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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 Αρχαίας 

Ολυμπίας και Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με στόχο την μετέπειτα επεξεργασία τους σε 

καινοτόμα, ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης για την ανάκτηση υλικών υψηλής 

ποιότητας. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος:  

(α) της Δράσης Α.1. του έργου LIFE PAVEtheWAySTE “Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη” 

(Παραδοτέο Α1.1: Πρακτικά εκδηλώσεων διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς). 

Υπεύθυνοι για την υλοποίησή της είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΝΤUA), σε 

συνεργασία και με τους υπόλοιπούς εταίρους του έργου.  

(β) της Δράσης D.4. “Οργάνωση των δραστηριοτήτων πληροφόρησης” και συγκεκριμένα της 

Δραστηριότητας D.4.1: ”Εκδηλώσεις για το κοινό” (Παραδοτέο D4.1: 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. 

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 αποβλήτων, αλλά και στους κατοίκους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου του 2016, στην Αρχαία Ολυμπία στα πλαίσια του 

«Διεθνούς Συνεδρίου για την Κυκλική Οικονομία- Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβάλλον & 

Απασχόληση την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης» το οποίο έλαβε χώρα στη Διεθνή 

Ολυμπιακή Ακαδημία (Αίθουσα «Όττο Σίμιτσεκ»). 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: 

(a) Action A.1.: "Stakeholders’ Consultation" (Deliverable A.1.1: Minutes from the two 

stakeholders’ consultation events). Responsible for its implementation is the National 

Technical University of Athens (NTUA), in cooperation with all the project partners. 

(b) Action D.4. "Organisation of information activities" and specifically Activity D.4.1: "Public 

consultation events " (Deliverable D4.1). 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 Ancient Olympia Municipality. The event was held on July 

16, 2016, in Ancient Olympia in the framework of the "International Conference on Circular 

Economy - Sustainable Development, Environment and Employment in the period of 

Economic Crisis" which took place at the International Olympic Academy (Room "Otto 

Simitsek"). This report includes photos of this event. 
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Τίτλος 

Συνάντησης: 

Εργαστήριο Δημόσιας διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό 

Ημερομηνία: Σάββατο, 16Ιουλίου 2016 

Τοποθεσία: Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, Αίθουσα «Όττο Σίμιτσεκ» 

Αρχαία Ολυμπία, Ελλάδα 

 

1. Συντονιστές της Εκδήλωσης 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

1 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (OLYMPIA): 
Ευθύμιος Κοτζάς (Δήμαρχος),  
Γεώργιος Γεωργακόπουλος (Αντιδήμαρχος τμήματος συντήρησης πρασίνου, 
καθαριότητας και ανακύκλωσης, διαχείρισης απορριμμάτων, Εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων του τομέα ευθύνης του),  
Χάρης Σπηλιόπουλος (Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας) 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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

 

2. Εισαγωγικά 

Στις 16 Ιουλίου του 2016, πραγματοποιήθηκε η 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου 

LIFE«PAVEtheWAySTE» για το συμμετέχοντα Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο του Διεθνούς 

Συνεδρίου «Κυκλική Οικονομία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβάλλον & Απασχόληση την περίοδο της 

Οικονομικής Κρίσης». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Ακαδημίας. Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώθηκε από το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων  

- ΚΕΑΝ (www.kean.gr), υπό την αιγίδα των ακόλουθων φορέων: 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

 Δήμος Ευρώτα 

 Δήμος Πύλου – Νέστορος 

 Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 

 Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ. Δήμου Μεσσήνης  

και με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Ηλείας. 

Η εν λόγω εκδήλωση είχε διττό ρόλο καθώς αποτέλεσε την -προβλεπόμενη από την πρόταση του 

έργου- ‘Εκδήλωση διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς και εταιρίες διαχείρισης 

ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΥ)’ (Δράση Α1), καθώς και την ‘Εκδήλωση Δημόσιας Διαβούλευσης’ 

(Δράση D4) για τους κατοίκους της μιας από τις απομακρυσμένες  περιοχές – στόχους του 

έργου (Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας). 

http://www.kean.gr/
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Κατά τη 2η μέρα του Διεθνούς Συνεδρίου, η πρωινή συνεδρία περιλάμβανε τις ομιλίες μιας 

ευρείας ποικιλίας ενδιαφερομένων μερών (κεντρικής κυβέρνησης, των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών διαχείρισης αποβλήτων, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Αναπληρωτής Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της Βουλγαρίας, πανεπιστημιακοί κλπ.). Οι 

ομιλητές ανέλυσαν την έννοια της κυκλικής οικονομίας και έδειξαν τις ευκαιρίες που μπορεί να 

προκύψουν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αν εκτιμηθούν σοβαρά οι δυνατότητες 

που προκύπτουν από ένα κυκλικό μοντέλο τρόπου ζωής. 

