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Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

1 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 
Αζήλα, Ηνχληνο 2011. 

 
ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα 
δηαηήξεζε, κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 90‟, ηελ αξρηθή ρείξηζηε ινγηθή ηεο, πνπ ήηαλ 
κε κία θξάζε ην «Μαδεχσ θαη Θάβσ». Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αδηέμνδεο 
ινγηθήο ηα βηψλνπκε κέρξη θαη ζήκεξα κε ηεξάζηην έιιεηκκα, ηφζν ζηηο 
εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο, φζν θαη ζηηο πξσηνβνπιίεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 
Γπζηπρψο, αθφκε θαη ζήκεξα ηηο απηνλφεηα ινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθά 
θηιηθέο επηινγέο δηαρείξηζεο αξλνχληαη πνιινί λα ηηο πηνζεηήζνπλ θαη λα ηηο 
πξνηείλνπλ. 
 
Καη ελψ ε Διιάδα παιεχεη λα μεπεξάζεη ηελ ινγηθή ησλ ρσκαηεξψλ, φιεο νη 
πξνεγκέλεο ρψξεο εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, έρνπλ πεξάζεη δηαδνρηθά απφ ηελ 
επνρή ησλ ρσκαηεξψλ θαη ησλ ζθνππηδφηνπσλ, ζηελ επνρή ησλ ΥΤΣΑ, ελ ζπλερεία 
ηεο πεξηνξηζκέλεο αλαθχθισζεο θαη ησλ αθξηβψλ θαη κεγάισλ κνλάδσλ δηαρείξηζεο, 
ελ ζπλερεία ζηελ αλαθχθισζε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε θαη ηψξα βαδίδνπλ ζηαζεξά 
ζηελ επνρή ηεο πξφιεςεο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, κε ζηφρν ηελ 
κεηαηξνπή ηεο έλλνηαο «απόβιεην» ζε έλα ελδηάκεζν ζηάδην κηαο «Βηψζηκεο 
Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ησλ Τιηθψλ», πνπ ζα θαηαιήμεη ζηελ κφλε καθξνπξφζεζκε 
ιχζε γηα ηνλ πιαλήηε καο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ην «Μεδεληζκό ηωλ Απνβιήηωλ 
– Zero Waste». 
 
Ζ Διιάδα, φζν θαζπζηεξεί λα εληαρζεί ζε απηήλ ηελ πνξεία, ηφζν ζα θαηαβάιιεη έλα 
δηαξθψο απμαλφκελν πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηίκεκα, πνπ ζηελ 
ζεκεξηλή ηξαγηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, επηδεηλψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 
θαηάζηαζε. Οη επηινγέο, πνπ έρνπκε κπξνζηά καο, νθείινπλ λα μεπεξάζνπλ 
γξήγνξα ηελ απιή δηακαξηπξία θαη ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ, θαη λα πεξάζνπλ 
απνθαζηζηηθά ζηελ επεμεξγαζία θαη δηαηχπσζε ζεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ έμνδν 
απφ ηα ζεκεξηλά αδηέμνδα. 
 
Ζ ρψξα καο, ην φηη ππνιείπεηαη πνιιά ρξφληα απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο ζηε 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, νθείιεη λα ην δεη θαη σο κία κνλαδηθή επθαηξία θαη λα 
αθνκνηψζεη θαη πξνζαξκφζεη γξήγνξα, φιεο εθείλεο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο θαηλνηφκεο 
ιχζεηο, ψζηε ην ράζκα λα γεθπξσζεί πνιχ γξεγνξφηεξα θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
δηαλχζεη φιε ηελ πνξεία ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ, πνπ θαη ιάζε έθαλαλ θαη 
αλάισζαλ ρξφλν θαη πφξνπο ζε ηειηθά δχζθνιεο θαη πξνβιεκαηηθέο ηερλνινγίεο. Σν 
κήλπκα πξέπεη λα είλαη: «Δδώ θαη Σώξα Βηώζηκεο & Οηθνλνκηθέο Δπηινγέο ζηε 
Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ».  
 
Σν εχινγν εξψηεκα «Πνηεο είλαη απηέο νη επηινγέο;», καο ην απαληά ε Δ.Δ., πνπ δίλεη 
ην ζηίγκα ηεο πνιηηηθήο ηνπ κέιινληνο ζηελ Δπξψπε θαη δηεζλψο, κέζα απφ ηελ λέα 
Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Απφβιεηα (98/2008), φπνπ: 
 

 Θέηεη ζεκαληηθνχο πνζνηηθνχο ζηφρνπο γηα «Γηαινγή ζηελ Πεγή – ΓζΠ» θαη ηελ 
αλαθχθισζε γηα φια ηα πιηθά (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθά, κέηαιια, πνπ ηζνδπλακνχλ 
κε πεξίπνπ 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ καο), 

 Θέηεη ηελ ΓζΠ γηα ηα βηναπφβιεηα (νξγαληθά, πνπ απνηεινχλ ην 30-40% ησλ 
απνξξηκκάησλ καο), θαη ηαπηφρξνλα δερφκελε απηνλφεηα φηη ε θνκπνζηνπνίεζε 
είλαη ε αλαθχθισζε ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ, 

 Θέηεη ηελ ΓζΠ θαη ηελ ελαιιαθηηθή/βηψζηκε δηαρείξηζε γηα πνιιά αθφκε εηδηθά 
ξεχκαηα απνβιήησλ (π.ρ. επηθίλδπλα, κπάδα, ζπζθεπαζίεο, νξπθηέιαηα, 
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ειεθηξ(νλ)ηθά απφβιεηα, κπαηαξίεο) θαη επεμεξγάδεηαη αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο 
θαη γηα άιια αθφκε ξεχκαηα ζεκεξηλψλ απνβιήησλ (π.ρ. έπηπια), 

 Θέηεη αθφκε απζηεξφηεξνπο φξνπο γηα λα ζεσξεζεί ε ζεξκηθή επεμεξγαζία ζαλ 
αλάθηεζε, θάλνληαο ηηο ηερλνινγίεο ηεο θαχζεο αθφκε πην αθξηβέο. 

 Θέηεη επίζεκα γηα φιεο ηηο ρψξεο, πνπ δελ αζρνινχληαη (φπσο ε Διιάδα) απφ 
κφλεο ηνπο, ην ζέκα ηεο Πξφιεςεο.  

 
Δίλαη ζαθέο φηη ην κέιινλ, πνπ πξνηείλεη επίζεκα ε Δ.Δ. θαη πνπ ήδε γίλεηαη πξάμε 
ζε πνιιέο πξνεγκέλεο ρψξεο, είλαη: «ν όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνο δηαρσξηζκόο 
ησλ πιηθώλ θαη πξντόλησλ ζηελ πεγή θαη ε αλαθύθισζε θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή 
ηνπο, ώζηε λα κεγηζηνπνηεζνύλ ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε θαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηα 
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο δηαρείξηζεο». 
 
Δλαξκνληδφκελνη πιήξσο κε απηή ηελ πξννπηηθή, εθηηκάκε φηη γηα λα επηηεπρζεί, 
είλαη απφιπηα ζεκηηφ θαη ζεηηθφ ην λα δνζνχλ θαη επηπιένλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο 
πνιίηεο, αμηνπνηψληαο έλα θαηλνηφκν νηθνλνκηθφ εξγαιείν, απηφ ηεο ζχλδεζεο ησλ 
δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο κε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ – 
ππνιεηκκάησλ θάζε παξαγσγνχ. ην πιαίζην απηφ θαηαηίζεηαη ε παξνχζα κειέηε, 
δξαζηεξηφηεηα πνπ νινθιεξψζεθε ζην επξσπατθφ πξφγξακκα 
LIFE07/ENV/GR/000271 HEC-PAYT. Απνηειεί κηα πξφηαζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ Πιεξψλσ ζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα, φπνπ απνηεινχλ κεζν-
καθξνπξφζεζκα κηα εμαηξεηηθά ζεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη ζηε ρψξα καο.  
 
Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ, ελψ είλαη απηνλφεηα θαη εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο 
ρψξεο, ζηε Διιάδα θαληάδνπλ θάηη ζαλ «νπηνπία» θαη ε εθαξκνγή ηνπο θάηη ζαλ 
«επηζηεκνληθή θαληαζία». Απηή ε ζηξεβιή ινγηθή πξέπεη άκεζα λα αιιάμεη (θαη ήδε 
αιιάδεη) θαη φινη νη εκπιεθφκελνη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (δηνίθεζε, 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπηθνί θνξείο, κειεηεηέο θαη επηζηήκνλεο) ζα πξέπεη λα δνπλ 
απφ θνληά, φηη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ φρη κφλν δελ είλαη «νπηνπηθά», αιιά κπνξνχλ λα 
επηηαρχλνπλ ζεκαληηθά ηηο εμειίμεηο ζηελ πξννπηηθή, πνπ καο ζέηεη ε Δ.Δ. 
 
Μία επίζεο, πνιχ ζεκαληηθή πηπρή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, είλαη φηη θαζηζηνχλ 
επηηέινπο ηα δεκνηηθά ηέιε δίθαηα θαη αληαπνδνηηθά γηα ηνπο δεκφηεο θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο. Δίλαη απηνλφεην φηη φπσο ην λεξφ πιεξψλεηαη κε ην θπβηθφ, φπσο ην 
ειεθηξηθφ ξεχκα πιεξψλεηαη κε ηελ θηινβαηψξα, ζα πξέπεη εμίζνπ απηνλφεηα λα 
ζεσξεζεί φηη θαη ε ππεξεζία απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ πιεξψλεηαη κε ην 
βάξνο ηνπο θαη έηζη λα έρνπλ φινη νη παξαγσγνί απνξξηκκάησλ επηπιένλ θίλεηξα 
γηα αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
 
Θέινπκε λα είκαζηε αηζηφδνμνη. Πηζηεχνπκε φηη ε Διιεληθή θνηλσλία, έρεη ηελ 
σξηκφηεηα λα εθαξκφζεη απφ ζήκεξα αθφκε θαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ θαη λα μεθχγεη 
απφ ηα ζεκεξηλά αδηέμνδα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Δάλ ζπλεξγαζηνχκε 
φινη, εθαξκφδνληαο θαηάιιεια ηηο βηψζηκεο επηινγέο ησλ ρσξψλ, πνπ ζέινπκε λα 
θζάζνπκε, ίζσο ε πξννπηηθή γηα «ΜΖΓΔΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ζηηο 
πφιεηο καο, λα κελ είλαη ηφζν καθξηλφ κέιινλ.  
  
Γξ. Φίιηππνο Κπξθίηζνο 
Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο θαη Τπεχζπλνο ζχληαμεο ηεο κειέηεο 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ   
 

1.1 Πνηεο αλάγθεο θαιχπηνπλ ηα ζπζηήκαηα 
ΠΟΠ  
 
Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη έλα κείδνλ πξφβιεκα ζηνλ αζηηθφ 
ρψξν. Έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη κεγάιν νηθνλνκηθφ 
βάξνο γηα ηελ θνηλσλία. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη λα θάλνπλ αμηφινγεο 
πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή θαη 
ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο νη 
πξνζπάζεηεο απηέο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή πξφνδν ζηνπο ηνκείο ηεο 
πνιηηηθήο θαη ηεο λνκνζεζίαο. Ζ εμέιημε ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ έρεη 
νδεγήζεη ζε ζπζηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηεξάξρεζε ζηηο κεζφδνπο ηνπο θαη 
εμεηάδνπλ ηελ επζχλε ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ. 
 
Ζ απμαλφκελε νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή πίεζε, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα 
ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην ελίζρπζε ηελ αλάγθε γηα 
βησζηκφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ. Ζ βηψζηκε 
δηαρείξηζε απνβιήησλ ζηεξίδεηαη ζηε κείσζή ηνπο, πνπ κπνξεί λα πξνσζεζεί, αλ 
επαηζζεηνπνηεζνχλ νη πνιίηεο θαη ηνπο δνζνχλ θίλεηξα. Έλα βαζηθφ θίλεηξν είλαη ην 
δίθαην κνίξαζκα ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζήο ηνπο κεηαμχ απηψλ πνπ ηα παξάγνπλ. Σν 
θφζηνο εμαξηάηαη απφ ηελ επηβάξπλζε πνπ πξνθαινχλ ζε φιε ηελ αιπζίδα 
δηαρείξηζεο ηνπο (αξρή: ν ξππαίλσλ πιεξψλεη). Ζ εθαξκνγή κεραληζκψλ δίθαηεο 
ρξέσζεο απφ ηνπο δήκνπο, γλσζηνί σο «Pay-As-You-Throw (PAYT), «Πιεξψλσ 
ζν Πεηάσ» ((ΠΟΠ) ζηα ειιεληθά), είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα δψζεη ιχζε 
ζην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ην νπνίν έρεη νηθνλνκηθή, 
θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη λνκηθή δηάζηαζε. 
 
ε αξθεηέο επξσπατθέο πφιεηο θαη ζε φιεο ηηο ειιεληθέο εθαξκφδεηαη αθφκα έλαο 
παξαδνζηαθφο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, φπνπ ην θφζηνο ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαιχπηεηαη απφ δεκνηηθά ηέιε ή απφ εηζθνξέο πνπ 
θαηαβάινπλ νη πνιίηεο κέζα απφ ινγαξηαζκνχο άιισλ ππεξεζηψλ φπσο ε 
ειεθηξνδφηεζε ή αθφκε θαη κε αλεμάξηεηνπο ινγαξηαζκνχο, αιιά πάληα 
αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ. Έηζη, ην θφζηνο 
ζπλήζσο ππνινγίδεηαη βάζε ηνπ εκβαδνχ θαηνηθίαο ή ηνπ αξηζκνχ κειψλ αλά 
λνηθνθπξηφ. Απηφο ν παιαηφο ηξφπνο ρξέσζεο ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ αδηθεί 
ηνπο πνιίηεο, πνπ παξάγνπλ ιίγα ζθνππίδηα, είηε επεηδή θάλνπλ αλαθχθισζε, είηε 
επεηδή δελ ππεξθαηαλαιψλνπλ. Δπίζεο, επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα κε λνηάδνληαη 
ηδηαηηέξσο γηα ην πφζν θαηαλαιψλνπλ, ή πφζε πνζφηεηα ζθνππηδηψλ παξάγνπλ θαη 
ηη επηπηψζεηο πξνθαινχλ ζην πεξηβάιινλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
 
Δίλαη πιένλ ψξηκε ε επνρή γηα λα γίλνπλ θαη ζηε ρψξα καο ηα δεκνηηθά ηέιε 
πξαγκαηηθά «αληαπνδνηηθά» κε ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ. Θεηηθά κελχκαηα έξρνληαη απφ ηνπο δήκνπο ζε φιεο ηηο ρψξεο, φπνπ 
εθαξκφδνληαη.  
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1.2 Σν πξφγξακκα  LIFE07/ENV/GR/000271 
HEC-PAYT 
 
Ζ παξνχζα κειέηε έγηλε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «LIFE 
07/ENV/GR/000271 HEC-PAYT» θαη γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία νη 
ζηφρνη θαη νη δξάζεηο ηνπ γεληθφηεξνπ πξνγξάκκαηνο LIFE. 

 
Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE 

Ζ δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ απαηηεί κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο. Ζ 
απηνδηνίθεζε θξφληηδε κέρξη ηψξα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ησλ θάδσλ 
απνξξηκκάησλ, ηε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ κε εηδηθά νρήκαηα θαη ηε κεηαθνξά 
ηνπο ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ή/θαη απφζεζεο (π.ρ. Κέληξα Γηαινγήο ή 
ΥΤΣΑ).  

Οη ζπλερψο, φκσο, απμαλφκελεο πνζφηεηεο απνβιήησλ ζπλεπάγνληαη θαη απμεκέλν 
θφζηνο δηαρείξηζήο ηνπο. Σν θφζηνο απηφ ην επσκίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή «ν 
ξππαίλσλ πιεξψλεη» αξρηθά ε ηνπηθή αξρή θαη ηειηθά ην λνηθνθπξηφ ή ε επηρείξεζε 
πνπ παξάγεη ηα απφβιεηα.  

Σα ζπζηήκαηα «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» (ΠΟΠ) πξνηείλνπλ κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν, 
βαζηζκέλε ζηελ αξρή απηή αιιά θαη ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. Ο θάζε έλαο 
απφ ηνπο παξαγσγνχο απνβιήησλ (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο θ.α.), πιεξψλεη 
αλάινγα κε ηα απφβιεηα πνπ παξάγεη θαη φρη κε βάζε θξηηήξηα ηα νπνία δελ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή απνβιήησλ.  

Με ην Πξφγξακκα LIFE07/ENV/GR/000271 HEC-PAYT, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε 
πζηήκαηνο Πιεξψλσ ζν Πεηάσ ζηελ Διιάδα, Δζζνλία θαη Κχπξν», 
επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ γηα πξψηε 
θνξά ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, κε ηε ζπλεξγαζία εηαίξνπο απφ ηελ Γεξκαλία θαη 
εηαίξνπο απφ ηελ Δζζνλία θαη ηελ Κχπξν, δηεξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 
ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ήηαλ ηξηάληα κήλεο θαη πινπνηήζεθε απφ έμη θνξείο απφ ηέζζεξα θξάηε – κέιε ηεο 
Δ.Δ. κε θχξην αλάδνρν ην Γήκν Διεπζίλαο θαη εηαίξνπο ηελ Οηθνινγηθή Δηαηξεία 
Αλαθχθισζεο (Διιάδα), ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Διιάδα), ην 
Ηλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνξξχπαλζεο Δδαθψλ (ΗΑΑ) ηνπ 
Πνιπηερλείνπ ηεο Γξέζδεο (Γεξκαλία), ηελ εηαηξεία Technomart Engineering & 
Project Consultants Ltd (Κχπξνο) θαη ην Παλεπηζηήκην Σερλνινγίαο ηνπ Σαιίλ 
(Δζζνλία). 
 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE ήηαλ: 

H δηεξεχλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ, ε απφθηεζε εκπεηξίαο θαη ε δηαηχπσζε 
πξνηάζεσλ γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2&lang=el
http://www.ecorec.gr/
http://www.ecorec.gr/
http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=37&lang=el
http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=37&lang=el
http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=37&lang=el
http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=37&lang=el
http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=37&lang=el
http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=37&lang=el
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απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή  ησλ ζπζηεκάησλ «Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ)» 
ζηελ Διιάδα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζηελ Κχπξν θαη ηελ Δζζνλία.  

