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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. 

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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Ευχαριστίες 

Το παρόν παραδοτέο με τίτλο «Πρακτικά από τη δεύτερη συνάντηση των ενδιαφερόμενων 

φορέων» 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 δεύτερο παραδοτέο (D4.4) της Δράσης D.4 “Οργάνωση των 

δραστηριοτήτων πληροφόρησης” 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 στο website 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 

 

 

 

http://pavethewayste.eu/
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Συνάντηση με ΚοινΣΕΠ «ΕΠΙ.ΝΟ.Ο» 

Στοιχεία συνάντησης 

 

Τίτλος συνάντησης: 

Εταιρεία:                                                                ΚοινΣΕΠ «ΕΠΙ.ΝΟ.Ο» 

Ημερομηνία:                                                         19 Δεκεμβρίου 2019 

Τοποθεσία:                                                            Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας 

Συνοδευτικά Αρχεία Συνάντησης:                    (α) 1η μπροσούρα, (β) 2ο φυλλάδιο 

 

Συμμετέχοντες 
 

ΚοινΣΕΠ «ΕΠΙ.ΝΟ.Ο» 

1 Ματρώζος Ηρακλής - Πρόεδρος 

 Προσωπικό Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

1. Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας 

2. Αρβανίτης Βασίλης – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 

3. Ροϊδούλα Αντωνοπούλου – Αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσίας 

4. Μαντάς Παναγιώτης – Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας 

5. Καρανικολός Γεώργιος – Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Καθαριότητας 

6. Αποστόλης Ζήκας – Υδραυλικός Υπηρεσίας Καθαριότητας  

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (NTUA): 

3 Δημήτρης Μαλαμής – Τεχνική Διαχείριση Έργου 

4 Σωτήρης Σαρρής – Τεχνική Διαχείριση Έργου 

5 Σταματία-Χριστιάνα Γκανέτσου – Τεχνική Διαχείριση Έργου 
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Θέματα Συζήτησης 

 

Το Δεκέμβριο 2019, η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ ταξίδεψε στην Αρχαία Ολυμπία, προκειμένου 

να  ελέγξει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά στην έναρξη λειτουργίας των συστημάτων 

στις τρείς τοπικές κοινότητες και να προβεί σε συζητήσεις σχετικά με την βέλτιστη οργάνωση 

των διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας των Πράσινων Περιπτέρων. Στις 19.12.2019 η 

ομάδα εργασίας συναντήθηκε με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς στο 

Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Παρόντες από το προσωπικό του Δήμου ήταν, ο 

αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κος Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος, ο αντιδήμαρχος 

καθαριότητας κος Αρβανίτης Βασίλης, η αντιδήμαρχος οικονομικής υπηρεσίας κα Ροϊδούλα 

Αντωνοπούλου, ο πρόεδρος της Τ.Κ Αρχαίας Ολυμπίας κος Μαντάς Παναγιώτης και από την 

υπηρεσία καθαριότητας  ο κος Καρανικολός Γεώργιος (αναπληρωτής προϊστάμενος) και ο κος 

Αποστόλης Ζήκας. Ανάμεσά τους ήταν και ο κος Ματρώζος Ηρακλής, πρόεδρος της Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Επιχειρώ Νοιάζομαι Οργανώνω (ΕΠΙ.ΝΟ.Ο)», η οποία 

δραστηριοποιείται στον χώρο της ανακύκλωσης και έχει την έδρα της στα Κρέστενα Ηλείας. 

Βασικός σκοπός της συνάντησης με τον κο Ματρώζο ήταν να βρεθεί λύση για την βέλτιστη 

διαχείριση των καινοτόμων συστημάτων στο Δήμο και να καταφέρει να συνδέσει τα 

διαχωρισμένα και δεματοποιημένα υλικά με την αγορά. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν συζητήσεις 

για την εν δυνάμει συνεργασία μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της ΚοινΣΕΠ για τη 

διαχείριση των υλικών που προκύπτουν από τα πρωτότυπα συστήματα ανακύκλωσης. Η 

συγκεκριμένη ΚοινΣΕΠ έχει εκφράσει σημαντικό ενδιαφέρον και προθυμία για συνεργασία με 

το έργο και αναμένεται η σύναψη συμφωνίας μεταξύ αυτής και του Δήμου σχετικά με τη 

διαχείριση των συστημάτων και των υλικών που προκύπτουν μετά από την επεξεργασία σε 

αυτά.  

Η ΚοινΣΕΠ «ΕΠΙ.ΝΟ.Ο» αποτελείται κυρίως από ενεργούς πολίτες σε περιβαλλοντικές 

οργανώσεις και είναι αδειοδοτημένη από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, για την ανακύκλωση και μεταφορά μη επικίνδυνων υλικών και 

αποβλήτων (π.χ. τηγανέλαια, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα μη 

επικίνδυνα απόβλητα μελανοδοχεία toner κλπ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  Όπως 

υποστηρίζει και η ίδια, αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ κράτους και ιδιωτικής 

επιχειρηματικότητας, με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας. Επίσης, το 

60% των κερδών της κάθε χρόνο διατίθεται σε ανταποδοτικά κοινωνικά οφέλη και κοινωνικές 

δράσεις ανακούφισης των ευπαθών ομάδων του κοινωνικού ιστού. Συνεργάζεται με μεγάλες 

εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο κλπ), τα 

οποία συλλέγονται και παραδίδονται στις εταιρείες αυτές. 

 


