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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 Ε.3 του έργου LIFE PAVEtheWAySTE «Σχέδιο επικοινωνίας 

αποτελεσμάτων μετά το έργο LIFE». Υπεύθυνο για την υλοποίησή του είναι το Ε.Μ.Π, σε συνεργασία και 

με τους υπόλοιπους 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. 

Στόχος της παρούσας δράσης αποτελεί η δημιουργία ενός σχεδίου επικοινωνίας που θα λάβει χώρα μετά 

το τέλος του έργου, ώστε αυτό να έχει σημαντική προστιθέμενη αξία. Ακολουθώντας αυτό το σχέδιο θα 

μπορεί να συνεχιστεί η διάδοση των αποτελεσμάτων και ευρημάτων του έργου μετά την ολοκλήρωση της 

φάσης επίδειξής του. Οι πολυάριθμοι δήμοι σε τρείς διαφορετικές χώρες που έχουν εκφράσει το 

ενδιαφέρον τους για το πρωτότυπο σύστημα ανακύκλωσης στο πλαίσιο της αναπαραγωγής του έργου σε 

άλλες περιοχές, προσδίδει αξιόλογη προστιθέμενη αξία στο έργο. Σημαντική είναι επίσης η συνέχιση 

λειτουργίας των υφιστάμενων πρωτότυπων συστημάτων εντός ενός ευνοϊκότερου πλαισίου, υπό 

βελτιωμένους όρους διαχείρισης για τους δήμους σύμφωνα με προτάσεις και καθοδήγηση χάραξης 

πολιτικής. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του έργου θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη, όπως και τα 

ενημερωτικά βίντεο φιλμ στον λογαριασμό του έργου στη πλατφόρμα του ΥouTube αλλά και οι 

ενημερωτικές πινακίδες που βρίσκονται αναρτημένες στους χώρους των εταίρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executive Summary 

The present report has been 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 Action E3 “After-LIFE Communication Plan”. 

Responsible for its implementation is NTUA, 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 capable of recovering for high quality 

materials. 

The aim of this action is to create a communication plan that will take place after the end of the project, so 

that it has significant added value. By following this plan, the results and findings of the project can continue 

to be disseminated after the completion of its demonstration period. The numerous municipalities in three 

different countries that have expressed their interest in the prototype recycling system within the context 

of the replication of the project in other regions, adds considerable added value to the project. What is also 

important is that the existing prototype recycling systems continue to operate within an improved 

framework, under better waste management conditions for municipalities in line with the suggestions and 

policy guidance. It is worth noting that the project's website will continue to be available, as well as the 

short DVD films on the project's account on YouTube and the informational boards posted on the project 

partners' premises. 
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Η παρούσα έκθεση δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE 2014-2020, το 

χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί το 

μόνο παραδοτέο της Δράσης Ε.3 «Σχέδιο επικοινωνίας αποτελεσμάτων μετά το έργο LIFE» 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 
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Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο website του έργου: http://pavethewayste.eu/ 
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