.2.3. Παρουσίαση του έργου. 

Ο Δρ. Μαλαμής Δημήτρης, ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, 

παρουσιάζοντας τους στόχους και το σκοπό του έργου, ωστόσο τόνισε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από 

την υλοποίηση του στις απομακρυσμένες περιοχές όπως η ΤΚ Σχοινούσας. Εν συνεχεία, 

επεσήμανε τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και παρέθεσε τα προβλεπόμενα 

έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, και την Τ.Κ. 

Σχοινούσας σύμφωνα με τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου.  

Έπειτα, μαζί με την εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας του ΕΜΠ, κα Παναρέτου Βασιλική, 

παρουσίασαν εκτενώς το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ για την Τ.Κ. Σχοινούσας, καθώς 

και τη διαδικασία συλλογής και διαλογής των επιλεγμένων υλικών στόχων αλλά και τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό που προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, 

αποσαφήνισαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος, όπως η 

διαδικασία συλλογής των επιλεγμένων υλικών στόχων από τους κατοίκους, η διαδικασία 

διαλογής των εν λόγω υλικών μέσα στο πρωτότυπο σύστημα, καθώς και τη διαδικασία 

προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης τους στους τελικούς αποδέκτες προκειμένου να 

αξιοποιούνται περαιτέρω.  

3.2.4. Ανοιχτή διαβούλευση με το κοινό για το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των 

αποβλήτων στις περιοχές υλοποίησης του έργου. Προτάσεις/ Παρατηρήσεις – Λήξη της 

εκδήλωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του έργου ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με τους 

κατοίκους της Τ.Κ. Σχοινούσας. Σημειώνεται ότι τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με: 

✓ Τα υλικά που θα δέχεται το πρωτότυπο σύστημα διαχείρισης ΑΥ 

✓ Τα έσοδα από την πώληση των ΑΥ να επιστρέφουν στην τοπική κοινότητα. 

✓ Το ανταποδοτικό όφελος για τους κατοίκους 

✓ Απομάκρυνσης των υφιστάμενων κάδων συλλογής ΑΣΑ 

✓ Τη λειτουργία του συστήματος (δυσάρεστες οσμές, θόρυβο, κλπ) 

Φωτογραφίες από την 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου για την ΤΚ. Σχοινούσας 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI-3. 
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4. Τοπική Κοινότητα Ηρακλειάς.  

 

4.1. Διαβούλευση με τοπικούς φορείς Τ.Κ. Ηρακλειάς 

Τίτλος Συνάντησης Διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς της Τ.Κ. Ηρακλειάς και 
οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

Ημερομηνία Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 

Τοποθεσία  Κτίριο Κοινότητας Ηρακλείας (πρωί) 
 

4.1.1. Συμμετέχοντες 

❖ Πρόεδρος κοινότητας: Γαβαλάς Πέτρος 

❖ Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Μαλαμής Δημήτρης, Παναρέτου Βασιλική) 

4.1.2. Θέματα συζήτησης  

Χωροθέτηση πρωτότυπου 

συστήματος 

Πρωτότυπο σύστημα ανακύκλωση υλικών: στην έκταση της ΔΕΗ 

Προσωρινή αποθήκευση υλικών: στον πρώην ΧΑΔΑ του νησιού 

Υφιστάμενος εξοπλισμός 

κοινότητας 

✓ Αγροτικό όχημα  

✓ Όχημα – μικρή πρέσσα 

✓ Όχημα μεταφοράς ΑΣΑ στη Νάξο –μεγάλη πρέσσα ΣΜΑ 

Συζήτηση 

✓ Συλλογή πόρτα-πόρτα των υλικών από τους μεγάλους παραγωγούς 

κατά τους θερινούς μήνες 

✓ Τα έσοδα από την πώληση των υλικών να επιστρέφουν στην τοπική 

κοινότητα κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων 

Ιδιαίτερα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά 

πρωτότυπου συστήματος 

διαχείρισης ΑΥ προκειμένου 

να ταιριάζει με την 

Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική 

✓ Ειδική κεκλιμένη κατασκευή στο επάνω μέρος του πρωτότυπου 

συστήματος ΑΥ για να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής 

✓ Χρωματισμοί περιπτέρου άσπρο-πράσινο ή άσπρο-μπλε (ανοιχτό)  

✓ Σκίαστρο ή τέντα πάνω από τον χώρο υποδοχής για προστασία από τη 

βροχή  

✓ Πρόβλεψη για την προστασία από διάβρωση  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

