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Το έργο LIFE PAYT στο Δήμο Λάρνακας

Για την περίπτωση του Δήμου Λάρνακας, κάδοι και σακούλες 56lt με σύστημα
ελεγχόμενης χρήσης διανεμήθηκαν. Oι συμμετέχοντες κάτοικοι αναγνωρίζονταν
μέσω της προσωπικής ηλεκτρονικής αυτοκόλλητης ετικέτας στις σακούλες
συγκεκριμένης χωρητικότητας που χρησιμοποιούσαν.
Οι σακούλες με τη μοναδική ανά νοικοκυριό αυτοκόλλητη ετικέτα συλλέγονται και
σαρώνονται από το προσωπικό του Δήμου. Τα δεδομένα (κωδικός νοικοκυριού,
ημερομηνία και ώρα) αποστέλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου και γίνεται
συσχετισμός του νοικοκυριού με τον όγκο των απορριμμάτων του.

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου στο Δήμο Λάρνακας έλαβε χώρα για οχτώ (8)
μήνες. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν
προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα εφαρμογής του συστήματος ΠΟΠ στο
σύνολο του Δήμου Λάρνακας.



Οικονομικό μοντέλο

Το κόστος διαχείρισης στερεών δημοτικών αποβλήτων του Δήμου Λάρνακας
χωρίζεται σε πέντε κύριες κατηγορίες:
1. Μισθοί
2. Αγορά & Συντήρηση εξοπλισμού
3. Καύσιμα & Μηχανέλαια
4. Τέλη ΧΥΤΥ Κόσιης
5. Άλλα έξοδα

Το επί μέρους κόστος σε κάθε κατηγορία εξαρτάται από κάποιες συγκεκριμένες
πλέον παραμέτρους, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες στην εξέλιξη του οικονομικού
μας μοντέλου, και πως αυτές μεταβάλλονται σε βάθος χρόνου.



Κρίσιμες παράμετροι οικονομικού μοντέλου

1. Χρονικός ορίζοντας μοντέλου
2021-2030: Όπου 2030, χρονιά κατά την οποία υπάρχει ο δεσμευτικός στόχος των
Ευρωπαϊκών οδηγιών για μείωση του υπολείμματος των δημοτικών στερεών αποβλήτων
που οδηγούνται για ταφή κατά 60%.

2. Παραγωγή αποβλήτων
Η παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ στο Δήμο Λάρνακας παραμένει περίπου σταθερή την
τελευταία εξαετία, και ανέρχεται περίπου στα 490 kg/έτος ανά ισοδύναμη μονάδα μόνιμου
πληθυσμού.

3. Μόνιμοι κάτοικοι και αφίξεις τουριστών
51.468 μόνιμοι κάτοικοι (Απογραφή 2011)

4. Αφίξεις τουριστών
>400.000 αφίξεις τουριστών ανά έτος, εκτός των σημαντικά μειωμένων αφίξεων λόγω της
παγκόσμιας πανδημίας Covid-19.
Περεταίρω, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, γίνεται η παραδοχή ότι η
ανάκαμψη στους αριθμούς των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο, σε επίπεδα 2019, δε θα
επιτευχθεί πριν το έτος 2025. Στο μεσοδιάστημα αναμένεται ανάκαμψη στις αφίξεις
τουριστών με σταθερό ρυθμό μεταξύ των ετών 2022 και 2025.



Κρίσιμες παράμετροι οικονομικού μοντέλου
5. Τέλη ΧΥΤΥ Κόσισης ανά ρεύμα αποβλήτου
Υιοθετείται η παραδοχή ότι τα τέλη απόρριψης αποβλήτων στο ΧΥΤΥ Κόσιης θα
παραμείνουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οικονομικού μας μοντέλου
6. Μισθολόγιο
Το κόστος μισθολογίου του Δήμου Λάρνακας έχει παραμείνει περίπου σταθερό κατά την
τελευταία εξαετία. Βάσει των πρόσφατων εξελίξεων, υιοθετείται μία μέση αύξηση του
κόστους των μισθών της τάξης του 1,5%.
7. Κόστος διαχείρισης ανακυκλωσίμων υλικών
Το κόστος διαχείρισης των διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών θεωρείται μηδενικό.
8. Καύσιμα
Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν περίπου σταθερές μέχρι το έτος 2050,
με μικρές πληθωριστικές πιέσεις της τάξης του 0.5%.
9. Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού
Βάσει της απόφασης της κυπριακής κυβέρνησης για υιοθέτηση του συστήματος Πληρώνω
όσο Πετώ (ΠΟΠ), με τη μέθοδο της δυαδικής χρέωσης και της προπληρωμένης σακούλας
(Παρπούνας, 2019), θεωρούμε ότι σε πρώτο χρόνο δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε
απαιτήσεις σε αγορά πρόσθετου εξοπλισμού και δημιουργία άλλων υποδομών, αφού η
διαδικασία συλλογής αποβλήτων παραμένει η ίδια (door to door), όπως είναι και η
υφιστάμενη κατάσταση.