Δίλαη ζαθέο φηη ε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη ζηελ επίηεπμε 
άιισλ ζεκαληηθψλ ζηφρσλ ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 
φπσο: 

 Ζ κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο ΥΤΣΑ. 

 Ζ ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ αχμεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ αλαθχθισζε θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο, θαη 
ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ησλ ρσξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα 
ηα δηάθνξα ξεχκαηα πιηθψλ θαη πξντφλησλ. 

 Ζ αχμεζε ησλ ξπζκψλ αλαθχθισζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ξεχκαηα πιηθψλ 
φπσο νη ζπζθεπαζίεο, ηα ΑΖΖΔ, νη κπαηαξίεο θαη ηα βηναπφβιεηα. 

 Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

 Ζ δηάρπζε επξσπατθψλ εκπεηξηψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζε πνιινχο 
εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηηο ηξεηο ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε λα 
επσθειεζνχλ θη απηνί. 

 
Γξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
 
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ δξάζεηο: 
 

 Δθπνλήζεθε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε πεξίπνπ 
1.200 – 1.500 λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο ζην δήκν Διεπζίλαο ζηελ Διιάδα, 
φπνπ απνθηήζεθε αλεθηίκεηε εκπεηξία γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο εθαξκνγήο ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε έλα κηθξφ έσο κέηξην πιεζπζκηαθά δήκν ηεο Διιάδαο. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα ζπλαληήζεηο ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 
ζην πιαίζην ελφο θφξνπκ δηαιφγνπ κε εκπιεθφκελνπο κε ην ζέκα θνξείο, ψζηε 
λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη πξνηάζεηο γηα 
αλαγθαίεο αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηηο πξαθηηθέο ζηελ Διιάδα γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ θαη ηηο δπλαηφηεηεο αιιαγψλ ζηηο κεζφδνπο 
ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. 

 Δθπνλήζεθε ε παξνχζα κειέηε γηα ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ ζηελ Διιάδα. Αληίζηνηρεο κειέηεο έγηλαλ ζε Κχπξν θαη Δζζνλία. 

 ρεδηάζζεθε έλαο Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηνπο δήκνπο θπξίσο ηεο 
Διιάδαο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζεκαληηθά λα νξγαλψζνπλ, επηιέμνπλ θαη 
εθαξκφζνπλ ηνλ θαηαιιειφηεξν ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ γηα ηελ πεξηνρή 
ηνπο, θαζψο θαη 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο θαη πξνβνιή ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ε έθδνζε ζηελ Διιάδα δχν εδηθψλ 
ηεπρψλ ηνπ πεξηνδηθνχ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, ε πξνβνιή ζηα ΜΜΔ κε πνιινχο 
ηξφπνπο, ε ειεθηξνληθή ελεκέξσζε πνιηηψλ θαη θνξέσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 
κηαο ηειηθήο εκεξίδαο ζε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Δίλαη ζαθέο φηη πξνγξάκκαηα ζαλ ην παξαπάλσ ζέηνπλ λέα πνηνηηθά δεδνκέλα ζηε 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθά πην 
ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο δεκφηεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ 
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πξσηνβνπιηψλ δηαρείξηζεο απφ ηνπο δήκνπο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην 
πξφγξακκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο www.payt.gr  
 
 
 
 

1.3 ηφρνη θαη κεζνδνινγία εθπφλεζεο κειέηεο 
 
Ζ παξνχζα κειέηε αμηνπνηψληαο θαη ηελ εκπεηξία απφ ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα LIFE, 
είρε ζαλ ζηφρν λα: 
 

 Να δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διιάδα θαη λα 
πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηελ άξζε ησλ φπνησλ εκπνδίσλ ππάξρνπλ. 

 
Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ αθνινπζήζεθε 
ε αθφινπζε κεζνδνινγία, πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα: 

ηάδην 1: Βαζηθέο επηινγέο θαη δηεξεχλεζε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
Διιάδαο 

Απφ ηελ πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζηελ εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ Γεξκαλψλ ζπλεξγαηψλ καο, επηιέρζεθαλ 
4  βαζηθέο παξαιιαγέο ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζηελ Διιάδα. 
Δλ ζπλερεία, πξνζδηνξίζζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
δεδνκέλα, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηε 
ρψξα καο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία, πνπ δηεξεπλήζεθαλ είλαη ηα αθφινπζα: 
 

 Σν ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

 Ζ ππάξρνπζα δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη νη πξννπηηθέο κε βάζε ηνλ εζληθφ 
θαη  ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο 

 Ζ εκπεηξία απφ ππάξρνληα πξνγξάκκαηα κείσζεο, αλαθχθισζεο,  θαη 
θνκπνζηνπνίεζεο 

 Σα Οηθνλνκηθά Δξγαιεία, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

 Σα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Οη κεραληζκνί ηηκνιφγεζεο – ρξέσζεο θαη είζπξαμεο ησλ ηειψλ (απηνδηνίθεζε,  
ηξίηνη) 

 
Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ παξνπζηάδνληαη ζηα θεθάιαηα 2 θαη 3. 
 
ηάδην 2: Αλάιπζε βαζηθψλ δεδνκέλσλ εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
ζηελ Διιάδα 
 
Γηεξεπλήζεθαλ νη βαζηθνί παξάκεηξνη, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή 
αξλεηηθά ηελ εθαξκνγή ησλ 4 πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διιάδα, 
φπσο: α) Οη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
ζηελ Διιάδα, β) Οη θηηξηαθέο θαη πνιενδνκηθέο ζπλζήθεο θαη πσο επεξεάδνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαζελφο απφ ηα 4 ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηα ΠΟΠ, γ) Ζ 
γλψκε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο, δ) Ζ 

http://www.payt.gr/
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εθθξαζκέλε άπνςε ησλ δήκσλ θαη ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο, ε) Ζ 
εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζην δήκν Διεπζίλαο ζηελ Διιάδα θαη 
ζην δήκν Αγιαηδηάο ζηελ Κχπξν. 
 
Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 4. 
 
 
ηάδην 3: χλζεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 
 
Απφ ηελ φιε πξνεγνχκελε δηεξεχλεζε γίλεηαη ζχλζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, θαη εμάγνληαη νη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο, 
αμηνινγνχληαη ελδεδεηγκέλνη κέζνδνη, δηεξεπλνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλεο 
κεζνδνινγίεο γηα επηινγέο ζα ζπζηήκαηα ΠΟΠ, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 
δπλαηφηεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διιάδα θαη 
ηέινο δηαηππψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηε ρψξα καο. 
 
Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 5, ελψ ζην 
θεθάιαην 6 ζπκππθλψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο φιεο κειέηεο. 
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2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΠ     
 

2.1 Ση είλαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» - ΠΟΠ - (επίζεο γλσζηή θαη σο 
κεηαβιεηή ηηκνιφγεζε, κνλαδηαία ρξέσζε, δηαθνξνπνηεκέλν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο 
ή έμππλν ζχζηεκα ρξέσζεο) ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ εθαξκφδεη ζηελ νπζία ηελ 
αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» κε έλα δίθαην ηξφπν, ρξεψλνληαο ηνπο πνιίηεο 
ζχκθσλα κε ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ πξαγκαηηθά παξάγνπλ. 
 
Σν ζχζηεκα ΠΟΠ αληηκεησπίδεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε 
απνβιήησλ αθξηβψο φπσο αληηκεησπίδνληαη φιεο νη άιιεο ππεξεζίεο, π.ρ. ε 
ειεθηξνδφηεζε, ε χδξεπζε θαη ε ηειεπηθνηλσλία. ηα πξνγξάκκαηα ΠΟΠ ηα 
λνηθνθπξηά πιεξψλνπλ έλα κεηαβιεηφ ρξεκαηηθφ πνζφ αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα 
απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ θαη ηηο αληίζηνηρεο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. 
 
Οη άκεζεο απηέο κνξθέο ρξέσζεο γηα ηα απφβιεηα ζηνρεχνπλ ζην λα 
παξαθηλήζνπλ ηα λνηθνθπξηά λα εθηξέςνπλ κία κεγάιε πνζφηεηα ζθνππηδηψλ απφ 
ην ζθνππηδνηελεθέ, θπξίσο κέζσ ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο πξφιεςεο/απνθπγήο 
παξαγσγήο απνξξηκκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο 
πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο ρψξνπο ηειηθήο δηάζεζεο. Σα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ εληζρχνπλ ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο ηεξαξρίαο κεζφδσλ 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
επηβαξχλζεσλ.  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο: 
 
1. Αλαγλψξηζε ηνπ παξαγσγνχ ησλ απνξξηκκάησλ. Ο θαζέλαο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηα δηθά ηνπ απνξξίκκαηα. 

2. Μέηξεζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ θαη/ή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα απηή. 

3. Μνλαδηαία ρξέσζε γηα ρξέσζε αλά κνλάδα ζχκθσλα κε ηελ παξερφκελε 

ππεξεζία. 

Γελ κπνξεί λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ρσξίο λα πιεξνχληαη ηα 
παξαπάλσ. Δληνχηνηο, απηέο νη πξνυπνζέζεηο είλαη αλαγθαίεο αιιά φρη ηθαλέο- 
κφλν κε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί πιήξσο έλα πξφγξακκα 
ΠΟΠ. Γηα λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία, νη αλσηέξσ ηξεηο ππιψλεο πξέπεη λα 
βαζίδνληαη ζε έλα ζρεηηθφ λνκηθφ ππφβαζξν. Αθφκε θαιχηεξν είλαη λα 
ελζσκαηψλνληαη θαη ζε έλα πιαίζην πνιηηηθήο, ζην νπνίν έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ε 
επζχλε ησλ παξαγσγψλ απνβιήησλ, ε απνθπγή παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ε 
αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ επηηξέπεη ζην 
ζχζηεκα «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 
γηα ζπζηεκαηηθή, πξαγκαηηθή κείσζε απνβιήησλ θαη κία πξνζέγγηζε 
πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ξππαίλνληα. 
 



 Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 

 

Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr 
Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

9 
 

Με δεδνκέλν φηη ην ΠΟΠ έρεη ήδε εθαξκνζηεί ζε πνηθίιεο εθδνρέο, ζε δηάθνξεο 
ρψξεο, νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο κεηαβιεηήο ρξέσζεο ησλ απνβιήησλ κπνξνχλ λα 
ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο ζεκεία: 
 

 Μείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζηνπο Υ.Τ.Σ.Τ. ρσξίο λα απμεζνχλ νη 
αλάγθεο δηαρείξηζεο πέξα απφ ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε. 

 Μείσζε ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ, εμνηθνλνκψληαο θπζηθνχο πφξνπο κέζσ ηεο 
αλαθχθισζεο. 

 Γίθαηα ρξέσζε ησλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ. 

 Βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηα ζέκαηα 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
Γηα λα έρεη επηηπρία ε εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ, απαηηνχληαη αιιαγέο θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Έλα ζχζηεκα ΠΟΠ κπνξεί λα 
εηζαρζεί εχθνια ζε έλαλ Γήκν, αλ ππάξρνπλ ήδε νινθιεξσκέλεο θαη ιεηηνπξγηθέο 
ππνδνκέο γηα ηελ αλαθχθισζε, θαζψο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κε δπλαηφηεηα 
είζπξαμεο ηειψλ απεπζείαο απφ ηνπο πνιίηεο. Δπηπιένλ, εάλ εθαξκφδεηαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ε θνκπνζηνπνίεζε, νη πνιίηεο απνδέρνληαη επθνιφηεξα ηα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ. 
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2.2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ ΠΟΠ   

 

2.2.1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 

Έλα ζχζηεκα ΠΟΠ / PAYT κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα ηνλ ηξφπν ζπιινγήο 
ησλ απνξξηκκάησλ, ηε κνλάδα θαη ην ζχζηεκα ρξέσζεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. 
Σα απνξξίκκαηα κπνξεί λα ζπιιέγνληαη είηε απφ θαηά ηφπνπο θέληξα ζπιινγήο 
(θπξίσο ηα αλαθπθιψζηκα) είηε απφ ην πεδνδξφκην είηε θαη κέζα απφ ηηο απιέο ή 
αθάιππην ρψξν ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη 
ηηο ππνδνκέο ησλ θηηξίσλ. Ζ ρξέσζε δχλαηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε δηάθνξα 
ζρήκαηα1: 
 
Ογθνκεηξηθφ ζρήκα: (ρξέσζε βάζεη φγθνπ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ αλά 
λνηθνθπξηφ - volume-based schemes). Σν ζρήκα απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο 
παξαιιαγέο: (α) ζπιινγή απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο δηαθνξεηηθψλ ρσξεηηθνηήησλ 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε λνηθνθπξηφ, (β) ζπιινγή απνξξηκκάησλ ζε ηππνπνηεκέλεο, 
εηδηθέο γηα ην ζθνπφ απηφ ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θαη (γ) ζπιινγή απνξξηκκάησλ 
ζε θνηλέο ζαθνχιεο κε εηδηθά πξνπιεξσκέλα ζήκαηα (απηνθφιιεηα ή εηηθέηεο) πνπ 
επηθνιιψληαη ζε απηέο. Πέξαλ απηψλ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ παξαιιαγψλ, είλαη δπλαηφλ 
λα απαληεζνχλ θαη πνηθίινη ζπλδπαζκνί ησλ ηξηψλ ηνπο.  
 
Γπλακνκεηξηθφ ζρήκα: (ρξέσζε βάζεη ηνπ βάξνπο ησλ παξαγφκελσλ 
απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ - weight-based schemes). Δπεηδή θαηά ην πιείζηνλ ε 
ρξέσζε ησλ ηειψλ ΣΓ ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη βάζεη ηνπ βάξνπο ηνπο, 
αλαπηχρζεθε ην δπλακνκεηξηθφ ζρήκα ρξέσζεο, ην νπνίν θξίλεηαη θαη σο πην δίθαην 
γηα ηνλ πνιίηε. 
 
ρήκα ζπρλφηεηαο: (ρξέσζε βάζεη ζπρλφηεηαο 
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ απφ θάζε ρσξηζηφ 
λνηθνθπξηφ - frequency-based schemes). Σν 
ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζρήκαηνο είλαη φηη φινη 
νη δεκφηεο αλεμαηξέησο έρνπλ παλνκνηφηππνπο 
θάδνπο (ίδηνπ φγθνπ). Σν χςνο ηεο ρξέσζεο ησλ 
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα 
ηεο ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ θάζε λνηθνθπξηνχ, ε νπνία επηιέγεηαη απφ θάζε 
λνηθνθπξηφ θαη ζπκθσλείηαη κε ηνλ Γήκν θάησ πάληα απφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο.  
                                        
 
Τβξηδηθά ζρήκαηα: Δίλαη πηζαλφλ λα ζρεδηαζηνχλ ζρήκαηα πνπ ζα έρνπλ ζηνηρεία απφ 
δχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηηο παξαπάλσ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο. 

                                      
 
 
 
 

                                                            
1
  Αβξαάκ Καξαγηαλλίδεο θαη Νηθφιανο Μνπζηφπνπινο (2002) Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Μεραλνιφγσλ κεραληθψλ, «εκεηψζεηο ζην κάζεκα 
Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ, Ηνχληνο 2002.  
 

Δηθφλα 1: 
Λεπθή 
ζαθνχια, κε 
ελζσκαησκέλα 
ηα δεκνηηθά 
ηέιε, πνπ θέξεη 
ην ινγφηππν 
ηνπ Γήκνπ 

Δηθφλα 2: Δηδηθά 
απηνθφιιεηα ζήκαηα γηα 
ζαθνχιεο δηαθνξεηηθήο 
ρσξεηηθφηεηαο 
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2.2.2 Γπλαηφηεηεο ρξέσζεο ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
 
Α) Υξέσζε κε βάζε αθνχια 

 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ ρξέσζεο κε βάζε ηε ζαθνχια, θάζε λνηθνθπξηφ είλαη 
ππνρξεσκέλν λα αγνξάδεη εηδηθέο δεκνηηθέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο γηα λα ηνπνζεηήζεη 
ηα απνξξίκκαηά ηνπ. Οη ζαθνχιεο έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξψκα, αξθεηέο θνξέο 
θέξνπλ ην φλνκα ή ην ινγφηππν ηνπ δήκνπ θαη ην κέγεζφο ηνπο είλαη ζπλήζσο 
ρσξεηηθφηεηαο 75 έσο 115lt2. Ζ ηηκή ηεο ζαθνχιαο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο 
παξαγσγήο ηεο θαζψο θαη ηα δεκνηηθά ηέιε, ζπλεπψο, φζν ιηγφηεξεο ζαθνχιεο 
αγνξάζεη ην λνηθνθπξηφ, ηφζν ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε ζα πιεξψζεη. ην ζχζηεκα 
ΠΟΠ κε ηε ζαθνχια νη ππάιιεινη ηεο ζπγθνκηδήο έρνπλ νδεγία λα ζπιιέγνπλ κφλν 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζαθνχιεο.  
 
Μηα κηθξή παξαιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ζαθνχια είλαη ην ζχζηεκα εηδηθψλ 
απηνθφιιεησλ ζεκάησλ ή εηηθεηψλ φπνπ νη δεκφηεο πξνκεζεχνληαη ηα εηδηθά ζήκαηα 
απφ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πψιεζεο, πιεξψλνληαο άκεζα ηα δεκνηηθά ηέιε. Σα 
απηνθφιιεηα ζήκαηα ή εηηθέηεο ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηε ζαθνχια πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Οη ππάιιεινη ηεο ζπγθνκηδήο 
έρνπλ νδεγία λα ζπιιέγνπλ κφλν ηηο  ζαθνχιεο πνπ θέξνπλ ην εηδηθφ απηνθφιιεην.  
 
Σν ζχζηεκα ΠΟΠ κε ηελ εηδηθή ζαθνχια κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε θάζε αζηηθή 
πεξηνρή. Ζ ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ην νγθνκεηξηθφ ζρήκα θαη ε θνζηνιφγεζε 
πεξηιακβάλεη κηα πάγηα ρξέσζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζαθνπιψλ 
(ζπγθεθξηκέλν φγθν απνξξηκκάησλ) θαη επηπιένλ ρξέσζε γηα θάζε επηπιένλ 
ζαθνχια. 
 
Πιενλεθηήκαηα 

 Γεκηνπξγείηαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο νη 

θάηνηθνη κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα πεηψληαο ιηγφηεξεο ζαθνχιεο 

ζθνππηδηψλ 

 Πξνθχπηεη ρακειφηεξν δηνηθεηηθφ θφζηνο δεδνκέλνπ φηη νη θάηνηθνη 

πιεξψλνπλ άκεζα ηηο ζαθνχιεο ζηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ή ζηα ηνπηθά 

θαηαζηήκαηα ιηαλνπσιεηψλ θαη ηα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο εηζπξάηηνληαη 

άκεζα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ. 