Κατά την πρωινή συνεδρία (11.50 – 12.10), η Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου παρουσίασε το έργο 

LIFE PAVEtheWAySTE (γενικοί στόχοι, βασικές δράσεις, αναμενόμενα αποτελέσματα) κατά τη 

διάρκεια της ομιλίας της, με τίτλο: «Κυκλική οικονομία και διαχείριση στερεών αποβλήτων σε 

απομακρυσμένες περιοχές» (Παράρτημα Ι), μαζί με άλλες επιτυχημένες περιπτώσεις διαχείρισης 

αποβλήτων σε Δήμους με την επίδειξη και λειτουργία καινοτόμων συστημάτων που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE  (Δραστηριότητα D3.2 (d)). Στο 

τέλος της ομιλίας της προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους να συμμετάσχουν στο απογευματινό 

‘Εργαστήριο δημόσιας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη’ του έργου, το οποίο έχει 

ξεκινήσει να υλοποιείται στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από την 01.09.2015.   

Πιο συγκεκριμένα, η απογευματινή εκδήλωση είχε ως τίτλο:  Workshop του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου με θέμα: «Παρουσίαση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε 

απομακρυσμένες περιοχές - Το έργο: LIFE PAVEtheWAySTE» και αποτέλεσε την κατακλείδα του 

Διεθνούς Συνεδρίου. 

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

αφίσα η οποία αναρτήθηκε σε διάφορα σημεία στις περιοχές-στόχους της Αρχαίας Ολυμπίας 

(Τ.Κ, Αρχαίας Ολυμπίας, Δρούβας, Τ.Κ. Πελοπίου, Τ.Κ. Πλατάνου). Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι 

τυπώθηκαν συνολικά 150 αντίτυπα. Η αφίσα δίνεται στο Παράρτημα ΙΙ, ενώ στην εικόνα 1, 

παρουσιάζονται φωτογραφίες από διάφορα σημεία ανάρτησης των αφισών στην περιοχή. 
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Εικόνα 1 Τοποθέτηση αφισών για την εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης σε διάφορα σημεία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Παράλληλα, στα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV παρατίθενται το Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση που 

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

δημοσιοποίησης και το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda), αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, για την 

εκδήλωση που διοργανώθηκε, έχοντας διττό ρόλο (Δράση Α1 και Δράση D4), σχεδιάστηκε από 

την ομάδα εργασίας το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο διανεμήθηκε στους 

παρευρισκόμενους και παρουσιάζεται στο Παράρτημα V. 

3. Εγγραφές – Χαιρετισμοί 

Το εργαστήριο δημόσιας διαβούλευσης του έργου με τους φορείς και το κοινό ξεκίνησε στις 17:00 

(συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών) και ολοκληρώθηκε στις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου 

16 Ιουλίου 2016. Τα μέλη της ομάδας του έργου παρότρυναν τους παρευρισκόμενους να εγγραφούν στη 

λίστα συμμετεχόντων, να συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο εάν ήταν κάτοικοι (Παράρτημα 

VI) ή εάν εκπροσωπούσαν κάποιο φορέα ή εταιρία διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών της ευρύτερης 

περιοχής (Παράρτημα VII), καθώς και να συμπληρώσουν αν επιθυμούν τη φόρμα εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) του έργου (Παράρτημα 

VIII). Σε ότι αφορά τη συμμετοχή του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων και εταιριών διαχείρισης 

ΑΥ σημειώνεται ότι ήταν ικανοποιητική (περίπου 60 σύνεδροι παρακολούθησαν την πρωινή συνεδρία 
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που έλαβε χώρα μια σύντομη και γενική παρουσίαση του έργου και 22 εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι 

παρακολούθησαν το απογευματινό ‘εργαστήριο δημόσιας διαβούλευσης’) (Παράρτημα IX-Λίστα 

συμμετεχόντων). 

