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LIFE PAYT is a European project of the LIFE Environment Program that was a pioneer in Portugal, 
Greece and Cyprus for waste tariffs based on the “Pay-as-you-throw” (PAYT) principle. PAYT means 
paying only for the waste that is thrown away. 

The Project run from September 2016 to December 2021 in 5 municipalities in 3 different countries: 
Aveiro, Condeixa-a-Nova and Lisbon (Portugal), Vrilissia (Greece) and Larnaka (Cyprus). These 5 
municipalities were in charge of the project implementation, with the cooperation and coordination 
of three universities, the Polytechnic Institute of Coimbra, Portugal (coordinator), the National 
Technical University of Athens (NTUA) in Greece and the University of Aveiro in Portugal.

Το έργο LIFE PAYT είναι ένα συγχρηµατοδοτούµενο έργο του Προγράµµατος LIFE 
για το Περιβάλλον που εφαρµόστηκε σε Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο. Στο έργο 
χρησιµοποιήθηκαν πρωτότυπες µέθοδοι για την ανάπτυξη συστηµάτων 
«Πληρώνω-Όσο-Πετάω» (ΠΟΠ), όπου οι πολίτες πληρώνουν µόνο για την 
ποσότητα υπολειµµάτων που απορρίπτουν.

Το έργο διήρκησε από το Σεπτέµβριο του 2016 έως το ∆εκέµβριο του 2021 σε 
πέντε (5) ∆ήµους τριών (3) διαφορετικών χωρών: Aveiro, Condeixa-A-Nova και 
Λισαβόνα  στην Πορτογαλία, Βριλήσσια στην Ελλάδα και Λάρνακα στην Κύπρο. 
Αυτοί οι πέντε (5) ∆ήµοι ήταν υπεύθυνοι για την εφαρµογή του έργου σε 
συνεργασία µε τρία (3) Πανεπιστήµια, το Πολυτεχνείο της Coimbra (Συντονιστής 
του έργου), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Ελλάδα και το Πανεπιστήµιο 
του Aveiro στην Πορτογαλία.

THE PROJECT

ΤΟ ΕΡΓΟ
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Our society is increasingly generating waste and less than 20% is recycled. In Europe, the waste sector 
is the 4th responsible for greenhouse gases emissions.

The economy becomes greener when waste is recycled and emissions decrease.

The more citizens adopt a collaborative attitude, the easier recycling is: It is necessary that citizens 
separate their waste, putting the recyclable fraction in the specific bins, allowing them to be sent to 
valorisation facilities.

LIFEPAYT aimed at promoting PAYT tariffs in Southern European countries, which encourage the 
citizens to separate and recycle more, and to generate less waste.  With this goal, 

customized PAYT solutions based on smart waste containers that measure the waste discarded 
were tested at the 5 demonstration sites

implementation costs and obstacles were assessed for each PAYT solution

economic and environmental benefits of each PAYT solution were compared

Η συνεχώς αυξανόµενη παραγωγή αποβλήτων και η επίτευξη µόλις 20% ανακύκλωσης έχει 
οδηγήσει την Ευρώπη στην τέταρτη (4η) θέση παραγωγής αερίων του θερµοκηπίου από τον 
τοµέα των αποβλήτων. Η οικονοµία, όµως, µπορεί να γίνει  πιο πράσινη µόνο όταν 
ανακυκλώνονται τα απόβλητα και µειωθούν οι σχετικές εκποµπές. 

Όσο περισσότεροι πολίτες υιοθετήσουν µια συνεργατική στάση, τόσο ευκολότερη θα είναι η 
ανακύκλωση: είναι απαραίτητο, εποµένως, οι πολίτες να διαχωρίζουν τα απόβλητά τους, 
τοποθετώντας τα ανακυκλώσιµα στους προβλεπόµενους κάδους προκειµένου να επιτυγχάνεται 
ανακύκλωση. 

Το έργο LIFE PAYT στοχεύει στην προώθηση των χρεώσεων µε βάση την παραγωγή 
υπολειµµάτων στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να διαχωρίζουν 
και να ανακυκλώνουν περισσότερο και να παράγουν λιγότερα απόβλητα. Με γνώµονα αυτό: 

προσαρµοσµένες λύσεις ΠΟΠ που βασίστηκαν σε τεχνολογίες «έξυπνων κάδων» που 
µετρούν τα απορρίµµατα δοκιµάστηκαν στις 5 περιοχές εφαρµογής (3 πιλοτικές περιοχές 
τύπου γενικής κατοικίας και 2 πιλοτικές περιοχές µε λιανεµπόριο και βιοτεχνίες). 