1 
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Τ.Κ. Ηρακλειάς) 
Γαβαλάς Πέτρος  (Πρόεδρος) 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

2 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA): 
Μαρία Λοϊζίδου (Καθηγήτρια Σχ. Χημικών Μηχανικών) 
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4.2. Διαβούλευση με τους κατοίκους της Τ.Κ. Ηρακλειάς 

Τίτλος Συνάντησης Διαβούλευση με τους κατοίκους της Τ.Κ. Ηρακλειάς και 
οργάνωση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

Ημερομηνία Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 

Τοποθεσία  Σχολικό Κτήριο (Γυμνάσιο) Ηρακλειάς (18.00 – 20.00) 

 

4.2.1. Εισαγωγικά 

Στις 21 Οκτωβρίου του 2016, πραγματοποιήθηκε η 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου LIFE 

“PAVEtheWAySTE” για το συντονιστή Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο πλαίσιο των 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κάτοικων των απομακρυσμένων περιοχών – 

στόχων του έργου. Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σχολικό Κτίριο (Γυμνάσιο) της 

ΤΚ. Ηρακλειάς. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων των περιοχών 

υλοποίησης του έργου τόσο για τις δράσεις του, τους στόχους του αλλά και για τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση 

αποσκοπούσε στην ανοιχτή διαβούλευση με τους κατοίκους για την επιλογή του βέλτιστου 

σημείου χωροθέτησης του πρωτότυπου συστήματος ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, πριν την 

ολοκλήρωση της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι κάτοικοι κλήθηκαν να επιλέξουν, μεταξύ των 

προτεινόμενων από τους τοπικούς φορείς, το βέλτιστο σημείο χωροθέτησης του πρωτότυπου 

συστήματος. 

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

παρουσιάζοντας το έργο LIFE “PAVEtheWAySTE”, τις επερχόμενες δράσεις, τα οφέλη καθώς και 

τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του. Στο τέλος της ομιλίας της, η 

ομάδα, προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους κατοίκους να συμμετέχουν στην ανοιχτή συζήτηση 

για το έργο και να θέσουν τα ερωτήματα τους σχετικά με αυτό. 

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

αφίσα η οποία αναρτήθηκε σε διάφορα σημεία της Τ.Κ. Ηρακλειάς. Η αφίσα δίνεται στο 

Παράρτημα Ι-4. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται το Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση που 

στάλθηκε από το Δήμο προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την εκδήλωση καθώς και 

στο Παράρτημα III-4 παρατίθεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda), και το πρώτο 

ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους 

(Παράρτημα IV). 
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4.2.2. Εγγραφές – Χαιρετισμοί 

Η εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης του έργου με τους κατοίκους της Τ.Κ. Ηρακλειάς ξεκίνησε 

στις 18:00 (συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών) και ολοκληρώθηκε στις 20:00 το 

απόγευμα της Παρασκευής 21 Οκτωβρίου 2016.  

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης τα μέλη της ομάδας του έργου παρότρυναν τους 

παρευρισκόμενους να εγγραφούν στη λίστα συμμετεχόντων, να συμπληρώσουν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο για το κοινό (Παράρτημα V), καθώς και να συμπληρώσουν αν επιθυμούν τη 

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή (Steering 

Committee) του έργου (Παράρτημα VI). Σε ότι αφορά τη συμμετοχή των κατοίκων συνολικά 

παρακολούθησαν την εκδήλωση 8 κάτοικοι της Ηρακλειάς (Παράρτημα VII-4 - Λίστα 

συμμετεχόντων). 

Την εκδήλωση άνοιξε o Δρ. Μαλαμής Δημήτρης ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της 

εκδήλωσης, χαιρετίζοντας τους παρευρισκόμενους και ξεκινώντας την παρουσίαση του έργου 

LIFE «PAVEtheWAySTE», ενώ την παρουσίαση ολοκλήρωσε η εκπρόσωπος της ομάδας  εργασίας 

του έργου (κα Βασιλική Παναρέτου). 

4.2.3. Παρουσίαση του έργου. 

Ο Δρ. Μαλαμής Δημήτρης, ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, 

παρουσιάζοντας τους στόχους και το σκοπό του έργου, ωστόσο τόνισε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από 

την υλοποίηση του στις απομακρυσμένες περιοχές όπως η ΤΚ Ηρακλειάς. Εν συνεχεία, 

επεσήμανε τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και παρέθεσε τα προβλεπόμενα 

έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, και την Τ.Κ. 

Ηρακλειάς σύμφωνα με τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου.  