Την εκδήλωση άνοιξε η Καθ. ΕΜΠ, κα. Λοϊζίδου Μαρία  η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της εκδήλωσης 

καλώντας στο βήμα τον κ. Γεωργακόπουλο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας να 

απευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκομένους και να ευχηθεί καλή επιτυχία στην υλοποίηση των 

δράσεων του έργου, διευκρινίζοντας πως ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας θα βρίσκεται σε συνεχή και στενή 

συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου. Έπειτα, η κα. Λοϊζίδου Μαρία προχώρησε στην 

παρουσίαση του έργου, των στόχων του και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ τις επερχόμενες 

δράσεις αλλά και ποιες έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα καθώς και τα ευρήματα τους παρουσίασε η 

εκπρόσωπος της ομάδας του έργου (κα. Βασιλική Παναρέτου).  

4. Παρουσίαση του έργου. 

Η κα. Λοϊζίδου Μαρία έκανε μια εισαγωγή για το έργο. Η παρουσίαση (Παράρτημα Χ). έγινε στην 

Ελληνική γλώσσα. Στην εν λόγω παρουσίαση, παρουσιάστηκαν οι κύριοι στόχοι του έργου προκειμένου 

να καταλάβουν οι παρευρισκόμενοι την αναγκαιότητα της ενεργής συμμετοχής τους, καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 

έργου προκειμένου να γίνει σαφής η σπουδαιότητα υλοποίησης δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας.  

5. Παρουσίαση επερχόμενων δράσεων 

Η κα. Λοϊζίδου έπειτα από την παρουσίαση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του 

έργου κάλεσε στο βήμα την Βασιλική Παναρέτου (μέλος της ομάδας του έργου) προκειμένου να 

παρουσιάσει εκτενώς τις επερχόμενες δράσεις του έργου, αλλά και όσες έχουν υλοποιηθεί μέχρι 

σήμερα, καθώς και τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων.  

6. Συζήτηση και λήξη της εκδήλωσης 

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

του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και τους τοπικούς φορείς και τους εκπροσώπους των εταιριών διαχείρισης 

ΑΥ. Σημειώνεται ότι τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με:  

 Την φύλαξη των υλικών. 

 Τη δεματοποίηση των υλικών και εάν αυτή θα γίνεται μέσα στο «πράσινο περίπτερο». 

 Εάν το «περίπτερο» θα έχει τη δυναμικότητα να δέχεται και λευκές συσκευές.  
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 Η κοινωνία των πολιτών πώς θα εμπλακεί στο έργο τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη 

του έργου.  

 Πώς μπορούν οι δημότες να «ελέγχουν» την πορεία του έργου. 

 Εάν θα υπάρχει ανταποδοτικό όφελος για τους κατοίκους των περιοχών εφαρμογής του έργου. 

Τι ανταποδοτικές υπηρεσίες θα μπορούσε να προσφέρει ο Δήμος στους συμμετέχοντες. 

 Εάν θα υπάρχει κάποιο άτομο/ υπάλληλος στο πράσινο περίπτερο για να καθοδηγεί τους 

πολίτες στη σωστή διαλογή στην πηγή. Αν τα σημεία που θα εγκατασταθούν τα «πράσινα 

περίπτερα» μπορούν να λειτουργούν και σαν σημεία πληροφόρησης των κατοίκων.  

Ωστόσο, πέραν των ερωτήσεων, δεχθήκαμε και σημαντικές παρατηρήσεις/σημειώσεις από το κοινό. 

Συγκεκριμένα, τονίζονται τα εξής: 

 Απαραίτητη φύλαξη των υλικών λόγω της επικινδυνότητας για κλοπές.  

 Στην περίπτωση που θα θελήσουμε να ακολουθήσουμε τις προδιαγραφές που θέτει η 

βιομηχανία θα είναι σημαντικά μεγάλο το κόστος προκειμένου να πετύχουμε στο 100% αυτών 

που προβλέπουν. Για το λόγο αυτό προτείνεται να εμπλακούν ενδιάμεσοι φορείς προκειμένου 

να επιτευχθούν οι απαιτούμενες προδιαγραφές.  