τα λειτουργικά έξοδα όσο και τα εµπόδια αξιολογήθηκαν για κάθε λύση ΠΟΠ που 
εφαρµόστηκε. 

συγκρίθηκαν τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη για κάθε προτεινόµενη λύση ΠΟΠ.

DRIVERS AND PROJECT OBJECTIVES

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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LIFEPAYT 

Several strategies were used to identify the 
waste producers: 

In the demonstration sites of Aveiro and Vrilis-
sia, cards with an identifier chip to open the 
containers were provided to each household.

In Larnaka, identifier barcodes were printed 
on the waste bags.

In Condeixa-a-Nova tags were added to the 
bins to identify each waste producer and in 
Lisbon, contracts were established with the 
large waste producers.

∆ιάφορες στρατηγικές χρησιµοποιήθηκαν για 
τον εντοπισµό των παραγωγών αποβλήτων: 
Στις περιοχές εφαρµογής του Aveiro και των 
Βριλησσίων, τα νοικοκυριά εξοπλίστηκαν µε 
κάρτες µε τσιπ ταυτοποίησης των χρηστών. Στη 
Λάρνακα, τα αναγνωριστικά ειδικών γραµµωτών 
κωδικών (barcodes) εκτυπώθηκαν στις τσάντες 
υπολειµµάτων που διανεµήθηκαν στα 
νοικοκυριά της πιλοτικής εφαρµογής. Στην 
περιοχή της Condeixa-A-Nova χρησιµο- 
ποιήθηκαν ετικέτες που προστέθηκαν στους 
κάδους για τον εντοπισµό κάθε παραγωγού 
αποβλήτων, και στη Λισαβόνα δηµιουργήθηκαν 
συµβάσεις µε τους µεγάλους παραγωγούς 
αποβλήτων.

IDENTIFICATION OF 
THE WASTE PRODUCER ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

In Aveiro, waste bins were adapted by adding a 
rotating chamber on the lid: each opening of 
waste bin was accounted as 30L waste.

In Vrilissia, scales were installed on the 
containers, to register the weight before and 
after each opening.

In Larnaka, waste collection was changed to a 
door-to-door scheme with bags. 

In Condeixa-a-Nova and Lisboa the volume of 
bins and number of times they were emptied 
were counted.

WASTE CONTAINERS

IMPLEMENTATION

Στο Aveiro, προσαρµόστηκε ένα περιστρεφόµε- 
νο τύµπανο συγκεκριµένου όγκου στους υφι- 
στάµενους κάδους απορριµµάτων.
Στα Βριλήσσια, ένα εξειδικευµένο σύστηµα 
ζύγισης προσαρµόστηκε στους υφιστάµενους 
κάδους απορριµµάτων, προκειµένου να 
ζυγίζεται και να ταυτοποιείται ανά χρήστη η 
ποσότητα των υπολειµµάτων που πετάει στον 
κάδο.
Στη Λάρνακα, το υφιστάµενο σύστηµα 
διαχείρισης αποβλήτων προσαρµόστηκε σε ένα 
σύστηµα συλλογής συγκεκριµένων ρευµάτων 
πόρτα-πόρτα, υπολογίζοντας και 
ταυτοποιώντας ταυτόχρονα τον όγκο των 
υπολειµµάτων κάθε νοικοκυριού. 
Στην Condeixa-a-Nova και στη Λισαβόνα, ο 
όγκος των κάδων και η καταµέτρηση των 
χρήσεων ανά πολίτη και ανά κάδο 
χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να 
εφαρµοστεί το σύστηµα ΠΟΠ.

ΚΑ∆ΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
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Retrofitting collection vehicles with RFID tech-
nology at Condeixa-a-Nova and using wrist 
scanners in Larnaka facilitated the data trans-
fer to a centralised informatic platform inte-
grating the database, collection circuits and 
other information, allowing the calculating a 
monthly tariff for each user that was based on 
the amount of waste collected.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η µεταφορά 
δεδοµένων στην κεντρική πληροφοριακή 
πλατφόρµα επεξεργασίας δεδοµένων, 
εξοπλισµός RFID χρησιµοποιήθηκε στα 
απορριµµατοφόρα της πιλοτικής περιοχής της 
Condeixa-a-Nova, και σαρωτές καρπού στη 
Λάρνακα. Με τον τρόπο αυτό, κατέστη επιτρεπτός 
ο υπολογισµός της µηνιαίας χρέωσης για κάθε 
χρήστη ανάλογα µε την παραγόµενη ποσότητα 
υπολειµµάτων.