Κρίσιμες παράμετροι οικονομικού μοντέλου

10. Πληθωρισμός
Ως μέσος ετήσιος πληθωρισμός υιοθετείται ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για ετήσιο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη της τάξεως του 2%
11. Κόστος εκστρατειών ενημέρωσης κοινού
Το κόστος για κάτι τέτοιο εκτιμάται στα τρία ευρώ κατά κεφαλή μόνιμων κατοίκων ετησίως
(Παρπούνας, 2019).
12. Κόστος παρακολούθησης και εφαρμογής συστήματος ΠΟΠ
Το κόστος αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα τρία ευρώ κατά κεφαλή μόνιμων κατοίκων
ετησίως (Παρπούνας, 2019).
13. Βαθμός μείωσης υπολείμματος αποβλήτων
Υιοθετώνται τέσσερις στόχοι μείωσης: 30%, 40%, 55% και 60%.
14. Προεξοφλητικό επιτόκιο
Με βάση την εναρμονισμένη τρέχουσα απόδοση του 10-ετούς ομολόγου της Κυπριακής
Δημοκρατίας (European Central Bank, 2021) και το σύνηθες περιθώριο ρίσκου για ανάλογα
προγράμματα, υιοθετείται επιτόκιο προεξόφλησης ύψους 2%.



Εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος

διαχείρισης αποβλήτων τύπου Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ) στα όρια του Δήμου

Λάρνακας και μείωση υπολείμματος αποβλήτων κατά 30%.



Εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος

διαχείρισης αποβλήτων τύπου Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ) στα όρια του Δήμου

Λάρνακας και μείωση υπολείμματος αποβλήτων κατά 40%.



Εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος

διαχείρισης αποβλήτων τύπου Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ) στα όρια του Δήμου

Λάρνακας και μείωση υπολείμματος αποβλήτων κατά 55%.



Εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος

διαχείρισης αποβλήτων τύπου Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ) στα όρια του Δήμου

Λάρνακας και μείωση υπολείμματος αποβλήτων κατά 60%.



Συνολική ετήσια εξοικονόμηση εφαρμογής 

ολοκληρωμένου συστήματος ΠΟΠ

Βάσει των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται πιο πάνω και τους
υπολογισμούς εκτίμησης του οικονομικού οφέλους που αναμένεται να
αποκομίσει ο Δήμος Λάρνακας, μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης αποβλήτων τύπου Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ), μπορεί
να παρατηρήσει κανείς ότι μπορούν να επιτευχθούν δυνητικές
εξοικονομήσεις της τάξεως των 800.000-1.000.000 ευρώ, αναλόγως του
βαθμού μείωσης του υπολείμματος δημοτικών στερεών αποβλήτων που θα
επιτευχθεί.



Ανάλυση ρίσκου

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διαφαίνεται να υπάρχει στα πλαίσια της
εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων τύπου
Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ) στη Δήμο Λάρνακας έγκειται στην επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί αναφορικά με τη μείωση του υπολείμματος των
δημοτικών στερεών αποβλήτων που διοχετεύονται για επεξεργασία και ταφή
στο ΧΥΤΥ Κόσιης (ή οποιοδήποτε άλλο μελλοντικά). Αυτό υποδηλώνει έμμεσα
την υιοθέτηση της φιλοσοφίας του συστήματος ΠΟΠ από το ευρύ κοινό και την
καλύτερη κατανόηση των εννοιών της ορθής διαλογής στην πηγή και
κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων στο σπίτι.