 Μηθξφ θφζηνο εθαξκνγήο. Γελ απαηηείηαη απφ ηνλ Γήκν εηδηθή ππεξεζία 

ρξέσζεο θαη ρσξηζηήο είζπξαμεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο αιιά κφλν ηακηαθή 

ππεξεζία.  

 Απιφ θαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ ηνπο θαηνίθνπο ψζηε λα επηηπγράλεηαη πην 

άκεζα ε ζσζηή ζπκκεηνρή.  

 
 
 
 

                                                            
2
  United States Environmental Protection 

 Agency, http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/payt/) 

http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/payt/
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Δηθφλα 3: Κάδνη γηα ηελ 
ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Γεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα ζηα έζνδα ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη 

είλαη πηζαλφ λα κελ είλαη ζηαζεξή ε ζπρλφηεηα αγνξάο ησλ ζαθνπιψλ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο 

 Οη θάηνηθνη κπνξεί λα ηνπνζεηήζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε θνηλέο 

ζαθνχιεο, ρσξίο ηα ελζσκαησκέλα δεκνηηθά ηέιε, θαη λα ηηο πεηάμνπλ ζηνλ θνηλφ 

κε ηα άιια λνηθνθπξηά θάδν, ή λα κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε θνηλή 

ζαθνχια, ζε θάδν άιιεο πεξηνρήο ή θαη άιινπ ΟΣΑ ή θαη αλεμέιεγθηα ζην 

πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο απαηηείηαη δεκνηηθφο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ζπζηεκαηηθήο θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο θαη παξέκβαζεο ψζηε λα 

απνηξέπνληαη παξαλνκίεο ηέηνηνπ είδνπο.   

Β) Υξέσζε κε βάζε ηνλ φγθν / ζπρλφηεηα 
απνθνκηδήο Κάδνπ 
 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε ηνλ θάδν θάζε λνηθνθπξηφ 
επηιέγεη ην θάδν ηνπ απφ έλα ζχλνιν θάδσλ 
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο (φγθνπ) πνπ πξνζθέξεη ν ΟΣΑ 
θαη ρξεψλεηαη κε βάζε ηνλ φγθν ηνπ θάδνπ ή/θαη ηε 
ζπρλφηεηα απνθνκηδήο. Πεξηνδηθά κπνξεί ην 
λνηθνθπξηφ λα αιιάμεη ηνλ θάδν ή ηε ζπρλφηεηα 
απνθνκηδήο. Δπηπιένλ,  κπνξεί λα είλαη ζηαζεξφο ν 
φγθνο ηνπ θάδνπ θαη λα αιιάδεη ε ζπρλφηεηα 
απνθνκηδήο, ή λα είλαη ζηαζεξή ε ζπρλφηεηα 
απνθνκηδήο θαη λα αιιάδεη κφλν ν φγθνο ηνπ θάδνπ. 

Μία παξαιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ηνπνζέηεζε θάδνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ φγθνπ ζε θάζε λνηθνθπξηφ θαη ε πξνζζήθε 
δεχηεξνπ ή θαη ηξίηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε 
ζπγθεθξηκέλνπ λνηθνθπξηνχ. 
 
Σν ζχζηεκα ΠΟΠ κε ηνλ θάδν κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε θάζε 
αζηηθή πεξηνρή, αιιά είλαη επθνιφηεξν λα εθαξκνζζεί ζε 
αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο κε κνλνθαηνηθίεο.  
Ζ ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ην νγθνκεηξηθφ ζρήκα θαη ην 
ζρήκα ζπρλφηεηαο θαη ε θνζηνιφγεζε γίλεηαη αλάινγα κε ην 
κέγεζνο ηνπ θάδνπ πνπ επηιέγεηαη απφ ην λνηθνθπξηφ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηε ζπρλφηεηα απνθνκηδήο.   
 
Πιενλεθηήκαηα 

 Γεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα εζφδσλ, ε ζπλδξνκή ηνπ θάζε 
λνηθνθπξηνχ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ηα έζνδα κεηαβάιινληαη κφλν φηαλ ηα 
λνηθνθπξηά αιιάδνπλ ην ζρήκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη 

 Δίλαη ζπκβαηφ κε ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα ζπιινγήο 

 Ο θάδνο ζπκβάιιεη ζην λα απνθεχγεηαη ν δηαζθνξπηζκφο ησλ απνξξηκκάησλ 
ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή δψσλ 

 ηαλ έλα λνηθνθπξηφ παξαηεξήζεη/επηηχρεη κείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ 
απνξξηκκάησλ ηνπ είλαη δηθή ηνπ επζχλε λα δεηήζεη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηνπ θάδνπ ή λα κεηψζεη ηελ ζπρλφηεηαο απνθνκηδήο 

 
 

Δηθφλα 4: Απηνθφιιεην 
barcode ζε θάδν 
απνξξηκκάησλ 
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Δηθφλα 5: θιεηδί γηα 
ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Γελ απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο νη 
θάηνηθνη πιεξψλνπλ ην ίδην είηε γεκίζνπλ ηνλ θάδν είηε φρη, αλ δελ ζπλδπάδεηαη ε 
κέζνδνο κε δηαθνξνπνίεζε θαη ηεο ζπρλφηεηαο ζπιινγήο 

 Ζ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε θάδν είλαη πην πνιχπινθε θαη αθξηβή 
θαζψο απαηηείηαη ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη δηαλνκήο πνπ λα πξνζδηνξίδεηαη ε 
ζέζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θάδνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θιπ. 

 Απαηηείηαη ζχζηεκα ρξέσζεο θαη ρσξηζηήο είζπξαμεο γηα ηε ζπιινγή ησλ 
εζφδσλ 

 ε λνηθνθπξηά πνπ απνηεινχληαη απφ έλα άηνκν ή νη θάηνηθνη απνπζηάδνπλ 
ζπρλά, ε ζπρλφηεηα απνθνκηδήο ηνπ θάδνπ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε κεγάιν 
ρξνληθφ δηάζηεκα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα πγηεηλήο. 

 
 

Γ) Υξέσζε κε βάζε ηε Εχγηζε Κάδνπ 
 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε δχγηζε θάζε θάδνο φηαλ αδεηάδεη δπγίδεηαη 
θαη αλαγλσξίδεηαη. Κάζε θάδνο έρεη ζπλδεζεί κε έλα ή 
πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά θαη θέξεη έλαλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο. Ο 
θσδηθφο αλαγλψξηζεο απνκλεκνλεχεηαη απφ έλαλ πνκπφ πνπ 
είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ θάδν, είηε ηππψλεηαη κε ηε κνξθή 
barcode θαη αλαγλσξίδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο αδεηάζκαηνο ηνπ θάδνπ. Κάζε λνηθνθπξηφ, γηα 
λα κπνξεί λα αλνίμεη ηνλ θάδν, δηαζέηεη έλα εηδηθφ θιεηδί ή θάξηα 
πνπ θέξεη ηνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο. Ζ ρξέσζε ηνπ/ησλ 
λνηθνθπξηνχ/ψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ θάδν γίλεηαη 
πεξηνδηθά κε βάζε ην βάξνο ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ 
ζπλ κηα πάγηα ρξέσζε πνπ έρεη νξηζηεί, θαζψο ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε ηε 
δχγηζε ζηνηρίδεη πεξηζζφηεξν (απαηηεί πην αθξηβφ εμνπιηζκφ). πλεπψο, ζε αληίζεζε 
κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε βάζε ηνλ φγθν ηνπ θάδν, ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε ηε δχγηζε ηνπ 
θάδνπ, ην λνηθνθπξηφ ρξεψλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ 
πνπ παξάγεη, κε απνηέιεζκα ζε πεξίνδν απνπζίαο λα κελ ρξεψλεηαη επηπιένλ πνζφ 
πέξα απφ ηελ πάγηα ρξέσζε.   
 
Σν ζχζηεκα ΠΟΠ κε δχγηζε κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε θάζε αζηηθή πεξηνρή. Ζ 
ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ην δπλακνκεηξηθφ ζρήκα ζε ζπλδπαζκφ ζπλήζσο κε κηα 
πάγηα ρξέσζε. ε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο νη θάδνη αληηζηνηρνχλ ζε 
πεξηζζφηεξα απφ έλα λνηθνθπξηά θαη ε ρξέσζε νξηζκέλεο θνξέο γίλεηαη κε βάζε ηε 
κέζε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ θάζε θάδνπ. Δάλ ζε 
ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θάζε λνηθνθπξηφ έρεη ηνλ θάδν ηνπ, ηφηε πξνθχπηνπλ 
πξνβιήκαηα ρψξνπ ηνπνζέηεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ θάδσλ. 
 
Πιενλεθηήκαηα 

 Παξέρεη έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα πξφιεςε θαη δηαινγή ζηελ πεγή ησλ 
απνξξηκκάησλ, θπξίσο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ κεγάιν βάξνο θαη σο εθ 
ηνχηνπ, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε δχγηζε, είλαη πξνηηκφηεξν λα εθαξκφδεηαη ζε 
ζπλδπαζκφ κε μερσξηζηή ζπιινγή ησλ βηναπνδνκήζηκσλ.   

 Δπηηξέπεη ηε κφληκε παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ 
ησλ απνξξηκκάησλ θάζε λνηθνθπξηνχ κε κεγάιε αθξίβεηα 

 
Μεηνλεθηήκαηα 

 Μεγαιχηεξα έμνδα γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 
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 Γεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα ζηα έζνδα ηνπ Γήκνπ δεδνκέλνπ φηη 
νη θάηνηθνη κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα απνπζηάδνπλ κε απνηέιεζκα λα κελ 
παξάγνπλ γηα θάπνην δηάζηεκα απνξξίκκαηα 

 Αθφκε θαη αλ νη θάδνη θιεηδσζνχλ, ην λνηθνθπξηφ κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα 
απνξξίκκαηά ηνπ ζε άιιν θάδν άιιεο πεξηνρήο ή θαη άιινπ ΟΣΑ ή αθφκε θαη 
αλεμέιεγθηα ζην πεξηβάιινλ 

 Οη θάηνηθνη ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνη ψζηε λα κε ράλεηαη ε θάξηα ή ην 
θιεηδί. 

 
 

Γ) Υξέσζε κε βάζε ηε δχγηζε ζαθνχιαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ 
θάδν 
 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε ηε δχγηζε ζαθνχιαο, θάζε λνηθνθπξηφ αγνξάδεη εηδηθέο 
δεκνηηθέο ζαθνχιεο γηα λα ηνπνζεηήζεη ηα απνξξίκκαηά ηνπ ζε εηδηθφ θάδν. Οη 
εηδηθέο ζαθνχιεο θέξνπλ έλα εηδηθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ (RFID) 
θαη εκπεξηέρνπλ ηα δεκνηηθά ηέιε. ζν ιηγφηεξεο ζαθνχιεο αγνξάζεη ην λνηθνθπξηφ 
ηφζν ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε ζα πιεξψζεη. Οη θάδνη έρνπλ εθνδηαζηεί κε δπγαξηέο θαη 
εηδηθφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ αλαγλψξηζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ ζπκβάλησλ. Μφιηο 
ε εηδηθή ζαθνχια ηνπνζεηεζεί ζηνλ θάδν, απηή δπγίδεηαη απηφκαηα θαη αλαγλσξίδεηαη 
ην λνηθνθπξηφ. Σα δεδνκέλα είηε κεηαδίδνληαη on line ζηνλ ΟΣΑ, είηε απνζεθεχνληαη 
ζηα ζπζηήκαηα ηνπ θάδνπ θαη θαηά ηελ απνθνκηδή φια ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη 
ζην ζχζηεκα ηνπ Α/Φ θαη ζηνλ ΟΣΑ. 
 
Σν ζχζηεκα ΠΟΠ  κε ηε δχγηζε ζαθνχιαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ θάδν κπνξεί λα 
εθαξκνζζεί ζε θάζε αζηηθή πεξηνρή. Γηα ηε ρξέσζε ρξεζηκνπνηείηαη έλα πβξηδηθφ 
ζρήκα πνπ ζπλδπάδεη ην νγθνκεηξηθφ κε ην δπλακνκεηξηθφ ζρήκα. 
 
 
Πιενλεθηήκαηα 

 Γεκηνπξγείηαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο νη 

θάηνηθνη κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα πεηψληαο ιηγφηεξεο ζαθνχιεο 

ζθνππηδηψλ 

 Δπηηξέπεη ηε κφληκε παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ 

ησλ απνξξηκκάησλ 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Μεγαιχηεξα έμνδα γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη πην πνιχπινθα ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχλ πνιχ θαιή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ 

 
2.2.3 Πάγηα θαη Μεηαβιεηή ρξέσζε 

 

Γεκνηηθά ηέιε κε ζηαζεξή ρξέσζε 
 
ε πνιιέο πεξηνρέο, ηα ηέιε γηα ηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ελζσκαηψλνληαη ζηνπο θφξνπο πνπ πιεξψλεη ην λνηθνθπξηφ ζην Γήκν ηνπ. 
Τπάξρνπλ κάιηζηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ μερσξίδεη απφ απηνχο. Γειαδή, απφ ηα 
ζπλνιηθά δεκνηηθά ηέιε ν Γήκνο μερσξίδεη έλα πνζνζηφ θαη ην δηαζέηεη γηα ηελ 
θάιπςε δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο.  
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ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην χςνο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαζνξίδεηαη, 
φπσο θαη ζηε ρψξα καο, απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ. ζν κεγαιχηεξν ζπίηη έρεη 
θαλείο δειαδή, ηφζν πεξηζζφηεξα πιεξψλεη γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. 
 
ε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο ε ρξέσζε δε ζπλδέεηαη κε ην κέγεζνο ηνπ ζπηηηνχ, 
αιιά κε ηα άηνκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ή ηνλ αξηζκφ ησλ θάδσλ πνπ ην εμππεξεηνχλ. Γε 
γίλεηαη φκσο θακία πεξαηηέξσ ζχλδεζε κε ην πφζν ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο νη δεκφηεο (π.ρ. πφζν ζπρλά αδεηάδεη ν θάδνο). Αληίζεηα, πιεξψλνπλ έλα 
ζηαζεξφ πνζφ, αλεμάξηεην απφ ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ. 
 
Ζ ζηαζεξή ρξέσζε είλαη κηα πξαθηηθή πνπ δίλεη επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ 
θνλδπιίσλ ηνπ δήκνπ. Με ηε κέζνδν απηή νη πνιίηεο δε γλσξίδνπλ ηηο αθξηβείο 
δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ πνπ πιεξψλνπλ γηα ηα απφβιεηά ηνπο. Γίλεηαη 
επίζεο ε εληχπσζε, επεηδή δελ ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε κε απηέο, φηη νη 
παξερφκελεο ππεξεζίεο θνζηίδνπλ ην ίδην είηε παξάγνληαη πνιιά είηε ιίγα ζθνππίδηα. 
πλεπψο, ιείπνπλ ηα θίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε, απφ ηνπο δεκφηεο, θηιηθψλ πξνο ην 
πεξηβάιινλ πξαθηηθψλ, φπσο είλαη ε πξφιεςε, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε 
αλαθχθισζε θαη ε θνκπνζηνπνίεζε.  
 

πζηήκαηα κεηαβιεηήο ρξέσζεο 
 
ηα ζπζηήκαηα Πιεξψλσ ζν Πεηάσ (ΠΟΠ ή ΡΑΤΣ απφ ην αθξσλχκην Pay As You 
Throw), φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηνπο, ηα δεκνηηθά ηέιε δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο απηψλ. Ζ απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε 
ησλ απνξξηκκάησλ είλαη θη απηφ κηα ππεξεζία, φπσο ε παξνρή λεξνχ ή ειεθηξηζκνχ. 
ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ ινηπφλ, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ρξεψλεηαη 
φπσο θαη ε ρξήζε ηνπ λεξνχ, ηνπ ξεχκαηνο ή ησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ. 
 
Σα ζπζηήκαηα κεηαβιεηήο ρξέσζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νπζηαζηηθά ζε θάζε 
δήκν ή θνηλφηεηα θη απηφ γηαηί κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζρεηηθά εχθνια ζηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ην πνζφ πνπ ζα 
πιεξψζεη ν θαζέλαο απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ πξηλ ηελ επηινγή, θαζψο πξέπεη 
λα εμαζθαιίδεη αθελφο φηη ζα θαιχπηνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ δήκνπ θαη 
αθεηέξνπ φηη νη δεκφηεο δε ζα ληψζνπλ φηη ην ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ηνπο αδηθεί.  
 

Μνλαδηαία ρξέσζε 
 
Αξρηθά, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί είλαη ε κνλαδηαία ρξέσζε, ην πφζν 
δειαδή ζα θνζηίδεη κηα κνλάδα, είηε απηή είλαη έλαο θάδνο, κηα ζαθνχια ή έλα θηιφ 
ζθνππηδηψλ. Οη επηινγέο γηα απηφ είλαη ηξεηο, αλάινγα κε ην πψο κεηαβάιιεηαη ε 
ρξέσζε κε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. 
 

 Γξακκηθή ή νπδέηεξε ρξέσζε: ε απηή, θάζε κνλάδα θνζηίδεη ην ίδην. Έλαο 

δειαδή πνπ πεηάεη 2 γεκάηεο ζαθνχιεο πιεξψλεη αθξηβψο ηα δηπιά απφ απηφλ 

πνπ πεηάεη κία. Δίλαη αξθεηά εχθνιν λα εθαξκνζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

αληηκεησπίδεη θάζε πνιίηε θαη θάζε παξαγσγή ηζφηηκα. Χζηφζν, δίλεη ηελ 

εληχπσζε φηη δελ απνζαξξχλεηαη ε παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ. 

 Φζίλνπζα ή παζεηηθή ρξέσζε: φπνπ νη επφκελεο κνλάδεο θνζηίδνπλ 

ιηγφηεξν απφ ηελ πξνεγνχκελε. Σν δεχηεξν άδεηαζκα ελφο θάδνπ π.ρ. θνζηίδεη 

ιηγφηεξν απφ ην πξψην. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ρξέσζε επλνεί ηνπο κεγάινπο 
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παξαγσγνχο, παξφια απηά έρεη βξεζεί φηη αληηζηνηρεί θαιχηεξα απφ ηνπο 

άιινπο δχν ηξφπνπο ρξέσζεο ζηελ πξαγκαηηθή εμέιημε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο 

κε ηηο πνζφηεηεο απνβιήησλ. 

