
«Eπίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων µέσω καινοτόµων, 
ολοκληρωµένων συστηµάτων ανακύκλωσης αποβλήτων

για τις αποµακρυσµένες περιοχές»

LIFE14 ENV/GR/000722

Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε πληροφορίες, 
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες 
του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας ή την τοπική κοινότητα σας. 

Επικοινωνία:



Λίγα λόγια για το έργο

Το πιλοτικό σύστηµα ανακύκλωσης

Το πιλοτικό σύστηµα διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών είναι φιλικό προς το περιβάλλον και 
προσαρµοσµένο στην αισθητική των περιοχών εγκατάστασης. 

Το «Πράσινο Περίπτερο», το οποίο θα στελεχώνεται από εκπαιδευµένο προσωπικό (χειριστής), 
διαθέτει χώρο υποδοχής στο µπροστινό µέρος του όπου εκεί θα παραδίδουµε τις σακούλες µε τα 
διαχωρισµένα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και µέταλλο). Εκεί ο χειριστής θα ζυγίζει την ποσότητα 
των υλικών µας, θα ελέγχει την καθαρότητά τους και θα µας επιβραβεύει µε πόντους για τη 
συµµετοχή µας. Οι πόντοι θα καταχωρούνται στην κάρτα συµµετοχής µας στο έργο, η οποία θα µας 
διανεµηθεί από το Δήµο. Η εξαργύρωση των πόντων θα πραγµατοποιείται στην Τοπική µας   
Κοινότητα µε βάση τα διαθέσιµα αγαθά και υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει ο Δήµος για τη 
συµµετοχή µας στην  ανακύκλωση.  

Δήμος
Αρχαίας Ολυμπίας 

Το Ευρωπαϊκό έργο LIFE PAVEtheWAySTE στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός πιλοτικού 
συστήµατος για να συµβάλει στην ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε 
αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, θα διευκολύνει τις εν λόγω περιοχές να 
εφαρµόσουν τις επιταγές της κείµενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, βελτιώνοντας τα 
επίπεδα ανακύκλωσης των οικιακών αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) ανοίγοντας παράλληλα το 
δρόµο για αποδοτικότερη χρήση των πόρων. 

Στο Δήµο Αρχαίας Ολυµπίας εφαρµόζεται πρόγραµµα διαλογής στην πηγή για τα ανακυκλώσιµα υλικά 

χαρτί  γυαλί  πλαστικό  µέταλλο  και  ειδικά ρεύµατα αποβλήτων
στις Τοπικές Κοινότητες της Αρχαίας Ολυµπίας, Πλατάνου, Πελοπίου και οικισµού Δρούβας.

Το πιλοτικό σύστηµα θα ξεκινήσει να λειτουργεί το 1ο εξάµηνο του 2018. 

Άµεση προτεραιότητα του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας αποτελεί η διασφάλιση της οικολογικής 
βιωσιµότητας τόσο για εµάς όσο και για τις επόµενες γενιές. Λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική αξία του 
τόπου µας και σε συνάρτηση µε την ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιµότητα η οποία αγγίζει το ένα εκατοµµύριο 
τουριστών το χρόνο, µας καθιστούν ραγδαία εξελισσόµενο Δήµο, αναπόφευκτα αυξάνεται η ανάγκη για 
ολοκληρωµένες και αειφορικές λύσεις διαχείρισης των παραγόµενων αποβλήτων. Ο Δήµος Αρχαίας 
Ολυµπίας, δίνει προτεραιότητα στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων και την προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και στην καθαριότητα των Τοπικών Κοινοτήτων αλλά και τη διασφάλιση της 
αναβάθµισης του επιπέδου ζωής µέσα από την εφαρµογή και υλοποίηση καινοτόµων ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων. Έτσι, ο Δήµος µας για άλλη µία φορά, πρωτοπορεί συµµετέχοντας στο ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα LIFE14 “PAVEtheWAySTE” που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται σε 
συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δήµο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και το Τεχνολογικό 
Κέντρο Cartif της Ισπανίας. Στόχος του έργου είναι η προώθηση των πρακτικών ανακύκλωσης και 
διαλογής των αποβλήτων στην πηγή µε σκοπό την επανένταξη τους στην αγορά ως νέα προϊόντα. 
Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί η ενεργός συµµετοχή όλων των δηµοτών οι 
οποίοι πρέπει να κατανοήσουν ότι θα έχουν σηµαντικά οφέλη από την εφαρµογή του προγράµµατος. Η 
ανακύκλωση  επιβάλλεται  να  µπει  στην  καθηµερινότητα  µας  και  να  γίνει  τρόπος  ζωής.