ADJUSTMENTS MADE 
TO THE COLLECTION AND 
WASTE TARIFFS

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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Training of technical staff and elected official 
on PAYT systems and tariffs took place  (work-
shops, field visits, on-line courses). The resi-
dents and commercial establishments were 
trained on how to use PAYT containers for 
better separation of waste through 
door-to-door visits, street campaigns, explα- 
natory videos and classroom training. Several 
home composting hand-on courses took 
place.

Στο πλαίσιο του έργου, έλαβε χώρα κατάρτιση 
τόσο του τεχνικού προσωπικού όσο και των 
αιρετών για τα συστήµατα ΠΟΠ (µε εργαστήρια, 
επισκέψεις πεδίου, διαδικτυακά µαθήµατα). 
Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι και τα εµπορικά 
καταστήµατα είχαν την ευκαιρία να 
εκπαιδευτούν σχετικά µε τον τρόπο χρήσης των 
κάδων ΠΟΠ. Επιπρόσθετα, και προκειµένου να 
επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός διαχωρισµός 
των αποβλήτων, πραγµατοποιήθηκαν επισκέ- 
ψεις από πόρτα σε πόρτα, εκστρατείες 
ενηµέρωσης στο πεδίο εφαρµογής, καθώς και 
επεξηγηµατικά βίντεο για την εκπαίδευση των 
συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια ενηµερωτικών 
ηµερίδων και µαθηµάτων. Τέλος, έλαβαν χώρα 
αρκετά µαθήµατα για κοµποστοποίηση.

INFORMATION & 
TRAINING FOR CITIZENS 
AND 
LOCAL AUTHORITIES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Door-to door explanation on how to use the container Home composting training courses for residents

Classroom training
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A PAYT operation platform was developed, 
allowing municipality staff, citizens, and scien-
tists to have insight over the status of the 
demonstration sites. Residents at the demon-
stration sites could login to check their individu-
al usage of PAYT bins and how much waste they 
are discarding and access a virtual invoice on 
how much they would pay in a PAYT tariff 
scheme (versus what they are paying now).

Μία πλατφόρµα λειτουργίας PAYT αναπτύχθηκε 
επιτρέποντας τόσο στο προσωπικό του ∆ήµου, 
όσο και σε πολίτες και σε επιστήµονες µε ειδικό 
ενδιαφέρον στο αντικείµενο να έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες του πεδίου εφαρµογής του 
έργου. Οι κάτοικοι των πιλοτικών περιοχών 
µπορούσαν να συνδεθούν για να ελέγξουν τη 
χρήση των κάδων PAYT που κάνουν, πόσα 
απόβλητα απορρίπτουν, καθώς επίσης και να 
έχουν πρόσβαση σε ένα εικονικό τιµολόγιο για το 
πόσο θα πλήρωναν στο πλαίσιο ενός συστήµατος 
ΠΟΠ (κατανοώντας τη διαφορά τιµολόγησης µε το 
υφιστάµενο σύστηµα πληρωµής για τη διαχείριση 
απορριµµάτων).

PAYT WEB PORTAL ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ PAYT
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A PAYT Tariff Simulator was developed and 
used to prepare PAYT waste tariffs. The simu-
lator calculates values of the fixed and vari-
able components of the waste tariff distin-
guishing between the domestic sector and the 
non-domestic sector. It requires as input data 
information on waste production and current 
costs of the municipality with waste. The final 
version of the PAYT simulator was transferred 
to an on-line APP to be used as a tool for the 
design of PAYT tariffs by municipalities.