 Αχμνπζα ή ελεξγεηηθή ρξέσζε: Δίλαη ε αθξηβψο αληίζεηε απφ ηε θζίλνπζα. 

Με ηελ αχμεζε ησλ κνλάδσλ ρξέσζεο (collection units) απμάλεηαη θαη ην 

κνλαδηαίν θφζηνο. Σν δεχηεξν άδεηαζκα δειαδή θνζηίδεη αλαινγηθά πεξηζζφηεξν 

απφ ην πξψην. 

 
Αλαγλψξηζε θφζηνπο θαη ηηκνιφγεζε 

 
Πξνηνχ πξνβεί θαλείο φκσο ζηε ρξέσζε είλαη απαξαίηεην λα αλαγλσξίζεη ην θφζηνο 
πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ζ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη έλα επξχ πεδίν δηαδηθαζηψλ δηαθνξεηηθήο έληαζεο θαη γηα 
δηάθνξα πιηθά. 
 
Σν θφζηνο απηφ απνηειείηαη ηφζν απφ ζηαζεξά φζν θαη απφ κεηαβιεηά κέξε. Σα 
ζηαζεξά είλαη δηαρεηξηζηηθά έμνδα ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα απφ ην πφζα απφβιεηα 
δηαρεηξίδεηαη ηειηθψο ν Γήκνο θαη απαηηνχληαη γηα λα κπνξεί  λα ππάξμεη ε ππεξεζία. 
Σν κεηαβιεηφ θφζηνο είλαη απηφ ην νπνίν ζηελ νπζία εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο θαπζίκσλ ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ. ε γεληθέο γξακκέο, ην ζηαζεξφ θφζηνο δηαρείξηζεο 
απνξξηκκάησλ θπκαίλεηαη ζην 60 – 80% ησλ ζπλνιηθψλ, ελψ ην ππφινηπν 20 – 40% 
απνηειεί ην κεηαβιεηφ θφζηνο. 
Σα κνληέια ρξέσζεο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθηα ψζηε λα κπνξνχλ λα 
αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο απνβιήησλ. Πέξαλ 
ηνχηνπ ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά δηαθαλή έηζη ψζηε λα παξνπζηάδνληαη νη 
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θφζηνπο θαη λα κελ δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ζηνπο πνιίηεο 
φηη αδηθνχληαη. Έλα ηέηνην κνληέιν ρξέσζεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κηα ή 
πεξηζζφηεξεο βαζκίδεο. 
 
Σα κίαο βαζκίδαο είλαη νπζηαζηηθά ηα απινχζηεξα. Σν ζχζηεκα ζηαζεξήο ρξέσζεο 
πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ είλαη απηήο ηεο κνξθήο, θαζψο απνηειείηαη απφ έλα θαη 
κφλν ζηαζεξφ ηέινο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φια ηα θφζηε, ζηαζεξά θαη 
κεηαβιεηά. 
Τπάξρνπλ φκσο θαη πην πνιχπινθα ζπζηήκαηα ρξέσζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα βαζκίδεο. Απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 
 

 Έλα βαζηθφ ηέινο, ην νπνίν είλαη ζηαζεξφ θαη εμαξηάηαη π.ρ. απφ ην κέγεζνο 
ηεο νηθνγέλεηαο ή ην εκβαδφ ηνπ θηηξίνπ. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη 
ην ζηαζεξφ θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, λα εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα 
ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 

 Μεηαβιεηφ ηέινο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν θαιχπηεη ηα κεηαβιεηά 
ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Οπζηαζηηθά, απηά 
απνηεινχλ  ην θίλεηξν ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε θη εθείλνη λα 
πεξηνξίζνπλ ηα ζθνππίδηα πνπ πεηάλε. Απηφ ην ηέινο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη 
βάζεη ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. αδεηάζκαηα θάδσλ, αξηζκφο ζαθνπιψλ 
πνπ πεηάλε) ή βάζεη ηνπ βάξνπο ηνπο (κε δχγηζε ησλ θάδσλ). 
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 Μπνξεί επίζεο λα ππάξμνπλ πξφζζεηεο βαζκίδεο, νη νπνίεο δξνπλ ζπρλά 
ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ππνινίπσλ θαη κπνξεί λα αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα ζε 
δηαθνξεηηθνχ είδνπο θάδνπο ή μερσξηζηά ηέιε γηα πεξηνρέο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ 
πξφζβαζε. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, δε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηφζν κεγάιν 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο, ψζηε λα αθπξψλνληαη ηα θίλεηξα κείσζεο ησλ 
απνβιήησλ. 

 
Πιήξσο κεηαβιεηά ζπζηήκαηα (fully variable) 
 
Δίλαη, νπζηαζηηθά, ζπζηήκαηα ελφο κεηαβιεηνχ ζηνηρείνπ, ηεο έληαζεο ρξήζεο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δίλαη απηφ πνπ ζα ζθεθηφηαλ θαλείο φηαλ άθνπγε ηνλ φξν 
«Πιεξψλσ ζν Πεηάσ». Αλ δελ πεηάμεη θάπνηνο θαζφινπ ζθνππίδηα, ηφηε δε ζα 
πιεξψζεη θαη ηίπνηα. Ζ ρξέσζε κπνξεί, λα είλαη γξακκηθή, αχμνπζα ή θζίλνπζα, 
αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. 
Απηφ είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί κεηά απφ ζνβαξή κειέηε, θαζψο κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο π.ρ. παξάλνκε απφξξηςε 
απνξξηκκάησλ. 
 
Δπίζεο, ε ρξέσζε αλά κνλάδα κπνξεί λα είλαη ζπλερήο ή θιηκαθσηή. Παξάδεηγκα 
θιηκαθσηήο είλαη ε ρξέσζε βάζεη ησλ θάδσλ πνπ γεκίδεη έλα λνηθνθπξηφ. Γηα θάζε 
άδεηαζκα θάδσλ πιεξψλεη ην λνηθνθπξηφ έλα πνζφ, είηε ν θάδνο είλαη πιήξσο 
γεκάηνο είηε φρη. Απφ ηελ άιιε, ε ρξέσζε θαηά κνλάδα βάξνπο, κε δχγηζε ησλ 
θάδσλ απφ ην απνξξηκκαηνθφξν, είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα ζπλερνχο ρξέσζεο. 
ρεκαηηθά, κπνξεί λα δεη θαλείο ηελ εμέιημε ηνπ θφζηνπο γηα θιηκαθσηή θαη ζπλερή 
γξακκηθή ρξέσζε ζην Γξάθεκα 1. 
 

 
Γξάθεκα 2.2.3.1. ρεκαηηθή παξνπζίαζε εμέιημεο ηεο ρξέωζεο, θιηκαθωηά (κπιε 

γξακκή) θαη ζπλερώο (θόθθηλε γξακκή).
3 

 
 
Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν γηα λα 
αζρνιεζνχλ ηα λνηθνθπξηά ελεξγά κε ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ ηνπο, κηαο θαη 

                                                            
3
  Πηγή: Billitewski, B., Werner, P., Reichenbach, J. (Eds), “Handbook on the 

Implementation of Pay-As-You-Throw as a Tool for Urban Management, the Series of the 

Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment”, Dresden University, 2004 
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νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ελέξγεηα έρεη άκεζν νηθνλνκηθφ αληίθξηζκα. κσο, επεηδή είλαη 
πιήξσο κεηαβιεηφ, δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ην ζχλνιν ηνπ 
θφζηνπο. Απηφ κπνξεί θαη λα νθείιεηαη ζε θαθή εθηίκεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ηνπηθήο 
αξρήο. Απφ ηελ άιιε, είλαη πάληα πηζαλφ λα βξεη ηεξάζηηα αληαπφθξηζε ζηνλ θφζκν, 
ν νπνίνο ζα κεηψζεη ηα ζθνππίδηα ηνπ ηφζν πνιχ ψζηε απηά πνπ ηειηθά ζα πιεξψλεη 
λα κελ επαξθνχλ γηα λα θαιπθζνχλ ηα βαζηθά θφζηε ηεο ππεξεζίαο. Πξνηνχ 
εθαξκνζηεί ινηπφλ έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη άξηζηε γλψζε ησλ 
επηκέξνπο απαηηήζεσλ απφ πιεπξάο ζπζηήκαηνο θαη θνξέα δηαρείξηζεο. 
 

πζηήκαηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ (two – tiered) 
 

Απηά ηα ζπζηήκαηα απνθεχγνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηα πιήξσο κεηαβιεηά 
(λα κελ θαιπθζνχλ πιήξσο ηα έμνδα) κε ην λα εηζάγνπλ έλα πάγην ηέινο, φπσο 
πεξίπνπ θαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ηειεθψλνπ. Απηφ ην πάγην ζα θαιχπηεη φιν ή κέξνο 
ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ ηεο ππεξεζίαο. Σα κεηαβιεηά ιεηηνπξγηθά έμνδα ζα 
θαιχπηνληαη απφ ην κεηαβιεηφ ηέινο, ην νπνίν, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε 
πεξίπησζε, ζα ππνινγίδεηαη απφ ην επίπεδν ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. 
 
Μεηψλνληαο, φκσο, ην ξίζθν κεηψλεη θαλείο θαη ηα δπλεηηθά νθέιε. Τπάξρεη 
κηθξφηεξν πεξηζψξην άκεζσλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ γηα ηνπο δεκφηεο θαη ζπλεπψο θαη 
κηθξφηεξν θίλεηξν απφ ηελ πιεπξά ηνπο γηα κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο θαη 
ζπκκεηνρή ζηελ αλαθχθισζε. 
 
Μηα παξαιιαγή απηνχ είλαη θαη ε ρξέσζε ειάρηζηεο ππεξεζίαο. Οη δεκφηεο 
πιεξψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πάγην ηέινο, γηα ηε ρξήζε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ 
ππεξεζίαο, π.ρ. δχν ζαθνχιεο ησλ 100 ιίηξσλ ηελ εβδνκάδα. Σν κεηαβιεηφ θφζηνο 
εηζέξρεηαη ζηελ ππέξβαζε απηνχ ηνπ νξίνπ. Δίλαη πνιχ απιφ ζηελ εθαξκνγή ηνπ, 
αιιά θαη πάιη δελ πξνζθέξεη θίλεηξν γηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ 
θάησ απφ ην φξην. 
 

Τβξηδηθά ζπζηήκαηα 
 
Σέινο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα πβξηδηθά ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο, ηα νπνία 
πξηκνδνηνχλ ηελ αλαθχθισζε. Έλαο δήκνο κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζηηκα ζηνπο 
δεκφηεο ηνπ γηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηα νπνία απνξξίπηνληαη καδί κε ηα 
ππνιείκκαηα. Αληίζεηα, κπνξεί ν δεκφηεο λα πιεξψλεη θαλνληθά γηα ηελ ππεξεζία 
θαζαξηφηεηαο, αιιά παξάιιεια λα ιακβάλεη αληαπνδνηηθά νθέιε γηα ηα πιηθά πνπ 
νδεγεί ζηελ αλαθχθισζε. Απηά ηα ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηε 
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ αλαθχθισζε, φρη φκσο ζηελ πξφιεςε παξαγσγήο 
απνβιήησλ. 
 

Γνκή ρξέσζεο - ζπζηήκαηα ρξέσζεο 
 
Ζ δνκή ηεο ρξέσζεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξα θξηηήξηα:  
(α) Σα έζνδα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
ηεο δηαρείξηζεο δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ,  
(β) Σν επίπεδν ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο πνιίηεο λα είλαη ηθαλφ θαη αξθεηφ 
γηα ελίζρπζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ 
θαη  
(γ) Σν βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο αλαθξηβψλ πξνβιέςεσλ γηα ηε κείσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ηελ αχμεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ, πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα 
πξνβιεπφκελα έζνδα ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο.  
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πζηήκαηα ρξέσζεο θαη πιεξσκήο ή Υξεψζεηο θαη Πιεξσκέο ζε 
πζηήκαηα ΠΟΠ 
 
Ζ είζπξαμε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη 
πξνθαηαβνιηθά θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο. Καηά ηελ εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο PAYT, νη δεκνηηθέο αξρέο έρνπλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηξηψλ 
δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ: 
 

 χζηεκα άκεζεο πιεξσκήο (direct payment system). Οη δεκφηεο 

πιεξψλνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δέρνληαη κέζσ «ελνηθίαζεο» ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θάδσλ πνπ επηιέγνπλ θη αληηζηνηρφχλ ζηελ πνζφηεηα πνπ 

εθηηκνχλ φηη ζα απνξξίπηνπλ, ραξαθηεξηζηηθψλ ζαθνπιψλ ή απηνθφιιεησλ απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα θέληξα πψιεζεο (π.ρ. Γεκαξρεία, εηδηθά θαηαζηήκαηα, θ.ιπ.). 

 χζηεκα επηινγήο επηπέδνπ ππεξεζηψλ (subscription system). Οη δεκφηεο 

δειψλνπλ εμαξρήο ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαη 

ρξεψλνληαη ζε ηαθηηθή βάζε γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Αλά ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επαλεπηιέμνπλ ην επίπεδν ππεξεζηψλ αλ θξίλνπλ 

φηη ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ηελ αχμεζε ή κείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ. 

 χζηεκα αληαπφδνζεο ελεξγψλ ππεξεζηψλ (actual set-out system). Ο 

θάζε δεκφηεο πιεξψλεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θάδσλ πνπ ηνπνζεηεί ζην 

πεδνδξφκην ή ζε θνηλφρξεζην ρψξν. ηελ πεξίπησζε απηή πεξηπιέθεηαη ε 

εξγαζία ησλ εξγαηνυπαιιήισλ επεηδή απαηηείηαη θαηαγξαθή ησλ θάδσλ 

ζπιινγήο γηα θάζε λνηθνθπξηφ. 

 

Ύςνο ρξέσζεο 
 
Σν πνζνζηφ κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ (δειαδή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πνζνζηφ 
ηεο αληαπφθξηζεο ησλ δεκνηψλ) εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηε ρξέσζε πνπ ζα 
θαζνξηζηεί. 
 

 
Γξάθεκα 2.2.3.2. χγθξηζε χςνπο ρξέσζεο ππεξεζηψλ κε ηε ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα 

απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε (ΖΠΑ, 1993) (Miranda M.L. et al., 1996). 
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Γξάθεκα 2.2.3.3. χγθξηζε χςνπο ρξέσζεο ππεξεζηψλ κε ηε ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα 

απνξξηκκάησλ πξνο αλαθχθισζε (ΖΠΑ, 1993) (Miranda M.L. et al., 1996). 

 
 
ηα αλσηέξσ γξαθήκαηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ χςνπο ηεο ρξέσζεο 
κε ηα απνξξίκκαηα πνπ νδεγνχληαη πξνο ηειηθή δηάζεζε (ή/θαη επεμεξγαζία) θαη πξνο 
αλαθχθισζε αληίζηνηρα γηα ην έηνο 1993 ζηηο ΖΠΑ.4. 
 

πζηήκαηα ρξέσζεο θαη απφδνζεο ηειψλ (Billing and payment systems) 
 

Αλ νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ ρξεψζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ είλαη πνιχ 
ζχλζεηεο θαη δπζλφεηεο γηα ην κέζν πνιίηε, είλαη αλαπφθεπθηε ε αχμεζε ζηελ 
παξαγσγή απνβιήησλ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε πξνζθνξά θηλήηξσλ γηα κείσζε 
ησλ απνβιήησλ θαη δηαρσξηζκφ ησλ πιηθψλ απνηπγράλεη θαη ην ζχζηεκα κπνξεί λα 
εκθαλίδεηαη σο παξάινγν θαη κεξνιεπηηθφ. Οη πνιίηεο πνπ επηβαξχλνπλ ην ζχζηεκα 
παξάγνληαο ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ – ή απηνί πνπ απαηηνχλ 
ππεξεζίεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ θνκκέλεο θαη ξακκέλεο ζηα κέηξα ηνπο – 
επηδνηνχληαη ζηελ νπζία5 κέζσ ησλ εηζθνξψλ ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκβάιινπλ κε 
ζεκαληηθά κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απνβιήησλ. 
 
Ζ πξνζέγγηζε ΠΟΠ πξνζπαζεί λα αιιάμεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε δεκηνπξγψληαο κηα 
ινγηζηηθή βάζε πνπ αληηκεησπίδεη θάζε πνιίηε κε ηζφηεηα θαη δηθαηνζχλε. Υξεψζεηο 
γίλνληαη κφλν γηα λα θαιχςνπλ κέξνο ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνζφηεηεο απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη γηα 
απνδεκίσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ επσθειεζήθαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
φιεο νη πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ απνβιήησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο επηβξαβεχνληαη. 
Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ δείρλεη θαζαξά φηη έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ έρεη κία ηηκή θαη φηη επηπιένλ πξνζδίδεη δηαθάλεηα ζηελ 
πνιππινθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ζην θαηαθεξκαηηζκέλν ζχζηεκα 
ρξέσζήο ηεο.6 

                                                            
4
  Miranda M.L. and E.J. Aldy (1996) "Recycling jumps when communities use unit pricing for 

residential garbage", Duke University Research Project, Resource Recycling, pp., 27-31, August 1996. 
5
  Οι πολίτεσ που απορρίπτουν μικρζσ ποςότητεσ απορριμμάτων καταβάλλουν ακριβώσ τι 

ίδιεσ ειςφορζσ με τουσ πολίτεσ που απορρίπτουν μεγάλεσ ποςότητεσ. Με αυτόν τον τρόπο 
ουςιαςτικά οι πρώτοι καλφπτουν μζροσ των εξόδων διαχείριςησ των απορριμμάτων που παράγουν 
οι δεφτεροι. 
6
  Bernd Bilitewski, From traditional to modern fee systems, * Technische Universitδt Dresden, 

Department of Waste Management, Pratzschwitzer Strasse 15, 01796 Pirna, Germany 
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2.2.4 Σερληθέο Αλαγλψξηζεο Ννηθνθπξηψλ 
 

Αληηζηνίρεζε λνηθνθπξηψλ κε θάδνπο – Εχγηζε ησλ θάδσλ 
 

Οη πνιίηεο επηιέγνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ή κέγεζνο θάδνπ γηα ηελ εβδνκαδηαία 
πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπλ. Οη πνιίηεο πνπ επηιέγνπλ πεξηζζφηεξνπο ή 
κεγαιχηεξνπο θάδνπο, ρξεψλνληαη πεξηζζφηεξν. 
 