 Απαιτείται άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στα σχολεία. Σχετικά με τη συγκεκριμένη 

ερώτηση, διευκρινίζεται ότι το έργο προβλέπει την οργάνωση και υλοποίηση διδακτικών 

δράσεων για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στα σχολεία 

των περιοχών στόχων, καθώς η μαθητική κοινότητα αποτελεί πολύ ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα 

της ενημέρωσης και την επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης. 

Φωτογραφίες από την 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI. 
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Παράρτημα Ι. Παρουσίαση πρωινής συνεδρίας 
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Παράρτημα ΙΙ. Αφίσα εκδήλωσης 
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Παράρτημα IΙΙ. Πρόσκληση εκδήλωσης – Δελτίο τύπου 
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Παράρτημα ΙV. Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεδρίου και 1ης ενημερωτικής 

εκδήλωσης του έργου 

  



 

 

Κύτταρο Εναλλακτικών  

Αναζητήσεων Νέων 

 

Ειδική ζυμβουλευηική ιδιόηηηα με ΟΗΕ(Εcosoc) -  Special Consultative Status with the UN(Ecosoc) 

                          

 

 

Πατρόκλου 57 ,131 22 ΙΛΙΟΝ. 

Τηλ:2102692880,  www.kean.gr 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Βιώςιμη Ανάπτυξη – Περιβάλλον – Απαςχόληςη  

την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ 

 

Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικϊν Αναηθτιςεων Νζων ςε ςυνεργαςία με εγχϊριουσ και ευρωπαϊκοφσ φορείσ 

πραγματοποιεί το Συνζδριο με τίτλο <<ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ – Περιβάλλον – Απαςχόλθςθ τθν 

περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ>> ςτθν περιοχι τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, ςτο διάςτθμα μεταξφ 15 και 16 Ιουλίου 

2016.  

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου 

Παραςκευι 15 Ιουλίου 2016 | Αίκουςα Όττο Σίμιτςεκ, Διεκνισ Ολυμπιακι 

Ακαδθμία 

19:00 Τελετι Ζναρξθσ  

19:00 - 19:15 Καλωςόριςμα  

 Σταφροσ Μθλιώνθσ, Προζδροσ ΚΕΑN  

 Γεώργιοσ Πατοφλθσ, Πρόεδροσ ΚΕΔΕ 

 Ευκφμιοσ Κοτηάσ, Διμαρχοσ Αρχαίασ Ολυμπίασ 
 

19:15 - 20: 30 Χαιρετιςμοί 
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Υπουργείο Περιβάλλοντοσ: 

 19:15 – 19:30: Ιωάννθσ Τςιρώνθσ, Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ 

 

Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ: 

 19:30 – 19:40: Κωνςταντίνοσ Αγραπιδάσ , Προϊςτάμενοσ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  

& Διδάκτωρ ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο 

 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι: 

 19:40 – 19:50: Γεώργιοσ - Σταφροσ Κρεμλισ , Προϊςτάμενοσ τθσ Διοικθτικισ Μονάδασ Πολιτικισ Συνοχισ και 

Εκτίμθςθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπι 

 

Επιμελθτιριο Ηλείασ: 

 19:50 – 20:00: Κωνςταντίνοσ  Λεβζντθσ, Αντιπρόεδροσ Επιμελθτθρίου Ηλείασ 

 

Διμοι: 

 20:00 – 20:05: Ηλίασ Ανδρικόπουλοσ, Διμαρχοσ Ξυλόκαςτρου 

 20:05 – 20:10: Ιωάννθσ Γρυπιώτθσ, Διμαρχοσ Ευρϊτα 

 20:10 – 20:15: Δθμιτριοσ Καφαντάρθσ, Διμαρχοσ Πφλου - Νζςτοροσ 

 20:15 – 20:20: Γιάννθσ Μαςτοράκθσ, Διμαρχοσ Χερςονιςου 

 20:20 – 20:25: Νίκοσ Μπάμπαλοσ, Διμαρχοσ Ηρακλείου Αττικισ 

 