Έπειτα, μαζί με την εκπρόσωπο της ομάδας εργασίας του ΕΜΠ, κα Παναρέτου Βασιλική, 

παρουσίασαν εκτενώς το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ για την Τ.Κ. Ηρακλειάς, καθώς 

και τη διαδικασία συλλογής και διαλογής των επιλεγμένων υλικών στόχων αλλά και τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό που προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, 

αποσαφήνισαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος, όπως η 

διαδικασία συλλογής των επιλεγμένων υλικών στόχων από τους κατοίκους, η διαδικασία 

διαλογής των εν λόγω υλικών μέσα στο πρωτότυπο σύστημα, καθώς και τη διαδικασία 
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προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης τους στους τελικούς αποδέκτες προκειμένου να 

αξιοποιούνται περαιτέρω.  

  

4.2.4. Ανοιχτή διαβούλευση με το κοινό για το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των 

αποβλήτων στις περιοχές υλοποίησης του έργου. Προτάσεις/ Παρατηρήσεις – Λήξη της 

εκδήλωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του έργου ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με τους 

κατοίκους της Τ.Κ. Ηρακλειάς. Σημειώνεται ότι τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με: 

✓ Τα υλικά που θα δέχεται το προβλεπόμενο, από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου, 

πράσινο σημείο 

✓ Τα έσοδα από την πώληση των συλλεχθέντων ΑΥ που θα καταλήγουν και την επιβολή 

πρόσθετων επιβαρύνσεων στα δημοτικά τέλη. 

✓ Την απομάκρυνση των υφιστάμενων κάδων στο νησί  

✓ Την λειτουργία και τη βιωσιμότητα του έργου μετά το πέρας της πιλοτικής του 

εφαρμογής. 

Φωτογραφίες από την 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου στην ΤΚ. Ηρακλείας 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI-4. 
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Παράρτημα Ι. Αφίσα εκδήλωσης 

Παράρτημα Ι-1. Αφίσα εκδήλωσης Τ.Κ. Δονούσας 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, 

Tοπική Kοινότητα Δονούσας, 

σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 

Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και το Tεχνολογικό Κέντρο CARTIF 

σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Ευρείας Δημοσιοποίησης, 

του έργου LIFE PAVEtheWAySTE, με τίτλο: 

«Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω 
καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης 

απόβλητων για απομακρυσμένες περιοχές»

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

στις 18:00 - 20:00 μ.μ.

Στο Πνευματικό Κέντρο Δονούσας

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 

Δήμος Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων 

Cartif Technology 
Centre

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας

LIFE 14 ENV/GR/000722
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Παράρτημα Ι-2. Αφίσα εκδήλωσης Τ.Κ. Κουφονησίων 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, 
Tοπική Kοινότητα Κουφονησίων, 

σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 

Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και το Tεχνολογικό Κέντρο CARTIF 

σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Ευρείας Δημοσιοποίησης, 

του έργου LIFE PAVEtheWAySTE, με τίτλο: 

«Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω 
καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης 

απόβλητων για απομακρυσμένες περιοχές»

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

στις 18:00 – 20:00 μ.μ.

Στο Σχολικό Κτίριο Κουφονησίου

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 

Δήμος Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων 

Cartif Technology 
Centre

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας

LIFE 14 ENV/GR/000722
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Παράρτημα Ι-3. Αφίσα εκδήλωσης Τ.Κ. Σχοινούσας 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, 

Tοπική Kοινότητα Σχοινούσας, 

σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 

Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και το Tεχνολογικό Κέντρο CARTIF 

σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Ευρείας Δημοσιοποίησης, 

του έργου LIFE PAVEtheWAySTE, με τίτλο: 

«Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω 
καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης 

απόβλητων για απομακρυσμένες περιοχές»

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

στις 19:00 - 21:00 μ.μ.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Σχοινούσας

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 

Δήμος Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων 

Cartif Technology 
Centre

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας

LIFE 14 ENV/GR/000722
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Παράρτημα Ι-4. Αφίσα εκδήλωσης Τ.Κ. Ηρακλειάς 

 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, 
Tοπική Kοινότητα Ηρακλειάς, 

σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 

Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και το Tεχνολογικό Κέντρο CARTIF 

σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Ευρείας Δημοσιοποίησης, 

του έργου LIFE PAVEtheWAySTE, με τίτλο: 

«Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω 
καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης 

απόβλητων για απομακρυσμένες περιοχές»

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2016

στις 18:00 – 20:00 μ.μ.