ε απηφ ην ζχζηεκα ν θάζε θάδνο αληηζηνηρεί ζε έλα ή πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά. ε 
θάζε άδεηαζκα ηνπ θάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη δχγηζε. ε θάζε θνξηεγφ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο, ζρεδηαζκέλνο λα δπγίδεη ηνπο ηξνρνθφξνπο θάδνπο, 
θαζψο ηνπο ζεθψλεη γηα λα αδεηάζεη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Επγίδεηαη κφλν ην 
πεξηερφκελν κηαο θαη ν εμνπιηζκφο είλαη βαζκνλνκεκέλνο λα κελ ππνινγίδεη ή λα 
ππνινγίδεη θαη λα αθαηξεί ην βάξνο ηνπ άδεηνπ θάδνπ. Κάζε θάδνο δηαζέηεη έλα 
microchip. Σν θάζε chip δηαζέηεη bar code κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε/ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
θάδνπ, νπφηε φηαλ αλειθχεηαη ν θάδνο έλαο εηδηθφο αλαγλψζηεο, πνπ βξίζθεηαη 
ηνπνζεηεκέλνο ζην φρεκα, δηαβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ζηέιλεη ζηνλ ππνινγηζηή 
ηνπ νρήκαηνο. Έπεηηα νη πιεξνθνξίεο κεηαθνξηψλνληαη ζε έλα ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο 
θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 
ιακβάλνπλ ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα έλα ινγαξηαζκφ ζχκθσλα κε ην βάξνο ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπλ7.  
(Πεγή: http://www.mrbinman.com/menu.asp?menu=25&parent=13) 
 

Σερλνινγία RFID 
 
Σν RFID είλαη ηα αξρηθά ηνπ φξνπ Radio Frequency Identification πνπ ζηα ειιεληθά 
κεηαθξάδεηαη «ηαπηνπνίεζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ». Σν RFID είλαη έλα ζχζηεκα 
αζχξκαηεο αλαγλψξηζεο αληηθεηκέλσλ θαη ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ην Bar Code. Οη 
εθαξκνγέο ηνπ ηεξάζηηεο, κε θιαζηθφ παξάδεηγκα ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ζπξκάηηλεο 
ηαηλίεο ζηηο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. Απηή ε ζπξκάηηλε ηαηλία ήηαλ έλα ειεθηξνληθφ 
θχθισκα, ην RFID tag. ην RFID tag είλαη απνζεθεπκέλν ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαγλψξηζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην RFID είλαη: 
 

 Ζ αλαγλψξηζε κπνξεί λα γίλεη απφ απφζηαζε κηαο θαη ππάξρνπλ RFID tags 
πνπ είλαη ζε ζέζε παίξλνληαο ελέξγεηα απφ θάπνηα πεγή πνπ ζπλήζσο είλαη 
κπαηαξία λα ζηείινπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ δέθηε. 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο πεξηζζνηέξσλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα Bar Code 

 Μπνξνχλ λα κελ είλαη νξαηά ζην αλζξψπηλν κάηη ηα RFID tags κηαο θαη γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ηνπο δε ρξεηάδεηαη νπηηθφ κέζν. 

 Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ εμ απνζηάζεσο 

 Δπηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο. Π.ρ. Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο8  

ε ζπζηήκαηα ΠΟΠ ηα RFID tags, ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε πιαζηηθά πεξηβιήκαηα γηα 
πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο ξχπνπο, πάλσ ζηνπο θάδνπο. Σν 
ζχζηεκα κε ηα RFID tags ιεηηνπξγεί πεξίπνπ φπσο θαη ην ζχζηεκα κε ηα microchip. 

                                                            
7
  http://www.mrbinman.com/menu.asp?menu=25&parent=13) 

8
  http://el.wikipedia.org/wiki/RFID) 

http://www.mrbinman.com/menu.asp?menu=25&parent=13
http://www.mrbinman.com/menu.asp?menu=25&parent=13
http://el.wikipedia.org/wiki/RFID
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Έλαο αλαγλψζηεο/θεξαία, πνπ ππάξρεη ζην φρεκα, ιακβάλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ tag 
θαζψο ν θάδνο αδεηάδεη. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα tags, ηα νπνία 
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ρξνληθή ζηηγκή, είδνο θάδνπ, βάξνο θάδνπ θαη πιεξνθνξίεο 
ηνπ ρξήζηε, κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζε έλα ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί αζχξκαηε 
ζχλδεζε 802.11 ή θάπνην άιιν αζχξκαην πξσηφθνιιν. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ επίζεο 
λα απνζεθεπηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ νρήκαηνο θαη λα κεηαθεξζνχλ αξγφηεξα ζε έλα 
θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 
 
Σα tags κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αλαγλσξηζηνχλ ηα νρήκαηα. Ο 
κνλαδηθφο θσδηθφο ζην tag ηνπ νρήκαηνο «δηαβάδεηαη» φηαλ εηζέξρεηαη ζε θάπνηα 
εγθαηάζηαζε/θηήξην. Σα δεδνκέλα πεξλάλε ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, φπνπ 
θαηαγξάθνληαη ε ηαπηφηεηα ηνπ θνξηεγνχ, ε πεξηγξαθή ηνπ θνξηίνπ θαη ην βάξνο ηνπ. 
 
ε αληίζεζε κε ηα barcodes, ηα νπνία απαηηνχλ επζεία γξακκή γηα αλάγλσζε θαη 
θζείξνληαη ή θαηαζηξέθνληαη εχθνια ζηηο «ζθιεξέο» ζπλζήθεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη 
ηεο αλαθχθισζεο, ηα RFID tags «δηαβάδνληαη» εχθνια ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 
έηζη ψζηε λα κε θαζπζηεξεί ή λα παξεκβαίλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο.9 
 

Πξνγξάκκαηα κε ζαθνχια 
 
Οη πνιίηεο πξν-αγνξάδνπλ ζαθνχιεο νη νπνίεο έρνπλ έλα εηδηθφ ινγφηππν. Αλάινγα κε 
ην είδνο ησλ απνβιήησλ (π.ρ. πξάζηλα απφβιεηα, αλαθπθιψζηκα, ππνιείκκαηα 
θνπδίλαο θ.ιπ.) ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζαθνχια. Ζ ηηκή ηεο ζαθνχιαο εκπεξηέρεη 
ην θφζηνο ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πεξηέρεη. 
Οπφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δε ρξεηάδεηαη θάπνηα δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηνπ 
πνιίηε. 
 

Πξνγξάκκαηα κε εηηθέηεο θαη απηνθφιιεηα 
 
Απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη ζρεδφλ φκνηα κε ηα πξνγξάκκαηα κε ζαθνχια. Ζ κφλε 
δηαθνξά είλαη φηη νη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ νπνηνδήπνηε ηχπν ζαθνχιαο, αληί ελφο 
πξνθαζνξηζκέλνπ, θαη πξνζαξκφδνπλ κηα πξνπιεξσκέλε εηηθέηα ή έλα 
πξνπιεξσκέλν απηνθφιιεην επάλσ ηεο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηνλ ηχπν απνβιήησλ 
πνπ πεξηέρεη ε ζαθνχια. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αλαγξάθεη θαη ην φλνκα 
ηνπ ρξήζηε-δεκφηε.  
 
Καηά θαλφλα, ε αλαγλψξηζε ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ είλαη 
εθηθηή φρη κφλν κε ηε ζπιινγή πφξηα-πφξηα, αιιά επίζεο κε ζπιινγή drop-off. Γηα 
παξάδεηγκα, θάζε λνηθνθπξηφ κπνξεί λα πεξάζεη κία καγλεηηθή θάξηα απφ κία 
ζπζθεπή αλάγλσζεο θαξηψλ θάζε θνξά πνπ πεηά απνξξίκκαηα ζε έλαλ θνηλφ θάδν ή 
ζε έλα εηδηθφ θνληέηλεξ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί ε 
πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ απνξξίπηνληαη, επεηδή νη πνιίηεο κπνξεί λα επηιέμνπλ 
λα απνξξίςνπλ πεξηζζφηεξα απφβιεηα ιηγφηεξν ζπρλά ή κεηθηά ππνιείκκαηα κε 
δηαιεγκέλα απνξξίκκαηα. Γηα απηφλ ην ιφγν, πεξηπηψζεηο φπσο ην ΠΟΠ θαη drop-off 
ζπιινγή είλαη ζπάληεο ζηελ πξάμε θαη πεξηνξηζκέλεο ζε ιίγνπο δήκνπο.10 
 
 

                                                            
9
 http://www.ti.com/rfid/shtml/apps-waste-management.shtml?DCMP=RFID-

whitepapers&HQS=Whitepaper+PR+wastemanagement 
10

  Bucciol Al., N. Montinari and Piovesan M., “Do Not Trash the Incentive! Monetary Incentives 
and Waste Sorting”, 2011, Working Paper 11-093, Harvard Business School  

http://www.ti.com/rfid/shtml/apps-waste-management.shtml?DCMP=RFID-whitepapers&HQS=Whitepaper+PR+wastemanagement
http://www.ti.com/rfid/shtml/apps-waste-management.shtml?DCMP=RFID-whitepapers&HQS=Whitepaper+PR+wastemanagement
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Παξαιιαγέο  
 
Κάπνηεο θνηλφηεηεο/δήκνη ή εηαηξείεο ζπιινγήο πξνζθέξνπλ κεηαβιεηέο ρξεψζεηο σο 
πξφζζεηε επηινγή, παξάιιεια κε ηε ζηαζεξή ρξέσζε γηα απεξηφξηζηεο ππεξεζίεο. 
Άιια πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ κε ζεκεία ζπιινγήο ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ είζνδν 
ησλ απνξξηκκάησλ κφλν απφ πνιίηεο πνπ έρνπλ εηδηθέο θάξηεο ή άιια ζπζηήκαηα 
ηαπηνπνίεζεο. 
 
Κάπνηα ζπζηήκαηα είλαη θαηαιιειφηεξα απφ άιια, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 
Οη κεγάιεο θνηλφηεηεο θαη νη πξναζηηαθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο ηείλνπλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα κε θάδνπο. Οη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο θνηλφηεηεο θαη νη 
επαξρηαθέο πφιεηο είλαη ζπλεζέζηεξν λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα κε ζαθνχιεο ή 
εηηθέηεο. 
 
 

2.2.5 Άιια ζέκαηα εθαξκνγήο ΠΟΠ ζε ΟΣΑ 
 
Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε έλαλ ΟΣΑ εμαξηάηαη 
φρη κφλν απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα επηιεγνχλ αιιά θαη απφ νξηζκέλνπο 
παξάγνληεο: 
- Αμηνπηζηία ππεξεζηψλ / νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ, ππνδνκέο, εμνπιηζκφο, εθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνχ 
- Τπάξρνληα πξνγξάκκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή, αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο 
- χζηεκα θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ 
- Καιή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ, ζπλερήο πιεξνθφξεζε. 
 
Λακβάλνληαο ππφςε απηνχο ηνπο παξάγνληεο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο 
ΠΟΠ, επηηπγράλνληαη, κε κεγάιε πηζαλφηεηα, νη ζηφρνη γηα κείσζε ησλ παξαγφκελσλ 
νηθηαθψλ ππνιεηκκάησλ θαη πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη 
παξάγνληεο πξνθχπηνπλ κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη παξνπζηάδνληαη 
παξαθάησ θαηεγνξηνπνηεκέλνη ζε ηερληθνχο (αμηνπηζηία-νξγάλςζε ηνπ δήκνπ), 
πνιηηηθνχο-ζεζκηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηνκείο.    
 
 

(α) Αμηνπηζηία ππεξεζηψλ/νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ (ηερληθνί ηνκείο) 
 
1. Γπλαηφηεηα γηα δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ – ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 
ζπιινγήο θαη ππεξεζηψλ δηαινγήο ζηελ πεγή. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 

 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πξφιεςεο απνβιήησλ 

 πλεξγαζία κε φια ηα ζεκεξηλά πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο (ΔΓ) κε βάζε ην λφκν 2939 θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία – Γηα ηηο 
ζπζθεπαζίεο απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΑΑ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ε 
ζπλεξγαζία κε ηελ «Αληαπνδνηηθή Αλαθχθισζε» 

 πλεξγαζία κε φια ηα ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε κπαηαξηψλ, 
ζπζζσξεπηψλ, ειαζηηθψλ, ΑΖΖΔ, νξπθηειαίσλ θαη ζπζθεπαζηψλ ηνπο, Ορεκάησλ 
κεηά ηέινο δσήο  

 Γηάζεζε γηα ζπλεξγαζία κε φζα λέα ΔΓ δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ – α) Γηα 
ξνπρηζκφ – ππνδήκαηα, β) Λεγκέλα ή κε θάξκαθα, γ) Δπηθίλδπλα νηθηαθά, δ) 
Αληαιιαθηηθά ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ε) Ογθψδε, ζη) Έπηπια, δ) Απφβιεηα 
θαηαζθεπψλ, θαηεδαθίζεσλ, εθζθαθψλ ε) Άιια 
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 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη δηάζεζε ζρεηηθψλ 
θάδσλ ζηνπο δεκφηεο 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ δεκνηηθήο θνκπνζηνπνίεζεο κε δηαινγή ησλ 
νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή 

 
2. Πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ππεξεζία απφ φινπο / ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα 
αλαγλσξίδεη ην ρξήζηε-παξαγσγφ απνβιήησλ 
 
3. ρέζε αλάκεζα ζηνλ φγθν ησλ δηαζέζηκσλ θάδσλ θαη ηε ζπρλφηεηα ζπιινγήο 
(ζρέζε πνπ θαζνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζπιινγήο) 
 
4. Αμηφπηζηε ππεξεζία ζπιινγήο 
 
5. Αμηφπηζηνο ππνινγηζκφο ησλ ηειψλ ρξέσζεο 
 
6. Γηαθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 
 

 

(β) Θέκαηα λνκνζεζίαο, πνιηηηθήο, αξρψλ θαη εθαξκνγήο 
 

 Ννκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 

 Ννκηθέο θπξψζεηο θαη επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηελ παξάλνκε απφξξηςε  

 πκβαηφηεηα κε ηνπο πνιενδνκηθνχο θαλνληζκνχο 

 πκβαηφηεηα κε ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο 

 Γεκηνπξγία γξαθείνπ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ 
ΟΣΑ πνπ εθαξκφδεη ζχζηεκα ΠΟΠ  

 Γεκηνπξγία νκάδαο ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ 

 Σξφπνη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 
 

 

(γ) Θέκαηα νηθνλνκηθά, θίλεηξα θαη ηηκνιφγεζε: 
 

 Μεηαβιεηά ηέιε απνβιήησλ 

 Γίθαηε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πνιηηψλ, ηζφηεηα θαη δίθαηε ηηκνιφγεζε 

 Γεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ είζπξαμεο κέζσ γηα παξάδεηγκα 
πάγησλ ηξαπεδηθψλ εληνιψλ 

 Όπαξμε εγγπνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ή / θαη ρνλδξηθή αγνξά αλαθπθιψζηκσλ 
 
 

(δ) Κνηλσληθέο ζπλζήθεο: 
 

 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ 

 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ 

 Δλεκεξσηηθφο θαη εθπαηδεπηηθφο εθνδηαζκφο ησλ πνιηηψλ  

 Πεξηβαιινληηθή  ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ 

 ρέζε ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ δήκνπ θαη δεκνηψλ, αλεμαξηήησο 
ηνπ πνηνο είλαη ζηε δηνίθεζε θάζε θνξά 
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2.3 Ηζηνξηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο 
 
ηα ηέιε ηνπ 1970 ζε θάπνηεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Καιηθφξληα, 
ην Μίζηγθαλ, ε Νέα Τφξθε θαη ε Οπάζηλγθηνλ εθάξκνζαλ θάπνηνπ είδνπο κεηαβιεηή 
ηηκνιφγεζε. Αξγφηεξα, ηε δεθαεηία ηνπ 1980, εθαξκφζηεθαλ θάπνηα αθφκε 
πξνγξάκκαηα ΠΟΠ. ην ηάηι ην 1981 εθαξκφδεηαη ην πξψην νινθιεξσκέλν 
πξφγξακκα κνλαδηαίαο ρξέσζεο ζηηο ΖΠΑ. 
 
Ζ Απζηξία ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ εθάξκνζε κνλαδηαία ρξέσζε γηα ηα ζηεξεά 
απφβιεηα ην 1945, αιιά ην ζχζηεκα ΠΟΠ δε ζεκείσζε επηηπρία κέρξη ηε δεθαεηία 
ηνπ 1980, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνδνηηθά θαη αζθαιή ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
αλαγλψξηζεο. Ζ πξψηε πφιε ζηελ Δπξψπε πνπ εθάξκνζε έλα απνηειεζκαηηθφ 
ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο θαη ρξέσζεο γηα ηα απφβιεηα ήηαλ ε Γξέζδε 
ζηε Γεξκαλία11.  
 
Απφ ην 1991 ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ηα Απφβιεηα απαίηεζε «κέξνο ηνπ θφζηνπο 
πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ έζνδα πξνεξρφκελα απφ αλαθχθισζε θη 
επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ λα θαιχπηεηαη κε βάζε ηελ αξρή ν ξππαίλσλ 
πιεξψλεη». ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ ΠΟΠ ζε πνιινχο 
δήκνπο ζε φιε ηελ Δπξψπε12. 
 
Έλα είδνο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ππήξρε ζην αλ Φξαλζίζθν ησλ ΖΠΑ απφ ην 1932 κε 
έλα θαλνληζκφ απνβιήησλ, αιιά ε πφιε κφλν πξφζθαηα θαηέιεμε ζε έλα πην 
απνδνηηθφ ζχζηεκα κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο logistic γηα πεξηνρέο πνπ είραλ 
κεγάιεο πνιπθαηνηθίεο κε πνιιά δηακεξίζκαηα. ήκεξα, ην αλ Φξαλζίζθν έρεη έλα 
ππνδεηγκαηηθφ ζχζηεκα ΠΟΠ, πνπ βαζίδεηαη ζε ππάξρνληα πξνγξάκκαηα 
θνκπνζηνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο. Σν πνζνζηφ αλαθχθισζεο ην 2004 (64%) ήηαλ 
ππεξδηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ζηηο ΖΠΑ (30,6%). Σν αλ Φξαλζίζθν ηψξα 
πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ πξαθηηθή κεδεληθψλ απνβιήησλ, ηελ νπνία ε πφιε 
ειπίδεη φηη ζα πεηχρεη κέρξη ην 202013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
11

  Bilitewski, Bernd. “Pay-as-you-throw – A tool for urban waste management.” Editorial. 
Waste Management 28 (2008): 2759. 
12

  Reichenbach, Jan. “Status and prospects of pay-as-you-throw in Europe – A review of pilot 
research and implementation studies.” Waste Management 28 (2008): 2809-2814. 
13

  http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/payt/tools/bulletin/fall-06.htm 
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Πξνγξάκκαηα ΠΟΠ εθαξκφδνληαη ήδε κε επηηπρία ζε 14 παιαηφηεξα 
θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θαη ζε αξθεηά λέα  
 

Ννκνζεζία θξαηψλ κειψλ 

 Οη ΟΣΑ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηέιε γηα ηα απνξξίκκαηα ζρεδφλ ζε φια ηα 
θξάηε κέιε, αιιά ε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη αθφκα απφ θάπνηεο ππεξβνιέο 

 πρλά ε εζληθή λνκνζεζία επηηπγράλεη πιήξε αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο !! 