 δημιουργία ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού,
 διάχυση του στο κοινό
 εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού



Ανάλυση ευαισθησίας

 Σε κάθε περίπτωση τα οφέλη από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης αποβλήτων είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και πετυχαίνοντας σημαντικές
εξοικονομήσεις κόστους στη συλλογή και διαχείριση τους με εκτροπή σημαντικών
ποσοτήτων από τους ΧΥΤΥ.

 Ακόμα και στο χειρότερο δυνατό σενάριο η καθαρή τρέχουσα αξία του όλου έργου
παραμένει θετική και ανέρχεται σε πέραν των 2.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές, ενώ
οι ετήσιες εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται είναι της τάξεως του μισού εκατομμυρίου
ευρώ περίπου

 Στην περίπτωση επίτευξης των στόχων των Ευρωπαϊκών οδηγιών, οι ετήσιες
εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται δύνανται να ξεπεράσουν τα 2.000.000 ευρώ
ετησίως ενώ αυτό αποτυπώνεται σε εξοικονόμηση της τάξεως των 15.000.000 ευρώ σε
τρέχουσες αξίες με ορίζοντα το 2030.

 Τέλος, οι κρισιμότερες παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση του οικονομικού μας
μοντέλου, και κατ’ επέκταση την αποτίμηση του οικονομικού οφέλους του Δήμου
Λάρνακας από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΠΟΠ, είναι:
 οι τελικές ποσότητες παραγωγής στερεών δημοτικών αποβλήτων σε επίπεδο νοικοκυριού και

επιχειρήσεων,
 τα τέλη χρέωσης απόρριψης αποβλήτων στο ΧΥΤΥ και
 ο βαθμός επίτευξης του στόχου μείωσης του υπολείμματος των δημοτικών στερεών

αποβλήτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΥ.



Συμπεράσματα
 Το οικονομικό όφελος από την εφαρμογή ενός συστήματος ΠΟΠ στα όρια του Δήμου Λάρνακας ανέρχεται

σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, με εκτροπή πέραν των δέκα χιλιάδων
τόνων στερεών δημοτικών αποβλήτων μακριά από τους ΧΥΤΥ και δυνητικές εξοικονομήσεις στο κόστος
συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων που μπορούν να ξεπεράσουν τα 2.000.000 ευρώ ετησίως,
εξαρτώμενες πάντοτε από το βαθμό επίτευξης του στόχου μείωσης του υπολείμματος αποβλήτων που
οδηγείται στο ΧΥΤΥ και σε τι ποσοστό αυτό επιτυγχάνεται.
 Με μείωση υπολείμματος αποβλήτων κατά 30%, αναμένεται να εκτρέπονται από τους ΧΥΤΗ λίγο πάνω από

τους δέκα χιλιάδες τόνους στερεών δημοτικών αποβλήτων από το σύνολο της παραγωγής στερεών
δημοτικών αποβλήτων στα όρια του δήμου Λάρνακας, ενώ παράλληλα η μείωση στο κόστος διαχείρισης
των στερεών δημοτικών αποβλήτων του δήμου αναμένεται να ξεπεράσει τις οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ
ετησίως, με τη συνολική αποτίμηση των εξοικονομήσεων καθόλα τα έτη μέχρι το 2030 εκτιμάται, σε
τρέχουσα καθαρή αξία (Net Present Value – NPV), λίγο πάνω από τα τεσσεράμισι εκατομμύρια ευρώ
(€4.500.000,00).

 Με μείωση υπολείμματος αποβλήτων κατά 60%, οι αναμενόμενες ποσότητες στερεών δημοτικών
αποβλήτων που δύναται να εκτρέπονται μακριά από τους ΧΥΤΥ είναι της τάξης των είκοσι χιλιάδων τόνων
ετησίως, η ετήσια εξοικονόμηση στο κόστος συλλογής και διαχείρισης στερεών δημοτικών αποβλήτων στα
όρια του Δήμου Λάρνακας είναι περίπου ένα εκατομμύριο οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ, ενώ το συνολικό
οικονομικό όφελος σε βάθος δεκαετίας (μέχρι το 2030) από την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης στερεών δημοτικών αποβλήτων τύπου Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ) αποτιμάται σε καθαρή
τρέχουσα αξία (Net Present Value – NPV), λίγο πάνω από τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000,00).

 Ο βαθμός επιτυχίας του όλου εγχειρήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή και υιοθέτηση
του συστήματος ΠΟΠ εκ μέρους των πολιτών.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Δημήτρης Γεωργίου

Δήμος Λάρνακας