Ένας προσοµοιωτής τιµολόγησης PAYT 
αναπτύχθηκε και χρησιµοποιήθηκε στις 
πιλοτικές περιοχές. Ο προσοµοιωτής 
υπολογίζει τις τιµές των σταθερών και µετα- 
βλητών χρεώσεων για το σύστηµα διαχείρισης 
απορριµµάτων µε διαφοροποιήσεις σε ό,τι 
αφορά στον οικιστικό ιστό και στις περιοχές µε 
διαφορετικές οικονοµικές δραστηριότητες (πχ 
λιανεµπόριο και βιοτεχνίες κλπ). Προκειµένου 
κάποιος να χρησιµοποιήσει τον προσοµοιωτή, 
χρειάζεται να εισάγει δεδοµένα σχετικά µε την 
παραγωγή αποβλήτων και το τρέχον κόστος του 
∆ήµου για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Τα 
αποτελέσµατα του προσοµοιωτή µεταφέρονται 
σε µία ηλεκτρονική εφαρµογή που θα 
χρησιµοποιηθεί ως οδηγός για το σχεδιασµό 
συστηµάτων τιµολόγησης ΠΟΠ σε ∆ήµους. 

PAYT 
TARIFF SIMULATOR

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAYT
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PROMOTING 
COMPOSTING

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Composting was promoted at 3 levels: individual 
families received a composting kit consisting of 
one composter and a 10-L caddy for biowaste 
collection in the kitchen (home composting); the 
next level was “building composting”, in which 
individual families living in a block of flats used 
the family caddy (10-L bucket with lid) to collect 
biowaste in the kitchen and then disposed it in a 
shared composter, placed at the ground level of 
the building (maintained by the person in charge 
of the block of flats); the last level was commu-
nity composting, that took place in public green 
parks and in schools. Staff was hired to regular-
ly monitor community composting and 
door-to-door monitoring visits to those that 
initiated home composting took place to clarify 
doubts and give advice. All participants in com-
posting initiative were previously informed and 
trained on composting.

Η κοµποστοποίηση πραγµατοποιήθηκε σε τρία 
(3) στάδια: αρχικά οι οικογένειες που 
συµµετείχαν στο έργο έλαβαν ένα οικιακό 
σύστηµα κοµποστοποίησης, αποτελούµενο από 
έναν κοµποστοποιητή και έναν κάδο 10 L για τη 
συλλογή των βιοαποβλήτων στην κουζίνα 
(οικιακή κοµποστοποίηση). Στη συνέχεια, 
οικογένειες που ζούσαν σε πολυκατοικίες και 
συµµετείχαν στο έργο έκαναν χρήση ενός 
µεγάλου κοµποστοποιητή από κοινού 
µεταφέροντας τα βιοαπόβλητα από το διάµερισµά 
τους µε έναν κάδο 10 L. Για κάθε κοινόχρηστο 
κοµποστοποιητή είχε οριστεί ένας υπεύθυνος 
ανά πολυκατοικία. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου, 
πραγµατοποιήθηκε και κοινοτική κοµποστο- 
ποίηση. Πιο συγκεκριµένα, κοµποστοποιητές 
τοποθετήθηκαν σε δηµόσια πάρκα και σχολεία. 
Στο πλαίσιο αυτό, υπεύθυνο προσωπικό 
τοποθετήθηκε για την τακτική παρακολούθηση 
της κοινοτικής κοµποστοποίησης καθώς και για 
επισκέψεις παρακολούθησης από πόρτα σε 
πόρτα σε εκείνους που ξεκίνησαν η 
κοµποστοποίηση στο σπίτι προκειµένου να 
διευκρινιστούν τυχόν αµφιβολίες των συµµετε- 
χόντων. Όλοι οι συµµετέχοντες στην πρωτοβουλία 
κοµποστοποίησης είχαν προηγουµένως ενηµε- 
ρωθεί και εκπαιδευτεί  για την κοµποστοποίηση.
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The project ended in December 2021.    
The results obtained have a great impact on the communities:

The number of large waste producers with a 
contract increased from 81 (in 2016) to 135 (in 
2020).

Waste separation increased while mixed 
municipal waste decreased by 7% from the 
waste producers closely monitored by the 
LIFEPAYT team, while the remaining waste 
producers increased waste generation. 5363 
tonnes of recyclable materials were collected 
each year.