 

 
 Σα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε εηζήγαγαλ ηέιε γηα ηα απνξξίκκαηα ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή „ν ξππαίλνλ πιεξψλεη‟ ζηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο λέαο λνκνζεζίαο 

 
 
2.3.1 Ζ εκπεηξία επξσπατθψλ ρσξψλ θαη πφιεσλ 
 
ε επξσπατθφ επίπεδν ππάξρνπλ 5 θαηεγνξίεο ρσξψλ ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε 
εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ρξέσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 
κε βάζε ηελ αξρή «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ»: 
 
1. Υψξεο ρσξίο θαηά βάζε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ», 

φπσο ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία 
2. Υψξεο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δήκσλ πνπ εθαξκφδνπλ ην ΠΟΠ, φπσο ε 

Ηξιαλδία  
3. Υψξεο φπνπ ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ Γήκσλ έρνπλ πηνζεηήζεη ην ΠΟΠ, 

φπσο ε Γαιιία θαη ην Βέιγην 
4. Υψξεο πνπ εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν ζε επίπεδα κεηαμχ 10-40% ησλ Γήκσλ, 

φπσο είλαη νη θαλδηλαβηθέο, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Απζηξία, ε Οιιαλδία  
5. Υψξεο πνπ εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν ζε φιε ζρεδφλ ηελ έθηαζή ηνπο, φπσο 

είλαη ε Διβεηία 
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Υάξηεο 2.3.1.1 Γηάδνζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο ΠΟΠ ζηελ 

Δπξψπε 
 

Πεγή: Jan Reichenbach, Senior consultant natural resources and waste management, 
INTECUS GmbH 

  

 
Ζ εκπεηξία ηεο Γεξκαλίαο 
 
ηε Γεξκαλία ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ επεθηάζεθε ζε πφιεηο ηεο αμνλίαο ηελ 
πεξίνδν 1996 -1998. 
 
Ζ ρξέσζε βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο: 
 

 Κάζε πνιίηεο παξάγεη απφβιεηα θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο  

 Ζ ρξέσζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα έμνδα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
απνβιήησλ  

 Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε άιισλ εμφδσλ ή 
ππεξεζηψλ απφ ηνλ Γήκν 

 Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο 
απνβιήησλ ή γηα ηελ απφξξηςή ηνπο κε ηξφπνπο θηιηθνχο πξνο ην πεξηβάιινλ  
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Υάξηεο 2.3.1.2 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ΠΟΠ ζηελ αμνλία ην 2009 

 
Πεγή: Jan Reichenbach, Senior consultant natural resources and waste management, 

INTECUS GmbH 

 

 
Ζ εκπεηξία ηεο Γξέζδεο 
 
ην Γήκν ηεο Γξέζδεο, πεξηνρή κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 500.000 θαηνίθνπο, 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 1994/95 ην ζχζηεκα «ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο θάδνπ». 
 

 ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο πεξηνρήο εθαξκφδεηαη ηερληθή ειεθηξνληθήο 
ηαπηνπνίεζεο ηνπ θάδνπ θαη ρξέσζεο ηνπ δεκφηε θάζε θνξά πνπ αδεηάδεη ν 
θάδνο αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίπηεηαη.  

 
Δθαξκφδνληαη φκσο θη άιιεο ηερληθέο (φπσο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε 2.3.2), φπσο: 

 Ζιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ηνπ θάδνπ, δχγηζε θαη ρξέσζε κε βάζε ην βάξνο 
ησλ ππνιεηκκάησλ απνξξηκκάησλ (θηιά)  

 Σαπηνπνίεζε κε βάζε barcode θαη ρξέσζε θάζε θνξά πνπ αδεηάδεη ν θάδνο 
(κέζνδνο κε βάζε ζπρλφηεηα παξερφκελεο ππεξεζίαο)  

 Πξνπιεξσκέλεο εηδηθέο ζαθνχιεο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ππνιείκκαηα 
απνξξηκκάησλ 

 Πξφζζεηα ζπζηήκαηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ρξέσζεο ΠΟΠ ζηελ Γξέζδε: 
 

 Μείσζε απνξξηκκάησλ. Σν 1994 παξάγνληαλ 305 θηιά απφβιεησλ αλά 
θάηνηθν.  Σν 2008 ε πνζφηεηα κεηψζεθε ζηα 143 θηιά αλά θάηνηθν, παξφιν πνπ 
ην εηζφδεκα θαη ε θαηαλάισζε απμάλνληαη ζπλερψο!   

 Αχμεζε αλαθχθισζεο. Ζ πνζφηεηα ησλ ππνιεηκκάησλ κεηψζεθε θαηά 72%, 
ελψ παξάιιεια απμήζεθε ε πνζφηεηα ησλ αλαθπθιψζηκσλ θαηά 58%. 

 Μείσζε ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ζπιιεγφκελσλ 
απνβιήησλ κεηψζεθε θαηά 25,1%, γηαηί νη πνιίηεο πηνζέηεζαλ πξαθηηθέο ή 
ρξεζηκνπνίεζαλ ππνδνκέο πξφιεςεο 

 Βειηηζηνπνίεζε θφζηνπο γηα Γήκν θαη δεκφηεο. Ζ ρξέσζε αλά θάδν θαη 
κνλάδα ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ έρεη παξακείλεη ζηαζεξή απφ ην 2003 θαη είλαη 
απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηε Γεξκαλία. Σν 2008 έλαο θάηνηθνο ηεο Γξέζδεο πιήξσλε 
θαηά κέζν φξν 58,8 επξψ ην ρξφλν γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ. Αληίζηνηρα, ην εηήζην θφζηνο γηα κηα 4κειή νηθνγέλεηα ήηαλ 235,20 
επξψ.  

 
 

Ζ εκπεηξία ηεο Απζηξίαο - Βηέλλε 
 
χκθσλα κε ην Νφκν γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ ηεο Βηέλλεο, πνπ 
ηζρχεη απφ ην 1994, θάζε ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ζηε Βηέλλε νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ 
απφξξηςε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Καηά ζπλέπεηα, θάζε θηήξην θαηνηθηψλ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην Γεκφζην χζηεκα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ ηεο 
Βηέλλεο. Σα εκπνξηθά θηήξηα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ησλ ηδησηηθψλ, αξθεί λα απνδεηθλχνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ Πξνζηαζίαο 
Πεξηβάιινληνο ηεο Βηέλλεο φηη ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ην θαηάιιειν 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. 
 
Σν βαζηθφ κέγεζνο ησλ θάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ρσξεηηθφηεηαο 110/120 
ιίηξσλ θαη ην θάζε άδεηαζκα θνζηίδεη 2,51€. Γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο θάδνπο ηα ηέιε 
απμάλνληαη αλαινγηθά. χκθσλα κε ην Νφκν θάζε θάδνο ζα πξέπεη λα αδεηάδεη 
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Άξα, κηα νηθνγέλεηα πνπ δεη ζε κνλνθαηνηθία θαη 
ρξεζηκνπνηεί έλαλ θάδν ησλ 110/120 ιίηξσλ πιεξψλεη 130,52€ ην ρξφλν.  
 
Γελ ππάξρεη ρξέσζε γηα ηνπο θάδνπο ζηνπο νπνίνπο ζπιιέγνληαη δηαρσξηζκέλα ηα 
αλαθπθιψζηκα πιηθά. Σα ηέιε ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φια ηα θφζηε δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη  ησλ αλαθπθιψζηκσλ θαζψο θαη ησλ 
επηθίλδπλσλ νηθηαθψλ, ησλ νγθσδψλ θα. 
 
Ζ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλαθχθισζεο νθείιεηαη ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζεο, νη νπνίεο παξαθίλεζαλ ηα λνηθνθπξηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 
ρσξηζηή ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ14 , φκσο ε ρξέσζε κε βάζε ηε κέζνδν «πιεξψλσ 
φζν πεηάσ» νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ αλά θάηνηθν θαηά 45 
θηιά ην ρξφλν, θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ θαηά 20 θηιά αλά 
θάηνηθν15.  
 

                                                            
14

  (Gerhard Spet (2002), «The Financing of Waste Management and Incentive 
Measures in Vienna, paper presented at the conference on Socio-economic Dimensions of 
Waste Management, 8-9 April 2002, Centro Congressi Lingotto, Torino. 
15

  ERRA (1998) ERRA Review, Issue 5, July 1998 
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Ζ Βηέλλε δηαθέξεη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Απζηξίαο. Ζ ζπιινγή ζε θάπνηεο πεξηνρέο 
ηεο Βηέλλεο γίλεηαη θαζεκεξηλά. ε πνιιέο θνηλφηεηεο ηεο Απζηξίαο ε ζπιινγή ησλ 
απνξξηκκάησλ γίλεηαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ην θαινθαίξη θαη κηα θνξά ζηηο δπν 
εβδνκάδεο ηνλ ρεηκψλα, ελψ κεξηθέο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο έρνπλ ζπιινγή ησλ 
απνξξηκκάησλ ηνπο κηα θνξά ζηνπο δπν κήλεο.  
 

Ζ εκπεηξία ηεο Ηηαιίαο - Treviso 
 
Σν 2005, ε χκπξαμε ηεο Priula (Priula Consortium)16 μεθίλεζε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζε απνβιήησλ 23 δήκσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Treviso (πεξίπνπ 
215.000 θάηνηθνη). Οη 13 δήκνη εθάξκνδαλ ήδε θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ απφ ην 2002.   
 
Πξηλ ην 1999, ζηελ πεξηνρή ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ήηαλ εηεξνγελήο: 
 

 Γηαθνξεηηθνί θαλνληζκνί θαζαξηφηεηαο ζε θάζε δήκν 

 Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ δηέθεξε αλάινγα κε ηα θίλεηξα θαη ηε 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ 

 Ο αξηζκφο θάδσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο δηέθεξε (αιινχ ήηαλ 1 θάδνο γηα 200 
θαηνίθνπο θαη αιινχ 1 γηα 1300) 

 Γηαθνξεηηθή κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ  

 Σν πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο θπκαηλφηαλ απφ 9 σο 33% 
 

Ζ χκπξαμε ηεο Priula αλέιαβε: 
 
- ηελ νξγάλσζε ηεο ζπιινγήο 
- ηελ πιεξσκή ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ  
- ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ γηα ηε ρξέσζε ησλ απνξξηκκάησλ 
 
Σν 2000 ε χκπξαμε ηεο Priula Consortium πξφηεηλε ζε φινπο ηνπο δήκνπο αιιαγέο 
ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα πνζνζηά δηαινγήο ζηελ πεγή, 
λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πξνο αλαθχθισζε θαη λα αλαπηπρζεί έλα 
πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε ηελ εθαξκνγή ρξέσζεο γηα ηηο 
ππεξεζίεο.   
 
Σα πιηθά ζπιιέγνληαη ζήκεξα ζε πιαζηηθνχο θάδνπο θαη θνληέηλεξ δηαθνξεηηθνχ 
ρξψκαηνο θαη κεγέζνπο. Κάζε λνηθνθπξηφ ή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν θάδν κε πνκπνδέθηε ν νπνίνο αδεηάδεηαη ζε φρεκα κε ζπζθεπή 
δχγηζεο. Σα δεδνκέλα (ρξήζηεο ηνπ θάδνπ, βάξνο) θαηαγξάθνληαη ζε ζπζθεπή πνπ 
βξίζθεηαη ζην απνξξηκκαηνθφξν θαη κεηαθέξνληαη ζην Γξαθείν Υξέσζεο 
Απνβιήησλ (Waste Charging Office). 
 
Απφ ην 2004 γηα ηα λνηθνθπξηά ππάξρεη κηα βαζηθή ζηαζεξή θαη ίδηα γηα φια ηα 
λνηθνθπξηά ρξέσζε -ε νπνία θαιχπηεη φια ηα θφζηε ζπιινγήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ αιιά φρη ηε ζπιινγή ησλ ππνιεηκκάησλ - θαη κηα επηπιένλ κεηαβιεηή 
ρξέσζε (0,87€ αλά θηιφ ζπιιεγφκελσλ ππνιεηκκάησλ ην 2004)  γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
θφζηνπο δηαρείξηζεο κφλν ησλ ππνιεηκκάησλ. Σα λνηθνθπξηά πνπ θάλνπλ νηθηαθή 
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θνκπνζηνπνίεζε έρνπλ έθπησζε 30% ζηε κεηαβιεηή ρξέσζε, αλάινγα κε ην αλ 
θνκπνζηνπνηνχλ κφλν ππνιείκκαηα θήπνπ, ή κφλν θνπδίλαο ή θαη ηα δχν.  
 
Γηα παξάδεηγκα: 
 
Α) γηα έλα λνηθνθπξηφ 3 αηφκσλ ζε κνλνθαηνηθία, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάδν γηα ηα 
ππνιείκκαηα ρσξεηηθφηεηαο 120 ιίηξσλ κφλν κηα θνξά θάζε 4 εβδνκάδεο, ε ρξέσζε 
ήηαλ ην 2004 σο εμήο: 
 
- ζηαζεξή ρξέσζε 76,73 €/ρξφλν 
- κεηαβιεηή ρξέσζε 11 θνξέο ρξήζε Υ 9.45 €/γηα θάζε ρξήζε = 103.95 

€/ρξφλν 
- ζπλνιηθή ρξέσζε: 180,68 €/ρξφλν 
 
Β) γηα έλα λνηθνθπξηφ 3 αηφκσλ ζε πνιπθαηνηθία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνληέηλεξ 
 
- ζηαζεξή ρξέσζε 76,73 €/ρξφλν 
- κεηαβιεηή ρξέσζε= θνξέο πνπ αδεηάζηεθε ην θνληέηλεξ / αξηζκφ ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηνπ θηεξίνπ.  
  

Οη επαγγεικαηηθνί ρψξνη πιεξψλνπλ ηα ίδηα ηέιε κε ηα λνηθνθπξηά γηα ηα ζχκκεηθηα. 
Τπάξρεη φκσο δηαθνξεηηθή ρξέσζε γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ πνπ 
εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θνληέηλεξ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 
ρψξν θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα αδεηάζκαηνο. Γηα λα πξνσζεζεί ε ρσξηζηή ζπιινγή 
ζηηο εηαηξείεο, ε ζηαζεξή ρξέσζε γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ είλαη 
κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηε ρξέσζε γηα ηα ζχκκεηθηα.    
 
Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ έγηλε κηα εθηεηακέλε εθζηξαηεία 
ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο. Έγηλαλ ηνπιάρηζηνλ 50 δεκφζηεο ζπλαληήζεηο 
(πεξίπνπ 3 ζε θάζε δήκν) πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα κάζνπλ φια ηηο ιεπηνκέξεηεο 
ηνπ λένπ ηξφπνπ ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηα απφβιεηα. Δπηπιένλ, 
νξγαλψζεθε κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα θαη ζηάιζεθαλ ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο θαη 
έληππα ζε φινπο ηνπ επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Γχν θνξέο ην ρξφλν δηαλέκεηαη έλα 
πεξηνδηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.  
 
Ζ χκπξαμε ηεο Priula ιεηηνπξγεί έλα γξαθείν ελεκέξσζεο ζε θάζε δεκνηηθφ θηήξην, 
ζην νπνίν νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, γηα λα θαηαζέζνπλ παξάπνλα 
δπζιεηηνπξγίαο, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ηέιε θιπ. 
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Γηάγξακκα 2.3.1.1. Δμέιημε παξαγσγήο απνξξηκκάησλ ζηελ Priula 

 
ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη απφ ηνλ Ηνχλην/ Ηνχιην ηνπ 2001 πνπ 
εθαξκφζηεθε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο απμήζεθαλ ηα πνζνζηά 
ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ, κεηψζεθαλ αηζζεηά ηα πνζνζηά ζχκκεηθησλ θαη ππήξμε 
κηα κείσζε ζηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ.   
 
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ην 2002 παξαηεξήζεθε επηπιένλ κείσζε ηεο 
παξαγσγήο ζχκκεηθησλ απνβιήησλ θαη αχμεζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή αιιά θαη 
πεξαηηέξσ κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ.  
 
χκθσλα κε ηε χκπξαμε ηεο Priula: 
 
- Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ κεηψζεθε θαηά 10-15% ζην δηάζηεκα 

2000 – 2002 
- Δμαιείθζεθαλ νη κεγάιεο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ κεηαμχ ησλ δήκσλ ζηα 

πνζνζηά δηαινγήο ζηελ πεγή αιιά θαη απμήζεθαλ απφ 27% (κ.ν.) πνπ ήηαλ ην 
2000, ζε 66% ην 2002 

- Απμήζεθε ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. Οη πνιίηεο έγηλαλ πην πξνζεθηηθνί 
ζηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάδνπλ θαη ζηε δηαινγή ησλ απνβιήησλ 
ηνπο. 

- Ζ παξάλνκε απφξξηςε πεξηνξίζηεθε ζην 1% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 
παξαγφκελσλ απνβιήησλ.   

244 259 279 
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε παξάλνκε απφξξηςε γίλνληαη επηζθέςεηο ζε λνηθνθπξηά 
πνπ έρνπλ κεδεληθή ή πάξα πνιχ κηθξή παξαγσγή απνβιήησλ, πξνθεηκέλνπ λα 
ελεκεξσζνχλ θαη λα ηνπο ζπζηαζεί ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο, ε δηαινγή 
ζηελ πεγή θαη ε ρξήζε ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο, γηα ηνπο νπνίνπο νχησο ή άιισο 
πιεξψλνπλ ηε ζηαζεξή ρξέσζε.  
 