20:30 - 21:00 Ανοιχτι Συηιτθςθ με το κοινό 

 

 

Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 | Αίκουςα Όττο Σίμιτςεκ, Διεκνισ Ολυμπιακι 

Ακαδθμία 

10:00 - 14:00 1θ Ενότθτα (Immersion) 

 

Ειςαγωγι ςτο κζμα: Ειςθγιςεισ Ομιλθτϊν για το Θεςμικό και το Νομικό Πλαίςιο τθσ Κυκλικισ 

Οικονομίασ και τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, το Περιβάλλον και τθν Απαςχόλθςθ 
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Σειρά Oμιλιών 

 10:00 – 10:15: Γεώργιοσ - Σταφροσ Κρεμλισ , Προϊςτάμενοσ τθσ Διοικθτικισ Μονάδασ Πολιτικισ Συνοχισ και 

Εκτίμθςθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπι – Ομιλία - 

Ειςιγθςθ 

 10:15 – 10:30: Κωνςταντίνοσ Αγραπιδάσ , Προϊςτάμενοσ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  

& Διδάκτωρ ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο, <<Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Προςτατευόμενων Περιοχϊν>> 

 10:30 – 10:45: Ιωάννθσ Γεώργιηασ, Ειδικόσ Σφμβουλοσ του Δθμάρχου Πφλου – Νζςτοροσ , κυρίου Καφαντάρθ 

Δθμθτρίου, <<Πρόγραμμα Διαχείριςθσ Βιοαποβλιτων>> 

 10:45 – 11:00: Ιωάννθσ Γρυπιώτθσ: Διμαρχοσ Ευρϊτα, «Κυκλικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα ςτον 

Τομζα του Περιβάλλοντοσ και τθσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ: Η Περίπτωςθ του Διμου Ευρϊτα» 

 11:00 – 11:15: Δθμιτρθσ Κανακόπουλοσ,  Πρόεδροσ του ΣΕΚ (Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Κομποςτοποίθςθσ) και 

Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΠΑΕ (Περιβάλλον, Ανακφκλωςθ, Ενζργεια), <<Η αναπτυξιακι διάςταςθ τθσ 

κομποςτοποίθςθσ ωσ μεκόδου διαχείριςθσ των οργανικϊν αποβλιτων και παραγωγισ υψθλισ αγρονομικισ αξίασ 

βελτιωτικϊν εδάφουσ.>> 

 11:15 – 11:30: Θεόδωροσ Καριπίδθσ, Σταυρίδθσ Άλκθσ, Σφμβουλοι Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ του Ομίλου Σαμαράσ 

& Συνεργάτεσ, Ομιλία - Ειςιγθςθ 

 11:30 – 11:50: Βαςίλθσ Λιόγκασ, Συνεργάτθσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ, <<Κυκλικι Οικονομία και 

ανάγκθ νζασ ανάγνωςθσ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων>> 

 11:50 – 12:10:  Μαρία Λοϊηίδου , Κακθγιτρια ςτο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, <<Κυκλικι οικονομία και 

διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ>> 

 12:10 – 12:15: Λάμπροσ Μποφκλθσ , Σφμβουλοσ ςε ηθτιματα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τθν Κυκλικι Οικονομία, 

<<Θεςμικό και Νομικό πλαίςιο Κ.Ο.>> 

 12:25 – 12:40: Κωνςταντίνοσ Πατεράκθσ, Δ/ντθσ Εργοςταςίου Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ και Κομποςτοποίθςθσ - 

Αν/τθσ Γεν. Δ/τθσ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Ομιλία - Ειςιγθςθ 

 12:40 – 13:00: Σπφροσ Φρεμεντίτθσ, Δ/ντθσ τθσ EqualSociety, <<Κυκλικι Οικονομία & Απαςχόλθςθ>> 

 13:00 – 13:20: Γιάννθσ Χαραλαμπόπουλοσ ,  Βιοκλιματολογόσ, ΕΔΙΠ, Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 

<<Κλιματικζσ Αλλαγζσ και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, Γεωργία>> 

 13:20 – 13:40: Μιχάλθσ Χρθςτάκθσ, Πολιτικόσ Επιςτιμων – Διεκνολόγοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Διμου Διονφςου, 

Πρόεδροσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Γενικϊν Γραμματζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ "Κλειςκζνθσ", <<Κυκλικι Οικονομία 

και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα ωσ Προτάςεισ - Λφςεισ για τθν Τοπικι Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ>> 

 13:40 – 14:00: Nina Naydenova, Υφυπουργόσ Νεολαίασ και Άκλθςθσ ςτθ Βουλγαρία, Ομιλία - Ειςιγθςθ 

 

14:00 - 17:00 

 

Διάλειμμα 

Vaso
Highlight
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17:00 – 20:00 

2θ Ενότθτα (Shorth Cooperative Workshop) 

<<Τρόποι Ανάπτυξθσ των Πυλώνων τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ – Ανάδειξθ των 

Δυνατοτιτων Διεκνών και Εγχώριων Συνεργαςιών>> : Παρουςίαςθ Καλϊν Πρακτικϊν 

& Ανοιχτι Συηιτθςθ 

 

● 17:00 - 17:30 Σφντομεσ τοποκετιςεισ των Δθμάρχων με τίτλο «Παρουςίαςθ Καλϊν Πρακτικϊν» 

● 17:30 - 19: 30 Ανοιχτι Συηιτθςθ – Ομάδεσ Διαλόγου (Συμμετοχικό workshop με το κοινό) 

● 19:30 - 20:00 Συμπεράςματα  

 

Παράλληλεσ Δράςεισ 

 

Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 

 

Ώρεσ 

Workshop με θέμα: Παρουςίαςη 

Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Στερεών 

Αποβλήτων ςε απομακρυςμένεσ περιοχέσ - 

Το έργο: LIFE “PAVEtheWAySTE” 

 

17:00 – 19:00 

 

Παιδικό Workshop με θέμα:  «Ο κύκλοσ τησ 

οικονομίασ» 

 

10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00 

 

 

 

 

Διοργανωτζσ:  

KEAN – Κφτταρο Εναλλακτικϊν Αναηθτιςεων Νζων  

 Περιφζρεια Πελοποννιςου (Υπό Επιβεβαίωςθ) 

 

Vaso
Highlight

Vaso
Highlight
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Για οποιαδιποτε πλθροφορία παρακαλϊ επικοινωνιςτε με: 

Δϊρα Μζνεγα, +30 694 8111889 

Βαςιλικι Σουλάνθ, +30 697 6954359 

 

Κφτταρο Εναλλακτικών Αναηθτιςεων Νζων 

Πατρόκλου 57 ,  131 22 ΙΛΙΟΝ., Τθλ: 2102692880,  www.kean.gr 

 

 

Χορθγόσ Επικοινωνίασ: Εφθμερίδα, «Υπαίκροσ Χϊρα»     
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Παράρτημα V. 1ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του έργου 
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Παράρτημα VI. Ερωτηματολόγιο για το κοινό   



 

LIFE14 ENV/GR/000722 “ PAVEtheWAySTE ” 
“Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω 

καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων 
ανακύκλωσης αποβλήτων για τις απομακρυσμένες 

περιοχές”  

 

 

 
   

Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων  

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο  

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας 

Cartif Technological Centre- 
CARTIF 

 

1ο Ερωτηματολόγιο για τη συλλογή πληροφοριών από την τοπική κοινωνία. 

 

 

 

 

 

 

   Αριθμός Ερωτηματολογίου:………………………… 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1.1 Ονοματεπώνυμο  

1.2 

 

Οδός, Αριθμός, ΤΚ 

 

1.3 

Τηλ. επικοινωνίας  

 

 

Email  

 

 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

1.4 
Αριθμός ατόμων στο 

νοικοκυριό  
 

1.5 

Σύσταση 
νοικοκυριού 

 

Άγαμοι 

Έγγαμοι 

Παιδιά 

1.6 
Μόνιμη κατοικία Ναι 

Οχι                                      Διαμονή για __________ μήνες / έτος 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE” διενεργείται έρευνα με το παρόν 
ερωτηματολόγιο απευθύνεται στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας προκειμένου να 
αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
κατοίκων του Δήμου.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τις απόψεις σας. 