RESULTS
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A new smart waste container was developed, which weights the waste put inside. Wireless 
hotspots and networks were tested to transfer data and this research and development activity 
will be transformed into a new product which complements the current market offer 
and gives an answer to the necessities of municipalities seeking to adopt PAYT systems based on 
waste weight.
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Summary of Environmental Benefits at Lisbon Demonstration Site
Περιβαλλοντικό όφελος στην πιλοτική περιοχή της Λισαβόνας 

Municipal Solid Waste (t/year): Mixed or unsorted 
Αστικά Στερεά Απόβλητα (t/χρόνο): Σύµµεικτα ή Μη 
διαχωρισµένα

Carbon footprint of waste collection, treatment and 
disposal (t CO  eq/ year)
Αποτύπωµα άνθρακα για τη συλλογή, επεξεργασία και 
διάθεση αποβλήτων (t CO  eq/χρόνο)

Municipal waste: 
Source-separated for recycling
Αστικά απόβλητα: ∆ιαχωρισµένα στην 
πηγή προς ανακύκλωση

t/year
t/χρόνο
Fraction of MSW
Κλάσµα ΑΣΑ

7 103 7 324

11 171 12 459

1982 1765

29.8% 31.6%

Before Project
Πριν την πιλοτική 

εφαρµογή              

After Project 
Μετά την πιλοτική 

εφαρµογή
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Το έργο ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2021, και η εφαρµογή 
του έφερε σηµαντικά αποτελέσµατα στις τοπικές κοινωνίες:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο αριθµός των µεγάλων παραγωγών 
αποβλήτων που συµµετείχαν στο έργο 
αυξήθηκε από 81 το 2016 σε 135 το 2020.
Στους συµµετέχοντες στο έργο, παρατηρήθηκε 
αύξηση του διαχωρισµού των αποβλήτων στην 
πηγή και µείωση της παραγόµενης ποσότητας 
συµµείκτων απορριµµάτων κατά 7%. Οι 
περιοχές της Λισαβόνας που δεν συµµετείχαν 
στο έργο, αύξησαν την παραγωγή των 
απορριµµάτων τους κατά το ίδιο διάστηµα. Στο 
σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στην 
πιλοτική περιοχή της Λισαβόνας, 5.363 τόνοι 
ανακυκλωσίµων υλικών συλλέγονταν κάθε 
χρόνο κατά την περίοδο εφαρµογής του έργου 
LIFE PAYT.

ΛΙΣΑ
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Η πιλοτική εφαρµογή του έργου LIFE PAYT στο 
∆ήµο Βριλησσίων συνδέθηκε µε την ανάπτυξη 
µίας καινούριας τεχνολογίας κάδων, µε τους 
οποίους µπορούσε να επιτευχθεί ζύγιση της 
ποσότητας των υπολειµµάτων που δέχονταν 
ανά χρήστη και ταυτόχρονα ταυτοποίηση του 
εκάστοτε χρήστη του κάδου. Στο ίδιο πλαίσιο 
αξιολογήθηκαν διάφοροι τρόποι µεταφοράς 
δεδοµένων, πετυχαίνοντας τη δηµιουργία ενός 
καινούριου προϊόντος που καλύπτει τις 
ανάγκες της σύγχρονης αγοράς γύρω από τα 
θέµατα των συστηµάτων ΠΟΠ µε βάση την 
ποσότητα των υπολειµµάτων. 

Β
ΡΙΛΗ

ΣΣΙΑ
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waste contained less 50% of paper, less 40% 
glass and less 30% plastic than at the begin-
ning and these materials were forwarded to 
recycling. The greenhouse gas emissions 
from waste reduced 14% at the Aveiro demon-
stration site.

The replacement of street waste containers by 
PAYT containers and the doubling of 
bring-banks for recyclable waste led to an 
increase in waste separation by the citizens at 
the Aveiro demonstration site: at the end of 
the implementation stage, mixed municipal 
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RESULTS
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

AVEIR
O

Summary of Environmental Benefits at Aveiro Demonstration Site
Περιβαλλοντικό όφελος στην πιλοτική περιοχή του Aveiro

Municipal Solid Waste (t/year): Mixed or unsorted 
Αστικά Στερεά Απόβλητα (t/χρόνο): Σύµµεικτα ή Μη 
διαχωρισµένα

Home composting of biowaste (t/year)
Οικιακή κοµποστοποιηση βιοαποβλήτων (t/χρόνο)

