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Προϋπολογισμός έργου|

Διάρκεια έργου| έναρξη: 01/09/2016  

λήξη: 31/12/2021

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).

Εταίροι έργου LIFE PAYT|



Το έργο LIFE PAYT

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών αρχών για την υιοθέτηση τιμολόγησης
των απορριμμάτων σύμφωνα με το σύστημα «Πληρώνω όσο πετάω».

Τα συστήματα ΠΟΠ βασίζονται στην ενίσχυση συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων προκειμένου να μειωθούν τα υπολείμματα που παράγονται
στο ελάχιστο.

Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να επιτευχθεί:
 Μείωση της παραγωγής απορριμμάτων.
 Ορθή διαλογή απορριμμάτων στην πηγή.
 Μείωση ποσότητας βιοαποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή.
 Αύξηση ποσότητας ανακυκλωσίμων υλικών υψηλής καθαρότητας.
 Ένα καλύτερο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων.



Εναλλακτικές τεχνικές 

εφαρμογής Συστημάτων 
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Τιμολόγηση με βάση               
τον όγκο

Τιμολόγηση χρήστη με βάση τον προσωπικό του κάδο 
συγκεκριμένου όγκου

Τιμολόγηση με βάση προκαθορισμένη συχνότητα 
χρήσης προσωπικού του κάδου με συγκεκριμένο 

όγκο

Τιμολόγηση με βάση τον προκαθορισμένο άνοιγμα 
(συγκεκριμένος όγκος) του κάδου και τη συχνότητα 

χρήσης του κάδου που αντιστοιχεί σε ομάδα χρηστών

Τιμολόγηση με βάση προπληρωμένη σακούλα 
χωρητικότητας συγκεκριμένων λίτρων

Τιμολόγηση με βάση                     
το βάρος

Ταυτοποίηση χρήστη και τιμολόγηση με βάση το 
βάρος στον προσωπικό του κάδο

Τιμολόγηση με βάση το βάρος (που υπολογίζεται 
από το ζυγιστικό σύστημα του κάδου ή του 

απορριμματοφόρου) και τη συχνότητα χρήσης κάδου 
που αντιστοιχεί σε ομάδα χρηστών

Τιμολόγηση με βάση προπληρωμένη σακούλα και το 
βάρος της σακούλας



Σχεδιασμός συστήματος LIFE PAYT
Ο σχεδιασμός ενός συστήματος ΠΟΠ:
• συμπληρώνει το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων κάθε περιοχής και
• σχεδιάζεται με βάση τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής.

Στην περίπτωση του έργου LIFE PAYT εξετάστηκαν πέντε (5) περιοχές εφαρμογής με υψηλά
ποσοστά παραγωγής βιοαποβλήτων τόσο σε οικιστικές όσο και σε εμπορικές ζώνες του
πολεοδομικού ιστού ενισχύοντας σημαντικά τα υφιστάμενα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων:

Aveiro

Condeixa

Λισαβόνα Λάρνακα

Βριλήσσια



Υπόμνημα
Μονοκατοικίες

Πολυκατοικίες

Η πιλοτική περιοχή του έργου αφορά στην αξιολόγηση
αποδοχής ενός συστήματος ΠΟΠ από μία οικιστική
περιοχή αποτελούμενη κυρίως από μονοκατοικίες.

Πιλοτική περιοχή LIFE PAYT
Δήμος Λάρνακας
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Χρήση κτηρίων σε τμήμα της πιλοτικής περιοχής                                          
του έργου LIFE PAYT στον Δήμο Λάρνακας

Blocks of flats Shops Offices Detached houses
Υπόμνημα

Μονοκατοικίες

Πολυκατοικίες

Πιλοτική περιοχή LIFE PAYT
Δήμος Λάρνακας



Σχεδιασμός συστήματος LIFE PAYT
Δήμος Λάρνακας



Εξοπλισμός συστήματος LIFE PAYT
Δήμος Λάρνακας



Τρόπος συλλογής 
υπολειμμάτων και 
μεταφορά δεδομένων

Εξοπλισμός 
συστήματος
LIFE PAYT
Δήμος Λάρνακας



Κοινωνική 
αποδοχή 
συστήματος 
LIFE PAYT
Δήμος Λάρνακας



Σχεδιασμός συστήματος LIFE PAYT
Δήμος Βριλησσίων

Η πιλοτική περιοχή του Δήμου Βριλησσίων
αποτελούσε το παράδειγμα μίας αστικής
οικιστικής περιοχής με πολυκατοικίες.



Σχεδιασμός συστήματος LIFE PAYT
Δήμος Βριλησσίων



Σύστημα Πληρώνω-όσο-πετάω με βάση το βάρος:
Δήμος Βριλησσίων

Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος αποτελεί το σύστημα ζύγισης που προσαρμόζεται στους
υπάρχοντες φορητούς κάδους απορριμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, τέσσερις (4) δυναμοκυψέλες
τοποθετώνται στρατηγικά στη βάση των υπαρχόντων κάδων απορριμμάτων.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του συστήματος ζύγισης είναι τα ακόλουθα:
• Ικανότητα ζύγισης (μέγιστο) 300kg
• Ελάχιστο φορτίο 20-50gr
• Ακρίβεια αναγνωσιμότητας 10gr
• Για εξωτερική χρήση, με κατάλληλο δείκτη IP
• Αντοχή στις δονήσεις και στο πλύσιμο των κάδων

Εξοπλισμός συστήματος LIFE PAYT



Δυναμοκυψέλη ανά τροχό 
κάδου απορριμμάτων

Εξοπλισμός συστήματος LIFE PAYT
Δήμος Βριλησσίων



Κεντρικό σύστημα επεξεργασίας

Εξοπλισμός συστήματος LIFE PAYT
Δήμος Βριλησσίων



Σύστημα κλειδώματος κάδου και σύστημα 
αναγνώρισης χρήστη με κάρτες RFID

Εξοπλισμός συστήματος LIFE PAYT
Δήμος Βριλησσίων



Εξοπλισμός συστήματος LIFE PAYT
Δήμος Βριλησσίων



Εξοπλισμός συστήματος LIFE PAYT
Δήμος Βριλησσίων
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