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Περίληψη 

Το παρόν παραδοτέο με τίτλο «Παραδοτέο E2.5: Πέμπτη Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης 

(Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων του έργου D)» 

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 πέμπτο 

παραδοτέο (E2.5) της Δράσης E.2 «Δείκτες - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση» 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). 

Η έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προβλεπόμενων δράσεων και γίνεται σύγκριση 

με τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή του έργου. Οι δείκτες απόδοσης χρησιμοποιούνται για 

να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσματα και να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε.
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Executive Summary 

This Deliverable entitled "Deliverable E2.5: Fifth End-of-Action Report (Public awareness and 

dissemination of results D)" was created with the co-financing of the LIFE Programme 2014-2020, the 

EU Financial Instrument for the Environment and Climate Action. This is the fifth deliverable (E2.5) of 

Action E.2 "Indicators - Monitoring and Evaluation" of the project "Demonstrating resource efficiency 

through demonstration of resource efficiency through innovative, integrated waste recycling systems 

for remote areas" with the acronym "PAVEtheWAySTE" (LIFE14 ENV / GR / 000722). 

The End-of-Action report contains information on the work done within the specific Actions foreseen 

and a comparison is made against the objectives that have been set up at the beginning of project. 

The performance indicators are used in order to quantify the results and evaluate the progress made.
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