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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” (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. 

Το παρόν παραδοτέο περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα σημεία ανάρτησης της 1ης 

ενημερωτικής πινακίδας LIFE στις εγκαταστάσεις των τεσσάρων εταίρων του έργου. 

 

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».  

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 deliverable  includes photos from the installed information boards (1st 

information board of the project) at the premises of the four project partners. 
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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 
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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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Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου 
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1. Εισαγωγή 

Η πρώτη ενημερωτική πινακίδα του έργου LIFE PAVEtheWAySTE δημιουργήθηκε από επαγγελματία 

γραφίστα σε δύο (2) εκδόσεις. Στην ελληνική – αγγλική γλώσσα για τους Έλληνες εταίρους του 

έργου (NAXOS, NTUA, OLYMPIA) και στην ισπανική – αγγλική γλώσσα για τους Ισπανούς εταίρους 

(CARTIF). H 1η πινακίδα LIFE περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το έργο (τίτλος, κωδικός, 

περιοχές υλοποίησης, συνολικός προϋπολογισμός, ποσοστό χρηματοδότησης από την Ε.Ε.), τους 

βασικούς στόχους και τη μεθοδολογία των δράσεων του. 

Η 1η πινακίδα είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του έργου: www.pavethewayste.eu  

 

 

Εικόνα 1 1η ενημερωτική πινακίδα του έργου στις δυο εκδοχές της (GR-EN & SP-EN) 

http://www.pavethewayste.eu/


Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου 
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2. Εγκατεστημένη πινακίδα στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (NAXOS) 

 

Εικόνα 2 Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

 



Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου 
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3. Εγκατεστημένη πινακίδα στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (OLYMPIA) 

 

 

Εικόνα 3 Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας 

 



Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου 
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Εικόνα 4 Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας 



Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου 
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Εικόνα 5 Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας 

 



Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου 
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4. Εγκατεστημένη πινακίδα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA) 

 

Εικόνα 6 Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης  & Τεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 

 



Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου 
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Εικόνα 7 Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης  & Τεχνολογίας, Τομέας Ι: Χημικών Επιστημών, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 

 



Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου 
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5. Εγκατεστημένη πινακίδα στο Τεχνολογικό Κέντρο Cartif (CARTIF) 

 

Εικόνα 8 Τεχνολογικό Κέντρο CARTIF 



Παραδοτέο D2.1: Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων (4) στις περιοχές δράσης του έργου 
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Εικόνα 9 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Κέντρο CARTIF 