Η ομάδα του έργου. 
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Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων  
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Δήμος Αρχαίας 
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Cartif Technological Centre- 
CARTIF 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Υφιστάμενη κατάσταση – Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  

 

2.1 Γνωρίζετε τι είναι ανακύκλωση; 
Ναι 

 

Όχι 

 

Σχετικά 

 

2.2 Γνωρίζετε ποια είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά; 
Ναι 

 

Όχι 

 

Σχετικά 

 

2.3 
Πιστεύεται ότι η ανακύκλωση συμβάλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος; 

Ναι 

 

Όχι 

 

Σχετικά 

 

2.4.1 
Χωρίζετε τα απορρίμματα σας σε 
ανακυκλώσιμα και μη πριν τα πετάξετε; 

             Ναι 

 

             Όχι 

 

2.4.2 Ποια υλικά διαχωρίζετε στο νοικοκυριό σας; 
Χαρτί/Χαρτόνι     Γυαλί        Πλαστικό       Μέταλλο 

 

2.5 Τι απόσταση διανύετε για να πετάξετε τα 
απορρίμματα σας; 

      < 50m 

      50-100m 

      100-200m  

      >200m   

2.6 Πόσες φορές την εβδομάδα πετάτε τα 
απορρίμματα σας; 

      Καθημερινά 

      Ανά 2 ημέρες 

      Ανά 3 ημέρες 

 Άλλο__________________ 

2.7 Πως διαχωρίζετε τα απόβλητα κουζίνας; 

      Σε κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων 

      Τροφή για οικόσιτα ζώα 

Άλλο__________________ 

2.8 Παράγετε κηπευτικά απόβλητα;         Ναι Όχι δεν παράγω 

 Αν ναι που τα πάτε; 
        Κάδος με σύμμεικτα 

Άλλο_______________________________ 

2.9 
Πιστεύετε πως η ορθολογική και ολοκληρωμένη 
διαχείριση απορριμμάτων θα προβάλλει τον 
τόπο σας; 

Ναι 

 

Όχι 

 

Σχετικά 

 

2.10 Επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πιλοτικό έργο  
LIFE “PAVEtheWAySTE”  

Ναι 

 

Όχι 
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Παράρτημα VII. Ερωτηματολόγιο για τους ενδιαφερόμενους φορείς και 

εταιρίες διαχείρισης ΑΥ 
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Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων  

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο  

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας 

Cartif Technological Centre- 
CARTIF 

   

 

1ο Ερωτηματολόγιο για τη συλλογή πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους φορείς 

 

 

 

 

 

 

  Αριθμός Ερωτηματολογίου:………………………… 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1 Επωνυμία Εταιρίας  

2 Οδός, Αριθμός, Τκ 

3 Τηλ. Επικοινωνίας  Email  

4 

Αντικείμενο 
Δραστηριότητας 
Εταιρείας 

 

5 
Περιοχή 
Δραστηριοποίησης 

 

 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

6 Ονοματεπώνυμο  

7 
Τηλ. Επικοινωνίας  

 

Email  

8 
Θέση Εργασίας  

 

 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE” διενεργείται έρευνα με το παρόν 
ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους φορείς και τις εταιρείες διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
προκειμένου να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς ανακυκλώσιμων υλικών κυρίως στις 
περιοχές υλοποίησης του έργου (Κυκλάδες, Αρχαία Ολυμπία). 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τις απόψεις σας. 
 
Η ομάδα του έργου 
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Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων  

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο  

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας 

Cartif Technological Centre- 
CARTIF 

   

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

2.1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 

2.1.1 Σε ποια περιοχή 

δραστηριοποιείστε 

        Αττική        

        Αρχαία Ολύμπια                      

        Μικρές Κυκλάδες 

        Άλλο _________________________ 

2.1.2. Με ποια υλικά 

ασχολείστε 

             

            Χαρτί  

            Γυαλί 

            Πλαστικό 

            Μέταλλο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

         ΑΗΗΕ 

         Τηγανέλαια 

         Λεύκες Συσκευές 

         Άλλο ______________________ 

2.1.3. Τι επεξεργασία 

εφαρμόζετε 

 

2.1.4. Για ποια από τις δυο 

περιοχές δράσης Του έργου 

Θα ενδιαφερόσασταν 

         

        Αρχαία Ολύμπια                                    Μικρές Κυκλάδες    

        Μόνο στο χώρο σας                               Δονούσα 

                                                                           Σχοινούσα  

                                                                           Ηρακλειά  

                                                                            Κουφονήσια                  

2.1.5. Απαιτούμενες 

προδιαγραφές προ-

επεξεργασίας και μεταφοράς 

υλικών 

2.1.5.1 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

            Όχι  

            Ναι (απλός διαχωρισμός) 

            Άλλο ________________ 

 

   Ναι σε υποκατηγορίες υλικών 

Χαρτί 

            έγχρωμο                     

            εκτυπ. 