Η ανακύκλωση θα πρέπει να αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για εµάς όσο και για το µέλλον των 
επόµενων γενεών. Δεν θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µια εφήµερη τάση της εποχής αλλά ως υποχρέωση 
κάθε σκεπτόµενης κοινωνίας που συµβάλει έµπρακτα στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής της και στη 
διαφύλαξη της πολιτισµικής της κληρονοµίας. Με τη συµµετοχή του Δήµου µας και των τοπικών κοινοτήτων 
του στο έργο LIFE14 “PAVEtheWAySTE”, στοχεύουµε στην εφαρµογή και εδραίωση ολοκληρωµένων και 
αποτελεσµατικών πρακτικών για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Συγκεκριµένα, µέσα στο 2018 
προβλέπεται να τοποθετηθούν συνολικά πέντε πιλοτικά συστήµατα διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών, 
τρία στην ΤΚ Αρχαίας Ολυµπίας και από ένα στην ΤΚ Πλατάνου και Πελοπίου. Ωστόσο βασικός µας στόχος 
είναι η συνέχιση, η εξάπλωση και η παγίωση των εν λόγω δράσεων ανακύκλωσης µέσω της µόνιµης 
εγκατάστασης των πέντε πιλοτικών µονάδων ανακύκλωσης αλλά και η επέκταση τους σε όλες τις τοπικές 
κοινότητες του Δήµου µας. Η επίτευξη του προγράµµατος αυτού στηρίζεται στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών κάθε ηλικιακής και κοινωνικής οµάδας, προκειµένου να επιτευχθούν τα 
µέγιστα επιθυµητά αποτελέσµατα. Όλοι µαζί αλλά και ο καθένας ατοµικά πρέπει να υπηρετήσουµε το γενικό 
κοινωνικό συµφέρον της προστασίας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, 
εποµένως  αναµένουµε  την  ενεργό  συµµετοχή  σας  στις  δράσεις  µας.

Γεώργιος Γεωργακόπουλος 
Αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας

Ευθύµιος Κοτζάς
Δήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας
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Γιατί πρέπει να συµµετάσχω;
Γιατί επιτυγχάνουµε εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας!

Έτσι επιτυγχάνω καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες 
για εµένα και την οικογένεια µου.

Τι πρέπει να κάνω για να συµµετέχω

Στο σπίτι θα πρέπει να διαχωρίζω τα ανακυκλώσιµα υλικά ανάλογα µε το είδος τους και να τα 
συλλέγω σε επαναχρησιµοποιούµενες σακούλες, οι οποίες θα διανεµηθούν από τη Τοπική µου 
Κοινότητα. Κάθε σακούλα έχει διαφορετικό χρώµα για κάθε είδος υλικού που διαχωρίζουµε.

 Φιάλες ποτών, αναψυκτικών, 
γάλακτος, άλλων προϊόντων

 Συσκευασίες (βάζα, δοχεία)

 Εφηµερίδες & περιοδικά 

 Χαρτί εκτύπωσης

 Χάρτινοι περιέκτες τροφίµων 

 Χάρτινες συσκευασίες υγρών

 Χαρτοκιβώτια 
& χαρτοσακούλες

 Συσκευασίες
ανθρακούχων 

ποτών & τροφίµων 

 Χαλύβδινα κουτιά 
υγρών & τροφίµων 

 Συσκευασίες αλουµινίου
& αλουµινένιοι περιέκτες 

Μπουκάλια ποτών και φαγητοδοχεία 

Μπουκάλια γάλακτος & απορρυπαντικών 
Σακούλες σούπερ µάρκετ 
και κάδων απορριµµάτων 