Στο Γυμνάσιο Ηρακλειάς

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 

Δήμος Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων 

Cartif Technology 
Centre

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας

LIFE 14 ENV/GR/000722
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Παράρτημα IΙ. Πρόσκληση εκδήλωσης – Δελτίο τύπου 
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Παράρτημα ΙΙΙ. Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

Παράρτημα ΙΙΙ-1. Πρόγραμμα Εκδήλωσης – Τ.Κ. Δονούσας 
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Παράρτημα ΙΙΙ-2. Πρόγραμμα Εκδήλωσης – Τ.Κ. Κουφονησίων 
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Παράρτημα ΙΙΙ-3. Πρόγραμμα Εκδήλωσης – Τ.Κ. Σχοινούσας 
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Παράρτημα ΙΙΙ-4. Πρόγραμμα Εκδήλωσης – Τ.Κ. Ηρακλείας 
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Παράρτημα IV. 1ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του έργου 
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Παράρτημα VI. Ερωτηματολόγιο για το κοινό 
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Παράρτημα V. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) του έργου 
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Παράρτημα VI. Λίστα συμμετεχόντων 

Παράρτημα VI-1. Λίστα συμμετεχόντων - Τ.Κ. Δονούσας  
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Παράρτημα VI 2. Λίστα συμμετεχόντων - Τ.Κ. Κουφονησίων 
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Παράρτημα VI 3. Λίστα συμμετεχόντων - Τ.Κ. Σχοινούσας 
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Παράρτημα VI 4. Λίστα συμμετεχόντων - Τ.Κ. Ηρακλειάς  
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Παράρτημα VIII. Φωτογραφίες εκδήλωσης. 

Παράρτημα VIII-1.  Φωτογραφίες εκδήλωσης Τ.Κ. Δονούσας 

 

Εικόνα  1. Συνάντηση με τους 
τοπικούς φορείς της Τ.Κ. 
Δονούσας 

 

Εικόνα  2. Σημείο χωροθέτησης 
πρωτότυπου συστήματος ΑΥ - 
Τ.Κ. Δονούσας 

 

 

Εικόνα  2. Χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης ΑΥ (πρώην 
ΧΑΔΑ) 

 

Εικόνα  4. Εκδήλωση ευρείας 
δημοσιοποίησης του έργου 
LIFE "PAVEtheWAySTE" στους 
κατοίκους 

 

 

  



Παραδοτέο D4.1: Πρακτικά δημόσιας διαβούλευσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 43 

 

Παράρτημα VIII-2.  Φωτογραφίες εκδήλωσης Τ.Κ. Κουφονησίων 

 

Εικόνα  1. Συνάντηση με τους 
τοπικούς φορείς της Τ.Κ. 
Κουφονησίων 

 

Εικόνα  2. Σημείο 
χωροθέτησης πρωτότυπου 
συστήματος ΑΥ - Τ.Κ. 
Κουφονησίων 

 

 

Εικόνα  2. Χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης ΑΥ (πρώην 
ΧΑΔΑ) 

          

Εικόνα  4. Εκδήλωση ευρείας 
δημοσιοποίησης του έργου 
LIFE "PAVEtheWAySTE" στους 
κατοίκους 
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Παράρτημα VIII-3.  Φωτογραφίες εκδήλωσης Τ.Κ. Σχοινούσας 

 

Εικόνα  1. Συνάντηση με 
τους τοπικούς φορείς της 
Τ.Κ. Σχοινούσας 

 

Εικόνα  2. Σημείο 
χωροθέτησης πρωτότυπου 
συστήματος ΑΥ - Τ.Κ. 
Σχοινούσας 

 

 

Εικόνα  2. Χώρος 
προσωρινής αποθήκευσης 
ΑΥ (πρώην ΧΑΔΑ) 

  

Εικόνα  4. Εκδήλωση 
ευρείας δημοσιοποίησης 
του έργου LIFE 
"PAVEtheWAySTE" στους 
κατοίκους 
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Παράρτημα VIII-4.  Φωτογραφίες εκδήλωσης Τ.Κ. Ηρακλειάς 

 

Εικόνα  1. Συνάντηση με τους 
τοπικούς φορείς της Τ.Κ. 
Ηρακλειάς 

 

Εικόνα  2. Σημείο χωροθέτησης 
πρωτότυπου συστήματος ΑΥ - 
Τ.Κ. Ηρακλειάς 

 

 

Εικόνα  2. Χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης ΑΥ (πρώην ΧΑΔΑ) 

  

Εικόνα  4. Εκδήλωση ευρείας 
δημοσιοποίησης του έργου LIFE 
"PAVEtheWAySTE" στους 
κατοίκους 

 

 

 

 

 

 

 

 