Municipal waste: 
Source-separated for recycling
Αστικά απόβλητα: ∆ιαχωρισµένα στην 
πηγή προς ανακύκλωση

t/year
t/χρόνο
Fraction of MSW
Κλάσµα ΑΣΑ

449 312

54 105

1.4 15.4

10.8% 25.1%

Before Project
Πριν την πιλοτική 

εφαρµογή

After Project 
Μετά την πιλοτική 

εφαρµογή

Separation of recyclable materials
∆ιαχωρισµός ανακυκλωσίµων 
υλικών

Plastic & metal 
Πλαστικά&µέταλλα
Paper 
Χαρτί
Glass 
Γυαλί

34% 58%

41% 79%

20% 60%

Carbon footprint of waste collection, treatment and 
disposal (t CO  eq/ year)
Αποτύπωµα άνθρακα για τη συλλογή, επεξεργασία και 
διάθεση αποβλήτων (t CO  eq/χρόνο)

153 134

Στην πιλοτική περιοχή του Aveiro, η 
αντικατάσταση των υφιστάµενων κάδων 
απορριµµάτων µε τους ειδικά 
προσαρµοσµένους κάδους υπολειµµάτων του 
έργου LIFE PAYT και η επέκταση του 
υφιστάµενου σχεδίου διαχείρισης 
ανακυκλωσίµων υλικών οδήγησε σε αύξηση 
του διαχωρισµού αποβλήτων στην πηγή: στο 
τέλος του έργου LIFE PAYT, τα σύµµεικτα 
απορρίµµατα περιείχαν κατά 50% λιγότερα 
απόβλητα χαρτιού, 40% λιγότερα απόβλητα 
γυαλιού, και 30% λιγότερα απόβλητα πλαστικών 
σε σχέση µε την έναρξη του έργου (οι εν λόγω 
ποσότητες που εκτράπηκαν από τον κάδο των 

συµµείκτων οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση). 
Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τα 
απόβλητα µειώθηκαν κατά 14% στην πιλοτική 
εφαρµογή του έργου LIFE PAYT στο Aveiro.



Layman’s report LAYMAN’S REPORT OF THE PROJECT LIFEPAYT
ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFEPAYT 18

Looking at increasing recycling, the munici-
pality will expand PAYT after the end of the 
LIFEPAYT project: the PAYT system and man-
agement software, bins and vehicles with 
RFID technology have been acquired and the 
internal procedures for emission of invoices 
with the PAYT tariff are already under devel-
opment.

A PAYT system targeting non-domestic waste 
producers was tested and fully validated 
during project. There are more recyclables 
bring banks and a door-to-door collection 
service for separate collection is in place. A 
new waste regulation was approved, which 
includes the PAYT system and a tariff scheme 
for the non-domestic waste producers. 
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Separation of recyclable materials
∆ιαχωρισµός ανακυκλωσίµων 
υλικών

Plastic & metal 
Πλαστικά&µέταλλα
Paper 
Χαρτί
Glass 
Γυαλί

28% 55%

46% 54%

17% 71%

RESULTS
By changing to door-to-door collection and carrying out awareness actions associated to PAYT 
tariffs it was possible to reduce 25% the mixed waste generated by households. There is also 
more recycling at the end: paper rose from 46% to 60% and glass went up from 17% to 49%. 
Greenhouse gas emissions were reduced by 66%.
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Summary of Environmental Benefits at Larnaka Demonstration Site
Περιβαλλοντικό όφελος στην πιλοτική περιοχή της Λάρνακας

Municipal Solid Waste (t/year): Mixed or unsorted 
Αστικά Στερεά Απόβλητα (t/χρόνο): Σύµµεικτα ή Μη 
διαχωρισµένα

Carbon footprint of waste collection, treatment and 
disposal (t CO  eq/ year)
Αποτύπωµα άνθρακα για τη συλλογή, επεξεργασία και 
διάθεση αποβλήτων (t CO  eq/χρόνο)

Municipal waste: 
Source-separated for recycling
Αστικά απόβλητα: ∆ιαχωρισµένα στην 
πηγή προς ανακύκλωση

t/year
t/χρόνο
Fraction of MSW
Κλάσµα ΑΣΑ

735 735

130 127

335 109

15.1% 20.1%

Before Project
Πριν την πιλοτική 

εφαρµογή

After Project 
Μετά την πιλοτική 

εφαρµογή

Home composting of biowaste (t/year)
Οικιακή κοµποστοποιηση βιοαποβλήτων (t/χρόνο)