 Μπαταρίες

 Μικρές ηλεκρικές συσκευές

 Λαµπτήρες

Ακόµη µπορούµε να συλλέγουµε:

Τα οποία θα µεταφέρουµε σε δική µας συσκευασία στο πράσινο περίπτερο. 
Βήµα 1ο

ΧαρτίΧαρτίΧαρτίΧαρτί ΓυαλίΓυαλίΓυαλίΓυαλί

ΜέταλλοΜέταλλοΜέταλλοΜέταλλοΠλαστικόΠλαστικόΠλαστικόΠλαστικό

Για να συµµετέχω στο έργο θα πρέπει να ακολουθήσω τα παρακάτω 6 απλά βήµατα. 

Δ ο χ ε ί α 
απορρυπαντικών, 
δισκάκια από ταχυφαγεία 

ΕιδικέςΕιδικές
ΡοέςΡοές

ΕιδικέςΕιδικές
ΡοέςΡοές

Με την ηλεκτρική 
ενέργεια που χρειάζεται 
για να παραχθεί 
ένα κουτάκι αλουµινίου 
φτάνει να λειτουργήσουν...

1 τόνος ανακυκλωµένο 
γυαλί εξοικονοµεί 
22-30% ενέργεια από 
την παραγωγή γυαλιού 
από παρθένες πρώτες ύλες 

Μειώνουµε 
τα απόβλητα 
που καταλήγουν 
σε Χώρους 
Υγειονοµικής Ταφής

           Μειώνουµε την
περιβαλλοντική 
επιβάρυνση 
και υποβάθµιση 
του τόπου µας 

Βελτιώνουµε την 
ανάκτηση υλικών 
από τα απορρίµµατα 
και µειώνουµε το 
κόστος διαχείρισής τους 

Διαχωρίζω τα υλικά στην πηγή

4 ώρες 4 ώρες 5 ώρες3 ώρες

Διαχωρίζω
έτσι:

 Τηγανέλαια
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Χρησιµοποιώ την προσωπική µου κάρτα

Παραδίδω τις τσάντες 
µε τα διαχωρισµένα υλικά µου

Παραλαµβάνω την απόδειξη 
µε τους πόντους που µάζεψα

Εξαργυρώνω τους πόντους µου

Να µεταφέρω τα διαχωρισµένα µου υλικά

στο Πράσινο Περίπτερο 

Αφού τα συλλέξω και τα χωρίσω 
στις διαφορετικού χρώµατος σακούλες,
έπειτα θα πρέπει να τα παραδώσω 
στο κοντινότερο «Πράσινο Περίπτερο» 
της Τοπικής µου Κοινότητας. 

ΚΙΛΑ

ΠΟΝΤΟΙ
ΠΡΟΣΩ

ΠΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Όταν φτάσουµε στο σηµείο που είναι εγκατεστηµένο 
το «Πράσινο Περίπτερο» δίνουµε στο χειριστή τη προσωπική µας
κάρτα προκειµένου να µας καταχωρήσει τα κιλά και τους πόντους 
που συλλέχθηκαν, αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία. 

ΤΚ Δρούβας

ΤΚ Πλατάνου
ΤΚ Πελόπιο

Όταν συµπληρώσεις συγκεκριµένο αριθµό πόντων, θα µπορείς να τους εξαργυρώσεις 
σε επιλεγµένα σηµεία της Τοπικής σου Κοινότητας. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΤΚ Αρχαίας Ολυµπίας

Αφού παραδώσω τις σακούλες µε τα υλικά, 
τις παίρνω πίσω και περιµένω µέχρι να καταχωρίσει 
ο χειριστής τα απαραίτητα στοιχεία στο σύστηµα 
προκειµένου να πάρω µια απόδειξη η οποία 
θα αναγράφει την ηµεροµηνία παράδοσης 
των υλικών, τα κιλά καθώς και τους πόντους 
που έχω συλλέξει µέχρι τώρα. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

1000
ΠΟΝΤΟΙ

Έπειτα δίνω στο χειριστή 
του «Πράσινου Περιπτέρου» 
τις σακούλες µας 
έτσι ώστε να ζυγίσει 
τα διαχωρισµένα υλικά. 
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