
   

LIFE15 ENV/PT/000609 

Έ ν α  ν έο  σ ύσ τη μα  

χρ έω ση ς  των  

απο ρρ ι μμάτων  

σ το  Δ ή μο  

Λ άρν ακ ας  

Για πληροφορίες  

επισκεφθε ίτε  την  

ιστοσελίδα του  έργου 

www.l i fe -payt .eu/e l   

Καθώς κα ι  την ιστοσελ ίδα 

του Δήμου Λάρνακας  

http://www.larnaka.org.cy   

Το έργο LIFE PAYT Πληρώνω-όσο-Πετάω θα εφαρμοστεί 

ταυτόχρονα σε πέντε (5) Δήμους σε Κύπρο, Ελλάδα και 

Πορτογαλία για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2016 έως 

Δεκέμβριος 2019. 

 

 

 

Η πιλοτική περιοχή του έργου LIFE PAYT στο Δήμο 

Λάρνακας, έχει οριστεί στην ευρύτερη περιοχή του 

Δημαρχείου Λάρνακας. 

Για να δείτε εάν μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στο 

έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  

www.life-payt.eu/el/survey-larnaka  

Πληρώνω 
όσο πετάω 

Δήμος Λάρνακας 

Δήμος 
Λάρνακας 

Πιλοτική περιοχή 

http://www.life-payt.eu/el
http://www.larnaka.org.cy/
http://www.life-payt.eu/el/survey-larnaka


 

 

 

 
  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ L IFE PAYT  

 

Μείωση απορριμμάτων που οδηγούνται 

προς ταφή και μείωση των συναφών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης. 

Υιοθέτηση ενός πιο δίκαιου συστήματος 

τιμολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης 

απορριμμάτων (σύστημα Πληρώνω-όσο-

Πετάω). 

 

Εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση της 

συλλογής αποβλήτων. 

 

Λίγα λόγια για το έργο LIFE PAYT Πληρώνω-όσο-Πετάω 

Το έργο στοχεύει στην υιοθέτηση μίας πιο δίκαιης τιμολόγησης των απορριμμάτων σύμφωνα με το 

σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω». Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να επιτευχθεί μείωση της παραγωγής 

απορριμμάτων και ορθή διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή συνεισφέροντας συνολικά στην 

επίτευξη ενός καλύτερου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. 

Πληρώνω 
         όσο Πετάω 

Π ώς  θ α  λ ε ι το υργή σ ε ι  το  σ ύσ τη μα  

Πλη ρ ών ω -ό σ ο -πετ ά ω σ το  Δή μο  

Λάρ νακας ;   

Κάδοι με σύστημα ελεγχόμενης χρήσης θα 

τοποθετηθούν σε επιλεγμένες γειτονιές του 

Δήμου και οι κάτοικοι που τους χρησιμοποιούν θα 

αναγνωρίζονται μέσω της προσωπικής 

ηλεκτρονικής τους κάρτας. Στη συνέχεια, τα 

δεδομένα θα αποστέλονται αυτόματα σε 

ηλεκτρονική πλατφόρμα προς υπολογισμό της 

ποσότητας των απορριμμάτων που πετάμε. Με 

τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι που διαχωρίζουν τα 

απορρίμματά τους θα επιβραβεύονται! 

Τ ι  μπο ρο ύμ ε  να  κάνο υμ ε  εφ ό σ ο ν  

σ υμμετ έ χο υμ ε  σ το  έ ργο ;   

Στο πλαίσιο του έργου συνεχίζουμε και 

διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα & οργανικά 

απόβλητά μας, χρησιμοποιώντας τους κάδους 

που ήδη υπάρχουν στο Δήμο μας. Τα 

απορρίμματα που απομένουν (υπολείμματα) 

τα τοποθετούμε στους κάδους ελεγχόμενης 

χρήσης που θα τοποθετηθούν σε λίγο καιρό. 

Η κάθε χρήση των νέων αυτών κάδων 

αναγνωρίζεται μέσω μίας μοναδικής κάρτας 

που θα έχουμε. Με τον τρόπο αυτό, 

ταυτοποιείται η ποσότητα υπολειμμάτων για 

κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, επιβραβεύοντας  

τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τον 

καλύτερο διαχωρισμό στα απορρίμματά τους. 

Π ώς  μ πο ρ ώ να  σ υ μμετ έχ ω σ το  έργο  

L IFE  PA YT ;  

Η συμμετοχή στο έργο Life PAYT είναι εξαρετικά 

απλή και δωρεάν! 

Προκειμένου να εγγραφεί κάποιος στο έργο που 

θα εφαρμοστεί σε πιλοτική περιοχή του Δήμου 

Λάρνακας μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα  

www.life-payt.eu/gr/survey-larnaka, 

όπου συμπληρώνοντας ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο, και εφόσον το επιθυμεί, 

εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στο έργο.  

Στη συνέχεια, θα μπορεί να παραλάβει την κάρτα 

RFID με μοναδικό κωδικό που θα αντιστοιχεί στο 

νοικοκυριό του. Με τη χρήση της κάρτας: 

 Μπορούμε να προσκομίζουμε τα 

υπολείμματα του νοικοκυριού μας σε 

οποιοδήποτε κάδο ελεγχόμενης 

χρήσης που βρίσκεται στην πιλοτική 

εφαρμογή του έργου. 

 Μπορούμε να ζυγίζουμε τα 

υπολείμματα της επιχείρησής μας 

προκειμένου στη συνέχεια να 

επιβραβευτούμε ανάλογα με την 

ποσότητα απορριμμάτων που έχουμε 

ανακυκλώσει.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.517.571€, με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον  

(LIFE15 ENV/PT/000609). 

http://www.life-payt.eu/gr/survey-vrilissia