Οη ππεξεζίεο ζπιινγήο παξέρνληαη απφ δεκνηηθέο εηαηξείεο. Σν ζπλνιηθφ 
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ ΓΑ γηα ηε χκπξαμε ζηεο Priula (κε 
πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη άιισλ θφξσλ) γηα ην 2003 ήηαλ 65.7 €/θάηνηθν/ρξφλν.  
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Γηάγξακκα 2.3.1.2. Πνζνζηά ρσξηζηήο ζπιινγήο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Consorzio 
Priula (2000 – 2010) 

 

Ζ εκπεηξία ηνπ Βειγίνπ – Φιακαλδίαο 
 
χκθσλα κε κειέηε πνπ δηεμήγαγε ν OVAM ην 199917, ε εθαξκνγή κεηαβιεηήο 
ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο πνζφηεηεο ζχκκηθησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ πεηνχλ. Απνδείρζεθε φηη, φηαλ ηα λνηθνθπξηά έπξεπε λα 
πιεξψλνπλ 0,50€ γηα λα αγνξάζνπλ κηα γθξη ζαθνχια γηα λα ηνπνζεηνχλ ηα 
ζχκκηθηα απνξξίκκαηα, κεησλφηαλ ε παξαγσγή θαηά πεξίπνπ 30 θηιά αλά θάηνηθν.  
 
Ζ παξαγσγή ζχκκηθησλ απνβιήησλ κεηψζεθε κε δχν ηξφπνπο: 
 
1. Ζ ρξέσζε ηεο γθξη ζαθνχιαο ζηελ νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηα 

ζχκκηθηα, έθαλε ηα λνηθνθπξηά λα απμήζνπλ ηελ δηαινγή ζηελ πεγή θαη λα 
κεηψζνπλ θαηά 30% ηα ζχκκηθηα πνπ πεηνχζαλ 

2. Τηνζεηήζεθε ζπκπεξηθνξά πξφιεςεο   
  
κσο, ηα κεηαβιεηά ηέιε (ή αληαπφδνζε) δελ κείσζαλ κφλν ηηο πνζφηεηεο 
ζχκκηθησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ, αιιά θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ νγθσδψλ πνπ 
απνξξίπηνληαλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εμάγεηαη απφ έλα κνληέιν πνπ εμεηάδεη ηε 
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεηαβιεηνχ ζηνηρείνπ ησλ ηειψλ γηα ηα απφβιεηα θαη ησλ 
πνζνηήησλ νγθσδψλ πνπ απνξξίπηνληαη. Άιιεο παξάκεηξνη, φπσο αλ νη δήκνη είραλ 
ή φρη ηζρπξή πνιηηηθή γηα ηα απφβιεηα δελ εμεηάζηεθαλ απφ απηφ ην κνληέιν. Απηφ 
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ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δήκνη κε κεγάιεο εηζθνξέο ζηα ζπζηήκαηα κε ηηο 
γθξη ζαθνχιεο ίζσο ήηαλ πην απζηεξνί ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ νγθσδψλ (π.ρ. 
ρσξίο πφξηα –πφξηα ζπιινγή). Δπίζεο, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 
πνιίηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη έζηειλαλ ηα νγθψδε ζε θέληξα 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 
 
 

Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ ζην Brabant ηεο Φιακαλδίαο 
 
ηελ πεξηνρή Brabant ηα ηέιε είλαη πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Φιακαλδίαο. 
Σν πςειφηεξν θφζηνο ηεο ζαθνχιαο γηα ηα ζχκκεηθηα έρεη σο απνηέιεζκα νη 
πνζφηεηεο ζχκκεηθησλ πνπ απνξξίπηνληαη λα είλαη κηθξφηεξεο απφ άιιεο πεξηνρέο 
ηεο Φιακαλδίαο.  
 
Σελ πεξίνδν 1993-1996, ε κέζε πνζφηεηα ζχκκεηθησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Brabant κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 140 θηιά αλά θάηνηθν. ηελ ππφινηπε 
Φιακαλδία ε κείσζε θπκάλζεθε απφ 20 σο 55 θηιά αλά θάηνηθν.  Ζ δηαινγή ζηελ 
πεγή απμήζεθε επίζεο πεξηζζφηεξν απφ άιιεο πεξηνρέο.  

Πίνακας 2.3.1.1. Ποζόηηηες ζσλλεγμένων απορριμμάηων ζηη Φλαμανδία ηην 

περίοδο 1993-96 (κιλά/κάηοικο/τρόνο) 

 Αχμεζε ζηελ ρσξηζηή 
ζπιινγή 

Μείσζε ησλ 
ππνιεηκκάησλ  

Καζαξή 
δηαθνξά ζηε 

ζπιινγή 
απνξξηκκάησλ 

Ακβέξζα 132,04 -49,25 82,79 

Limburg 132,66 -24,47 108,19 

Αλαηνιηθή 
Φιάλδξα 

134,88 -54,89 79,99 

Φιακαλδηθή 
Μπξακπάλη 

155,11 -141,79 13,32 

Γπηηθή Φιάλδξα 82,09 -22,64 59,45 

 

 
Ζ εκπεηξία ηεο Γαλίαο 
 
ηε Γαλία ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα18, φπσο ρξέσζε αλάινγα κε ην 
βάξνο θαη ηνλ φγθν θαζψο θαη ζπζηήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηελ νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε.  
 

Γήκνο Tinglev 
 
Ο Γήκνο ηνπ Σinglev μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε βάζε ην βάξνο, ην 
1991. Σε δεθαεηία ηνπ 90 αθνινχζεζαλ ην παξάδεηγκά ηνπ θη άιινη δήκνη ηεο Γαλίαο.  
Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο δηαθέξνπλ απφ δήκν ζε δήκν. Κάπνηνη ζπιιέγνπλ 
κφλν νηθηαθά απφβιεηα. Κάπνηνη ζπιιέγνπλ ηα νξγαληθά ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα 
ζχκκεηθηα. Υσξηζηά ζπιιέγνληαη ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά, ελψ ηα νγθψδε 
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παξαδίδνληαη απφ ηνπο πνιίηεο ζε δεκνηηθά θέληξα αλαθχθισζεο. Οη δήκνη πνπ 
εθαξκφδνπλ ζχζηεκα ρξέσζεο ΠΟΠ αλάινγα κε ην βάξνο είλαη ζπλήζσο κηθξνί ή 
κεζαίνη.  
 

Γήκνο Bogense 
 
Ο Γήκνο Bogense είλαη έλαο κηθξφο, κε πεξίπνπ 6.500 θαηνίθνπο θαη 2.800 
λνηθνθπξηά πνπ ζηεγάδνληαη θπξίσο ζε κνλνθαηνηθίεο. Σν ζχζηεκα ΠΟΠ μεθίλεζε ηνλ 
Ηαλνπάξην ηνπ 1993 θαη αθνξά ζηε ζπιινγή ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ ηφζν απφ 
λνηθνθπξηά φζν θαη απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Ο δήκνο ιεηηνπξγεί έλα 
θέληξν αλαθχθισζεο γηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ λνηθνθπξηά 
θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. Σν ζχζηεκα ΠΟΠ εθαξκφδεηαη γηα δχν ξεχκαηα απνβιήησλ: 
ηα ζχκκηθηα πνπ ζηέιλνληαη ζε εξγνζηάζην θαχζεο θαη ηα νξγαληθά πνπ ζηέιλνληαη 
ζε κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ. Παξφιν πνπ αξθεηά λνηθνθπξηά θάλνπλ νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε, πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα, αθνχ θάπνηα νξγαληθά δελ 
κπνξνχλ λα θνκπνζηνπνηεζνχλ ζην ζπίηη. Ζ ζπιινγή ησλ απνβιήησλ γίλεηαη θάζε 
14 κέξεο, ελψ ην ραξηί θαη ην ραξηφλη ζπιιέγνληαη κηα θνξά ην κήλα. Σν γπαιί 
ηνπνζεηείηαη απφ ηνπο πνιίηεο ζε εηδηθά θνληέηλεξ ή ην κεηαθέξνπλ νη ίδηνη ζην 
δεκνηηθφ θέληξν αλαθχθισζεο.  
 
Δμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

 
Σα λνηθνθπξηά εμππεξεηνχληαη απφ έλαλ θάδν 260 ιίηξσλ, ν νπνίνο ρσξίδεηαη ζε δχν 
ηκήκαηα. Σν ρψξηζκα δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαη αθήλεη ην 40% ηνπ φγθνπ ηνπ 
θάδνπ γηα ηα νξγαληθά θαη ην 60% γηα ηα ζχκκηθηα. Οη εμνρηθέο θαηνηθίεο 
ρξεζηκνπνηνχλ θάδν 140 ιίηξσλ ρσξίο ρψξηζκα, κφλν γηα ηα ζχκκηθηα. Σα 
λνηθνθπξηά κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην δήκν ειεθηξνληθή θιεηδαξηά γηα ην θάδν 
ηνπο αλ ππνπηεπζνχλ φηη νη γείηνλεο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκα.  
 
Ζ ρξέσζε ησλ ηειψλ γηα ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ κε βάζε ην βάξνο βαζίδεηαη 
ζηηο ίδηεο αξρέο πνπ ηζρχνπλ γηα φιε ηε ρψξα. κσο, ηα ηέιε δηαθέξνπλ ζε θάζε 
δήκν, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ 
θαιχπηεη απνηειεζκαηηθά ην ζηαζεξφ ηέινο θαη ην χςνο ησλ ηειψλ γηα ηελ επηπιένλ 
πνζφηεηα απνβιήησλ.  
 
ην Γήκν ηνπ Bogense ε ζπλνιηθή ρξέσζε πεξηιακβάλεη έλα ζηαζεξφ εηήζην ηέινο 
θαη έλα κεηαβιεηφ, αλάινγα κε ην βάξνο ησλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηηο 
θαηνηθίεο.   
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Πίλαθαο 2.3.1.2. Σέιε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Bogense (2000) 

Κατηγορία τέλουσ Τέλοσ DKK που περιλαμβάνει 25% 
ΦΠΑ και φόρο* για απόβλητα 

Σταθερό ετήςιο τζλοσ για νοικοκυριά1 1063 

Σταθερό ετήςιο τζλοσ για παραθεριςτικζσ 
κατοικίεσ 

813 

Μεταβλητό τζλοσ ανά κιλό  οργανικών / 
υπολειμμάτων2 

3,75 

Κόςτοσ για επιπλζον κάδο3  375 

 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο ΠΟΠ κε βάζε ην βάξνο ζηε 
Γαλία  
 
Καηά κέζν φξν, ζηνπο δήκνπο πνπ εθαξκφδεηαη ΠΟΠ κε βάζε ην βάξνο ζπιιέγνληαη 
359 θηιά ιηγφηεξα απφβιεηα αλά λνηθνθπξηφ ζε ζρέζε κε ηνπο δήκνπο πνπ δελ ην 
εθαξκφδνπλ. Δπηπιένλ, ζηνπο δήκνπο πνπ εθαξκφδεηαη ην ΠΟΠ, παξαηεξείηαη 
αχμεζε ηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ζπιιέγεηαη πξνο αλαθχθισζε. κσο δελ 
παξαηεξήζεθε αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ είηε 
εθαξκφδεηαη ΠΟΠ ζην δήκν ηνπο είηε φρη. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή απνβιήησλ 
παξέκεηλε ζηαζεξή. Απηφ πνπ άιιαμε είλαη ν ηξφπνο δηάζεζήο ηνπο.  

Πίλαθαο 2.3.1.3. Μέζεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ ην 1999 
(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο) (DEPA, 2000) 

Ρεφμα αποβλιτων Μζςοσ όροσ για διμουσ που 
εφαρμόηουν ςφςτθμα 

ςυλλογισ με βάςθ το βάροσ 

Μζςοσ όροσ για 
διμουσ που δεν 

εφαρμόηουν ςφςτθμα 
ςυλλογισ με βάςθ το 

βάροσ 

Υπολείμματα 
(ςυμπεριλαμβανομζνων 

οργανικών) 

325 729 

Χαρτί / χαρτόνι 108 67 

Γυαλί 38 34 

Κομποςτοποίηςη ςτον κήπο 124 44 

Συνολική ποςότητα 595 κιλά 874 κιλά 

  
χκθσλα κε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο Γαλίαο (DEPA, 
2000) ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο είρε ηα εμήο κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα: 

                                                            
*
  Φόροσ για καφςθ 330 DKK/ τόνοσ, για ταφι 375 DKK/τόνοσ  

1
  Καλφπτει κόςτοσ ςυλλογήσ και ανακφκλωςησ / διάθεςησ υπολειμμάτων  5 κιλών οικιακών 

απορριμμάτων ανά 14 ημζρεσ, ανακυκλώςιμων, αποβλήτων από κζντρα ανακφκλωςησ και διοικητικά κόςτη  
2
 Τζλοσ ανά κιλό υπολειμμάτων και οργανικών που υπερβαίνει το όριο των 5 κιλών ανά 14 ημζρεσ  

3
 Σταθερό τζλοσ για την ενοικίαςη επιπλζον κάδου για απορρίμματα. Το μεταβλητό τζλοσ για την 

επιπλζον ποςότητα απορριμμάτων που ςυλλζγεται από το δήμο επιβάλλεται με βάςη τα κιλά.  
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Μεηνλεθηήκαηα 
- Πεξηζηαηηθά παξάλνκεο απφξξηςεο απνβιήησλ (π.ρ. ζηνλ θάδν ηνπ γείηνλα, ζε 
ρψξνπο ζηάζκεπζεο θ.α.)  
- Πεξηζηαηηθά θαχζεο ησλ  απνβιήησλ ζην ζπίηη (π.ρ. ζην ηδάθη) 
- Τςειφηεξα δηνηθεηηθά θφζηε 
- Γελ ππήξραλ ειαθξχλζεηο / δηεπθνιχλζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 
λνηθνθπξηψλ φπσο νη νηθνγέλεηεο κε κσξά πνπ έρνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ 
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απνβιήησλ 

 
Πιενλεθηήκαηα 
-      Μείσζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαηά 55%  
-      Αχμεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ραξηηνχ/ ραξηνληνχ θαηά 61% 
-      Αχμεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο γπαιηνχ θαηά 11% 
-      εκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο  
-      Δμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαινγήο 
 
ηελ ίδηα κειέηε αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά ρσξηζηήο ζπιινγήο ραξηηνχ/ραξηνληνχ θαη 
γπαιηνχ ζηε Γαλία θαζψο θαη ηα πνζνζηά νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο  ζηνπο δήκνπο 
πνπ εθαξκφδνπλ ΠΟΠ θαη ζε απηνχο πνπ δελ ην εθαξκφδνπλ. 
   
Πίλαθαο 2.3.1.4. Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ αλαθχθισζε – νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε ζηε Γαλία 
 

 Πνζνζηφ ζε δήκνπο κε 
ζχζηεκα ΠΟΠ (θαηά   

βάξνο) 

Πνζνζηφ ζε δήκνπο 
ρσξίο ζχζηεκα ΠΟΠ 

(θαηά   βάξνο) 

πιινγή ραξηηνχ/ραξηνληνχ πξνο 
αλαθχθισζε 

71% 41% 

πιινγή γπαιηνχ πξνο 
αλαθχθισζε 

87% 77% 

Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε 59% 21% 

 
 

Ζ εκπεηξία ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ19
 

 
Πηινηηθή εθαξκνγή ζηνπο δήκνπο Koerich θαη Kopstal,  κηθηνχ ζπζηήκαηνο, κε 
βάζε ηνλ φγθν θαη ην βάξνο 
 
Σν πηινηηθφ πξφγξακκα ζηνπο δήκνπο Koerich θαη Kopstal  ζρεδηάζηεθε ην 1994 ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη εθαξκφζηεθε ην 
1995 θαη 1996. πκκεηείραλ ζε απηφ 1780 λνηθνθπξηά (πεξίπνπ 4800 πνιίηεο). Σν 
1998 ην λέν ζχζηεκα ρξέσζεο γηα ηα απφβιεηα εθαξκφζηεθε ζε φινπο ηνπο δήκνπο 
ηνπ SICA (SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'HYGIÈNE PUBLIQUE DU 
CANTON DE CAPELLEN)  
 
Αλακελφηαλ φηη ηα ζχκκεηθηα απνξξίκκαηα πνπ απνξξίπηνληαλ ζα κεηψλνληαλ θαηά 
ηνπιάρηζηνλ 50 % κε: 
 

                                                            
19  Financing and Incentive Schemes for Municipal Waste Management . Case Studies Eunomia 

Research & Consulting Ltd) 
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1. Σελ εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη»  
2. Σε δπλαηφηεηα  λα απνηππψλεηαη ε πξφιεςε ζηα δεκνηηθά ηέιε 
3. Σε δηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ 
4. Σελ επηβνιή ηειψλ κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη ζαθείο ππνινγηζκνχο  
5. Δλφο ζπλερηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο επαηζζεηνπνίεζεο  
 
ηνπο δχν δήκνπο ιεηηνπξγνχζαλ ήδε πξνγξάκκαηα ρσξηζηήο ζπιινγήο γηα ραξηί, 
γπαιί, κέηαιια, πιαζηηθά, πθάζκαηα, απφβιεηα θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, 
επηθίλδπλα, νγθψδε θαη νξγαληθά, ελψ πνιιά λνηθνθπξηά έθαλαλ νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε.   
 
ηελ πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (1994) δχν ήηαλ νη 
πξνηεξαηφηεηεο: 
 
1. Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο κε micro 
chip γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε ηνπ θάδνπ πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνπο θάδνπο γηα 
ηα ζχκκεηθηα, ην ραξηί θαη ηα νξγαληθά θαζψο θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο γηα ην 
δχγηζκα θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ζηα νρήκαηα ζπιινγήο) 
2. Ζ ζσζηή θαη ιεπηνκεξήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 
3. Ζ εληαηηθή θαη ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο επηηεχρζεθε κε 
δηαλνκή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζε φια ηα λνηθνθπξηά, ηε δηνξγάλσζε 
εθδειψζεσλ θαη κε επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα θαηά ηηο νπνίεο νη πνιίηεο θαινχληαλ λα 
ζπκπιεξψζνπλ έλα ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

  
Σελ επφκελε ρξνληά, ην 1995, είραλ ζπιιερζεί ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ησλ 
ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ, δειαδή νη πνζφηεηεο θαη ε ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ 
θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. Έηζη, ην 1996 ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί ην 
λέν ζχζηεκα ρξέσζεο γηα ηε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζε φια ηα λνηθνθπξηά ηεο 
πεξηνρήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  
 
Σα ηέιε γηα ηε ρξήζε ησλ θάδσλ ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ θαη θνκπνζηνπνηήζηκσλ 
απνβιήησλ ήηαλ κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα γηα ηε ρξήζε ησλ θάδσλ γηα ηα 
ππφινηπα..  
 
