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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 E.1. του έργου LIFE PAVEtheWAySTE 

«Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην Ε.Ε.». Υπεύθυνοι για την υλοποίησή του 

είναι o Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (NAXOS), σε συνεργασία και με τους υπόλοιπούς 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. 

Στο εν λόγω παραδοτέο συνοψίζονται τα κύρια θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την εναρκτήρια 

συνάντηση του έργου PAVEtheWAySTE στην Νάξο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο της Νάξου στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2015. 

Στην παρούσα έκθεση συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες από την συνάντηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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». It is part of the project Action 

E.1. entitled: “Project management by NAXOS and reporting to the EC." Responsible for its 

implementation is the Municipality of Naxos & Small Cyclades, 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 for high quality materials’ recovery. 

In this deliverable, the main issues discussed during the Kick-off Meeting of the project LIFE 

PAVEtheWAySTE are summarized. The meeting was held in Naxos, at the Meeting Room of 

the Municipality Building in Naxos on 22 & 23 October 2015. Photos of the meeting  are also 

included.
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