0 25.7
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Ένα σύστηµα ΠΟΠ για µη οικιακούς χρήστες 
αξιολογήθηκε και τέθηκε σε εφαρµογή στην 
πιλοτική περιοχή της Condeixa-a-Nova. Το 
υφιστάµενο σύστηµα ανακύκλωσης 
επεκτάθηκε και ένα σύστηµα ΠΟΠ πόρτα- 
πόρτα αναπτύχθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, ένας 
νέος νόµος εγκρίθηκε, ο οποίος περιλαµβάνει 
συστήµατα ΠΟΠ και για µη-οικιακούς 
παραγωγούς αποβλήτων. 
Επιπρόσθετα, ο ∆ήµος στοχεύοντας στην 
αύξηση των ποσοστών του ανακύκλωσης, 
στοχεύει στην επέκταση του πιλοτικού 
συστήµατος ΠΟΠ: πιο συγκεκριµένα ο ∆ήµος 
έχει ήδη προµηθευτεί τον εξοπλισµό για το 
σύστηµα ΠΟΠ, όπως πχ  το λογισµικό 
διαχείρισής του, τους κάδους και τα 
απορριµµατοφόρα µε τεχνολογία RFID, ενώ οι 
εσωτερικές διαδικασίες για τις χρεώσεις 
ΠΟΠέχουν ήδη δροµολογηθεί.

CO
N

D
EIXA

-A
-N

OVA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΛΑ
ΡΝ

Α
Κ

Α

για το χαρτί η ανακύκλωση αυξήθηκε από το 
46% στο 60%, και για το γυαλί από το 17% στο 
49%. Τέλος, οι εκποµπές των αερίων του 
θερµοκηπίου µειώθηκαν κατά 66% στην 
πιλοτική εφαρµογή.

Στην πιλοτική εφαρµογή της Λάρνακας, η 
προσαρµογή του συστήµατος συλλογής 
αποβλήτων σε ένα σύστηµα ΠΟΠ πόρτα-πόρτα 
µε τον ταυτόχρονο σχεδιασµό και υλοποίηση 
ενεργειών συναφούς στρατηγικής 
επικοινωνίας, επιτεύχθη µείωση κατά 25% της 
παραγωγής των συµµείκτων απορριµµάτων στα 
νοικοκυριά µετά την εφαρµογή του LIFE PAYT. 
Επιπρόσθετα, µε την υλοποίηση του έργου 
αυξήθηκαν τα ποσοστά ανακύκλωσης:
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The data obtained in the LIFE PAYT project 
allow to estimate that after 10 years the 
required investments for moving towards 
PAYT tariff schemes will be largely compen-
sated, making possible to reduce the cost of 
waste for the municipalities and the value paid 
by each citizen
The experiences performed at the demonstra-
tion sites show that there are notable benefits 
when the transition to PAYT tariffs happens: 
less waste, more recycling and less green-
house emissions… and less pressure on natu-
ral resources.

Those who separate and generate less waste 
must pay less. In PAYT tariffs – 
pay-as-you-throw – the quantity of waste 
disposed is what matters. Besides being 
fairer, the PAYT tariff enables the change 
towards more environmentally correct 
behaviours.

µεγάλο βαθµό, καθιστώντας δυνατή τη µείωση 
του κόστους των αποβλήτων για τους ∆ήµους 
και την αξία που καταβάλλει κάθε πολίτης. 
Η εµπειρία που αποκτήθηκε από τις πιλοτικές 
εφαρµογές του έργου LIFE PAYT, αποδεικνύει 
ότι η εφαρµογή συστηµάτων ΠΟΠ φέρει 
αξιοσηµείωτα οφέλη µε την αλλαγή των 
χρεώσεων, όπως: λιγότερα απόβλητα, 
περισσότερη ανακύκλωση και λιγότερες 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και φυσικά 
λιγότερη πίεση στους φυσικούς πόρους.

Εκείνοι που διαχωρίζουν και παράγουν 
λιγότερα απόβλητα πρέπει να πληρώσουν 
λιγότερα. Στις χρεώσεις ΠΟΠ, η ποσότητα των 
υπολειµµάτων που διατίθενται είναι αυτό που 
έχει σηµασία. Επίσης, οι χρεώσεις ΠΟΠ εκτός 
του το είναι πιο δίκαιες, επιτρέπουν την αλλαγή 
προς τις πιο περιβαλλοντικά σωστές 
συµπεριφορές. 
Τα αποτελέσµατα του έργου LIFE PAYT 
επιτρέπουν να εκτιµηθεί ότι µετά από 10 χρόνια 
οι απαιτούµενες επενδύσεις για τη µετάβαση 
προς συστήµατα ΠΟΠ θα αντισταθµιστούν σε 