            χαρτόνι 

 

Γυαλί 

            πράσινο 

            καφέ 

            διάφανο 

Πλαστικό 

      PET 

      PVC 

      PP/PS 

      HDPE 

      LDPE 

Μέταλλο 

       σίδερο 

       αλουμίνιο 
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Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων  

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο  

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας 

Cartif Technological Centre- 
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2.1.5.2. ΣΥΜΠΙΕΣΗ  Ή ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 

            Ναι 

            Όχι 

 

Σχόλια:____________________ 

            Ναι 

            Όχι 

   

 Σχόλια:____________________ 

2.1.5.3. ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ      

            Ναι                                       Σχόλια:   __________________   

            Όχι 

2.1.6.Επιθυμητό Τονάζ 

 

2.1.7. Εύρος Τιμής ανά Τόνο 

Υλικού 

Χαρτί Γυαλί Πλαστικό Μέταλλο 

    

2.1.8. Άλλα Σχόλια 
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Παράρτημα VIII. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 

Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) του έργου 
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Δήμος Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων  
Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο  
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Cartif Technology Centre 

  

Πρόσκληση συμμετοχής στη Συντονιστική Επιτροπή  
του Έργου LIFE PAVEtheWAySTE 

 
Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) στο έργο LIFE 

PAVEtheWAySTE αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους για την επιτυχή υλοποίησή του. 

Στη Συντονιστική Επιτροπή καλούνται να συμμετάσχουν οι τοπικές κοινωνίες των περιοχών 

υλοποίησης του έργου (Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων), αλλά και 

οργανισμοί, φορείς και παράγοντες στην Ελλάδα που σχετίζονται με την διαχείριση και επεξεργασία 

των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως: 

 Το ευρύτερο κοινό (μαθητές, οικογένειες, κτλ.), 

 Επιχειρήσεις/καταστήματα των συμμετεχόντων Δήμων, 

 Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ), 

 Το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), 

 Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), 

 Εταιρείες και βιομηχανίες διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη αναμένεται να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για:  

 Την εφαρμογή του έργου στην τοπική κοινωνία των περιοχών δράσης του 

 Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και τη βελτιστοποίηση του 

 Τη μετάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 

Από όποια ομάδα και να προέρχεστε θα ήταν χαρά μας να συμμετέχετε στη Συντονιστική Επιτροπή 

(Steering Committee) του έργου LIFE PAVEtheWAySTE, μια συνεργασία που επιδιώκεται να 

αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους εταίρους του έργου, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία. 

Εφόσον επιθυμείτε να γίνετε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου, παρακαλούμε να 

συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την επιστρέψετε στο τέλος 

της Εκδήλωσης του Έργου ή να την αποστείλτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dolympia@otenet.gr. 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ονοματεπώνυμο:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση/ τηλέφωνο:  

Φορέας / Ιδιότητα:  

Επιθυμώ να συμμετέχω στη Συντονιστική 

Επιτροπή 
 

mailto:dolympia@otenet.gr
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Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Cartif Technology Centre 

  

 

Πίνακας 1 Πιθανά οφέλη από την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στο ευρωπαϊκό έργο LIFE PAVEtheWAySTE 
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Παράρτημα IX. Λίστα συμμετεχόντων 
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Παράρτημα Χ. Παρουσίαση εργαστηρίου (workshop) διαβούλευσης 

 











 %   « »



















          LIFE, 
    . .       



 ΠαραδοτέοA1.1: Πρακτικά διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς και 

                                                                                            ΠαραδοτέοD4.1: Πρακτικά δημόσιας διαβούλευσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 23 

 

 

Παράρτημα ΧI. Φωτογραφίες εκδήλωσης. 
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