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο απνβιήησλ πνπ 
ζπιιέρζεθαλ ζηνπο δχν δήκνπο πνπ εθαξκφζηεθε ην πηινηηθφ πξφγξακκα θαη ζε 
άιινπο δχν πνπ δελ ζπκκεηείραλ.  ηνπο δχν δήκνπο (Koerich θαη Kopstal) ε 
ζπλνιηθή πνζφηεηα απνβιήησλ κεηψζεθε θαηά ζρεδφλ 50 % ζε ζρέζε κε ηνπο 
άιινπο δχν δήκνπο (Mamer θαη Steinfort). 
 
Πίλαθαο 2.3.1.5 χγθξηζε απνηειεζκάησλ κεηαμχ Γήκσλ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 
άιισλ Γήκσλ ζην Λνπμεκβνχξγν 
 

Γήκνο πλνιηθή πνζφηεηα απνβιήησλ ζε ηφλνπο 

1994 1995 1996 

Koerich  (ΠΟΠ) 612 390 294 

Kopstal (ΠΟΠ) 1020 731 541 

Mamer 2078 1906 1817 

Steinfort 1406 1297 1332 
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Πίλαθαο 2.3.1.6.Μεηαβνιή ησλ δηαθνξεηηθψλ απνβιήησλ ζην Κoerich 
(κεηαβνιή 1994/1996) 

 

Ρεχκα απνβιήησλ Μεηαβνιή 1994/1996 

θηιά/θάηνηθν % 

Τπνιείκκαηα  -114,1 -55 

Ογθψδε απφβιεηα 7,2  

Κνκπνζηνπνηήζηκα -9,5 -19 

ραξηί/ραξηφλη 6,5 33 

Γπαιί 3,8 28 

Μέηαιια ζθξαπ -3,8 -60 

Πιαζηηθά 1,9  

Δπηθίλδπλα απφβιεηα 1,6 248 

Άιια 4  

χλνιν -102,4 -35 

Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη κεηψζεθαλ ηα απφβιεηα αλά θάηνηθν, ην πξφγξακκα 
ζπλέβαιε θαη ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηνπο δχν 
δήκνπο. Απηφ νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο: 
 
- Μεηψζεθαλ ηα απφβιεηα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αλαθπθισζνχλ θαη 

νδεγνχληαλ ζε θαχζε 
- Απμήζεθε ε νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, κε απνηέιεζκα λα κεησζνχλ νη 

πνζφηεηεο ησλ  ππφινηπα θαη άξα λα κεησζνχλ ηα θφζηε ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 
ηνπο, αθνχ νη θάδνη γηα ηα ππφινηπα άδεηαδαλ θάζε 2 εβδνκάδεο.  

 

Ζ εκπεηξία ηεο νπεδίαο 
 

ε πεξίπνπ 15 δήκνπο ηεο νπεδίαο εθαξκφδεηαη ζχζηεκα ρξέσζεο κε βάζε ησλ 
βάξνο ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ πνπ ζπιιέγνληαη. θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα 
δνζνχλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπ πνιίηεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 
αλαθχθισζε.  
 
Ο Γήκνο Bjuv 
 
Ο Γήκνο ηνπ Bjuv βξίζθεηαη ζηε λφηηα νπεδία θαη έρεη 13.700 θαηνίθνπο. Σα 4.100 

λνηθνθπξηά ζηεγάδνληαη ζε κνλνθαηνηθίεο θαη ηα 369 ζε δηακεξίζκαηα. Η εφαρμογή 
ςυςτήματοσ ΠΟΠ με βάςη το βάροσ ξεκίνηςε ςτο Δήμο Bjuv ην 2000. Παξάιιεια, 

μεθίλεζε πξφγξακκα ρσξηζηήο ζπιινγήο 11 εηδψλ απνβιήησλ. Σα απνηειέζκαηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο μεπέξαζαλ ηηο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ 
απνβιήησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο.  
 
Μέρξη ην 2000, ν δήκνο επέβαιε ζηαζεξά ηέιε γηα ζπιινγή ησλ ζχκκεηθησλ απφ 
θάδνπο ζην δξφκν, πνπ άδεηαδαλ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο, ππήξραλ 10 θέληξα 
ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ ζηα νπνία νη ίδηνη νη θάηνηθνη κεηέθεξαλ ηα απφβιεηά 
ηνπο. κσο, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2000 ηνπνζεηήζεθαλ θάδνη ρσξηζηήο ζπιινγήο γηα 
ηα ζχκκεηθηα, ηα νξγαληθά απφβιεηα, ηηο εθεκεξίδεο, 6 είδε ζπζθεπαζίαο (ραξηφλη, 
ζθιεξφ θαη καιαθφ πιαζηηθφ, ρξσκαηηζηφ ή ιεπθφ γπαιί, κέηαιια) θαζψο θαη  γηα ηα 
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«πξάζηλα απφβιεηα» απφ ηνπο θήπνπο. Σν ζχζηεκα ρξέσζεο γηα ηε ζπιινγή 
άιιαμε θαη εθαξκφζηεθε ζχζηεκα βαζηθνχ ηέινπο θαη κεηαβιεηνχ, αλάινγα κε ην 
βάξνο ησλ ππνιεηκκάησλ ζχκκεηθησλ θαη ησλ θνκπνζηνπνηήζηκσλ απνβιήησλ. Σελ 
ίδηα ζηηγκή έθιεηζαλ 7 απφ ηα 10 θέληξα ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ. Σα λνηθνθπξηά 
έπξεπε λα πιεξψλνπλ ζηαζεξά ηέιε θαζψο θαη κεηαβιεηά ηέιε γηα πξφζζεηεο 
ππεξεζίεο σο εμήο: 
 
Πίλαθαο 2.3.1. 7.  Υξέσζε ηειψλ θαζαξηφηεηαο ζηνλ ζνπεδηθφ Γήκν Bjuv 

Τπεξεζίεο  Κφζηνο ζπιινγήο 

ηαζεξή ρξέσζε γηα ζχκκεηθηα ζε θάδν 140   
ιίηξσλ 

560 SEK/ ρξφλν γηα ζπιινγή θάζε 7 κέξεο 
280  SEK/ ρξφλν γηα ζπιινγή θάζε 14 κέξεο 

Αλά θηιφ ζχκκεηθησλ  3,65 SEK/ θηιφ 

Αλά θηιφ θνκπνζηνπνηήζηκσλ 1,2 SEK/ θηιφ 

Πξφζζεηεο ππεξεζίεο  

πιινγή εθεκεξίδσλ, ραξηνληνχ, ζθιεξνχ 
πιαζηηθνχ 12 θνξέο/ ρξφλν,  

πιινγή κεηάιισλ, ρξσκαηηζηνχ θαη ιεπθνχ 
γπαιηνχ 6 θνξέο/ ρξφλν 

158 SEK/ρξφλν 

πιινγή απνξξηκκάησλ θήπνπ 
(πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ελνηθίαζεο θάδνπ, 

ζπιινγή 20 θνξέο/ ρξφλν) 
500 SEK/ρξφλν 

Σα λνηθνθπξηά πξνκεζεχηεθαλ θάδνπο 140 ιίηξσλ γηα ηα ζχκκεηθηα θαη 140 ιίηξσλ 
γηα ηα θνκπνζηνπνηήζηκα. Γηα ηα αλαθπθιψζηκα δφζεθαλ ζάθνη 100 ιίηξσλ, έλαο γηα 
ην θάζε είδνο. Γηα ηα απνξξίκκαηα θήπνπ δφζεθαλ θάδνη 370 ιίηξσλ ζηα λνηθνθπξηά 
πνπ δήηεζαλ ηελ ππεξεζία. ηνπο θάδνπο ηνπνζεηήζεθε micro chip γηα ηελ 
θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ (βάξνο θαη ζηνηρεία λνηθνθπξηνχ). 
 
Παξφιν πνπ ε ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία έγηλε κφλν ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
ζηε ζπλέρεηα νη θάηνηθνη αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά θαη δελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα. Ζ 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε βάζε ην βάξνο επέθεξε κεγάιε αιιαγή ζηα 
ξεχκαηα ησλ απνβιήησλ.  

 
Πίλαθαο 2.3.1.8.  Πνζφηεηεο απνβιήησλ αλά λνηθνθπξηφ, θηιά/ ρξφλν  ζην Γήκν Bjuv 

 
 1999 2000 

πλνιηθή πνζφηεηα απνβιήησλ* 302 245 

Τπφινηπα/χκκεηθηα απφβιεηα 246 136 

Κνκπνζηνπνηήζηκα θαη αλαθπθιψζηκα 56 109 

 
*Πεξηιακβάλνληαη ηα αλαθπθιώζηκα πνπ νδεγνύληαλ ζηα θέληξα αλαθύθιωζεο ή 

ηνπνζεηνύληαλ ρωξηζηά ζηνπο θάδνπο, αιιά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα απνξξίκκαηα θήπνπ  

 
Σα αλαθπθιψζηκα θαη ηα θνκπνζηνπνηήζηκα ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ ζηνλ πξψην 
ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα απνβιήησλ κεηψζεθε 
θαηά ζρεδφλ 20% θαη ηα ζχκκεηθηα θαηά 45%. Ζ αχμεζε ηεο ζπιινγήο 
αλαθπθιψζηκσλ θαη θνκπνζηνπνηήζηκσλ νθείιεηαη ηφζν ζηελ εθαξκνγή ηεο 
ρξέσζεο θαηά βάξνο φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε ζηα λνηθνθπξηά λα θάλνπλ 
δηαινγή ζηελ πεγή θαη λα έρνπλ θάδνπο ρσξηζηήο ζπιινγήο ζε θνληηλφ ζεκείν. 
κσο, ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απνβιήησλ κπνξεί ελ κέξεη λα νθείιεηαη 
θαη ζην γεγνλφο φηη θάπνηνη θάηνηθνη πεηνχζαλ παξάλνκα ηα απνξξίκκαηά ηνπο 
θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη αξθεηνί άθελαλ ηα ζχκκεηθηα ζηα θέληξα αλαθχθισζεο 
(πξάγκα πνπ δελ επηηξέπεηαη) ή φηη ηα έθαηγαλ ζε ηδάθηα θαη ζφκπεο. 
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Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα δηακεξίζκαηα δελ θάλεθε λα είλαη πην δχζθνιε απφ 
φηη ζηηο κνλνθαηνηθίεο. Βέβαηα ν ζπγθεθξηκέλνο δήκνο ζεσξείηαη κηθξφο θαη κπνξεί ε 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλαλ κεγαιχηεξν λα είρε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 
κσο, ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα παξφιν πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 
απνβιήησλ απνδείρζεθε δαπαλεξφ γηα ηνπο θαηνίθνπο. Σα πνζνζηά αλαθχθισζεο 
απμήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν θαη ν Γήκνο αλαγθάζηεθε λα βάιεη 
βαζηθφ ηέινο γηα ηα αλαθπθιψζηκα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην απμεκέλν θφζηνο θαη 
λα κεηψζεη ιίγν ηα κεηαβιεηά ηνπ ηέιε.  
 

Οη αληηξξήζεηο ζηελ Βξεηαλία 

Ζ θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ 2010 ζηελ Βξεηαλία αληηηίζεηαη 
ζηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηε ρψξα. Ζ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε είρε πξηλ 
δπν ρξφληα επηηξέςεη ζε δεκνηηθά ζπκβνχιηα λα εθαξκφζνπλ πηινηηθά παξφκνηα 
ζπζηήκαηα αλ ην επηζπκνχζαλ αιιά θαλέλα ζπκβνχιην δελ ην μεθίλεζε. Οη 
αληηξξήζεηο θπξίσο εζηηάδνληαη ζε ζέκαηα «παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο», ηνπ 
θφζηνπο, αχμεζε ησλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ θα. Ζ λέα 
θπβέξλεζε πξνηηκά ζρήκαηα «επηβξάβεπζεο ηεο αλαθχθισζεο» ζχκθσλα κε ηα 
νπνία νη θάηνηθνη πιεξψλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο ζην ζπίηη ηνπο ψζηε 
λα κεησζεί ε ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

2.3.2. Βηψζηκε δηαρείξηζε πιηθψλ θαη ζπζηήκαηα ΠΟΠ/PAYT 
ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή  
 
ηελ ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζηελ ΔΔ γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ 
ιακβάλεηαη ππφςε ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ σο κηα πξαθηηθή πνπ 
κπνξεί λα βνεζήζεη πεξαηηέξσ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο 
ησλ πιηθψλ εθαξκφδεηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ:    
 
«… Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζε 
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ππάξρνπλ αθφκε κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ 
ελίζρπζε θαη ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ γηα ηα απφβιεηα 
ηεο ΔΔ, φπσο ε Οδεγία γηα ηελ Τγεηνλνκηθή Σαθή, ε εηζαγσγή ζπζηεκάησλ 
ρσξηζηήο ζπιινγήο – δηαινγήο ζηελ πεγή γηα πςειφηεξε πνηφηεηα αλαθχθισζεο θαη 
ηα ζπζηήκαηα pay-as-you- throw…»20. 
 

 
2.3.3 Ζ Δκπεηξία ζηηο ΖΠΑ 
 
πζηήκαηα ΠΟΠ έρνπλ αξρίζεη λα βξίζθνπλ εθηεηακέλε εθαξκνγή ζηελ Ακεξηθή, απφ 
ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θη έπεηηα, φπσο κπνξεί θαλείο λα δεη απφ ηελ παξαθάησ 
ζηαηηζηηθή γηα ηηο ΖΠΑ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 
 
 
 
 

                                                            
20

  Presidency’s Summary of the Informal Environment Council on Sustainable Materials 
Management, 12th and 13th July 2010, 14514/10 FS 1 DG C II COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 
Brussels, 5/10/2010 
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Γξάθεκα 2.3.3.1. ηνηρεία γηα ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Ακεξηθή κέρξη ην 

1997 

 
Σα ζπζηήκαηα SMART ή PAYT εθαξκφδνληαη ζήκεξα απφ ην 26% ησλ δήκσλ ή απφ 
7000 δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ζηηο ΖΠΑ, κε ζηφρν λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ 
δηπιαζηαζκνχ ησλ επηπέδσλ κείσζεο θη αλαθχθισζεο ησλ ζηεξεψλ δεκνηηθψλ 

απνβιήησλ, απφ ην 30% ζήκεξα ζην 58% κέρξη ην 2024, θαη λα εθαξκνζηεί ην State 
Solid Waste Management Plan.  
 
χκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (E.P.A) ησλ ΖΠΑ21: 
 

 Πεξίπνπ 7.100 πξνγξάκκαηα ήηαλ ζε εθαξκνγή ζηηο ΖΠΑ ην 2006  

 30 από ηηο 100 κεγαιύηεξεο ακεξηθαληθέο πόιεηο ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηήκαηα 
ρξέσζεο ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο ΠΟΠ/PAYT 

 Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ/PAYT είλαη δηαζέζηκα γηα ην 25% ησλ ακεξηθαλώλ ή γηα 
πεξίπνπ 75.000.000 πνιίηεο  

 Ζ εθαξκνγή ηνπο κείσζε ηα ζηεξεά δεκνηηθά απνξξίκκαηα ζηα 8.300.000 
ηόλνπο εηεζίσο, δειαδή κείσζε θαηά 4.600.000 ηόλνπο  

 Ζ εθαξκνγή ηνπο δελ νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ κεληαίνπ θόζηνπο γηα λα 
λνηθνθπξηά. 

 Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ/PAYT ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ «αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ» πνπ αιιάδνπλ ην θιίκα θαηά: 
1.100.000 – 3.800.000 κεηξηθνύο ηόλνπο ηζνδύλακνπ άλζξαθα εηεζίσο 
7.800.000-13.300.000 κεηξηθνύο ηόλνπο ηζνδύλακνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
εηεζίσο 

 
 
SMART BET Calculator   

                                                            
21

  http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/payt/ 

http://www.ct.gov/dep/cwp/view.asp?a=2718&q=325482&depNav=1646
http://www.ct.gov/dep/cwp/view.asp?a=2718&q=325482&depNav=1646
http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/payt/
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ηηο ΖΠΑ ππάξρνπλ, επίζεο, ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα θαη πιηθφ ηεο EPA γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή. Δπίζεο, ππάξρνπλ πξντφληα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηελ ππνζηήξημε 
δήκσλ πνπ ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ αλάινγα ζπζηήκαηα. Σέηνην είλαη έλα 
ειεθηξνληθφ εξγαιείν κε ππνινγηζηηθά θχιια Excel πνπ ην νλνκάδνπλ SMART BET 
Calculator  γηα λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ν αληίθηππνο ηεο εθαξκνγήο  ελφο 
πξνγξάκκαηνο  ΠΟΠ ή φπσο νλνκάδεηαη ζπλήζσο ζηηο ΖΠΑ «Saving Money and 
Reducing Trash (SMART) ή Pay as You Throw or PAYT. Ο πιεζπζκφο πνπ 
εηζάγεηαη ζην ππνινγηζηηθφ θχιιν πξέπεη λα αληηζηνηρεί πξαγκαηηθά ζηνπο θαηνίθνπο 
ηεο πεξηνρήο πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη ηφλνη 
ησλ ππνιεηκκάησλ απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλνληαη ή νδεγνχληαη γηα ηαθή πξέπεη 
λα αληηζηνηρνχλ ζηνλ ίδην πιεζπζκφ. 
  
Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ην εξγαιείν είλαη απαξαίηεηεο νη αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο: 
- Οη θαηνηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα επεξεαζηεί απφ ην SMART  

- Οη ηφλνη ππνιεηκκάησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη γηα ηειηθή δηάζεζε (γηα 

ηνλ πιεζπζκφ φπνπ ζα εθαξκνζηεί ην SMART) 

- Οη ηφλνη ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλνληαη θαη 

θνκπνζηνπνηνχληαη γηα ηνλ πιεζπζκφ  φπνπ ζα εθαξκνζηεί ην SMART  

- Κφζηνο δηάζεζεο αλά ηφλν (gate fee) ζε ΥΤΣΑ ή κνλάδα θαχζεο 

- Κφζηνο αλαθχθισζεο αλά ηφλν 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ: 
 

 Δάλ ηα απφβιεηα απνζηέιινληαη ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, 
εγθαηαζηάζεηο θαχζεο  ή θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ δχν (επί ηνηο εθαηφ θαηά 
βάξνο). 

 Ζ απφζηαζε ζε κίιηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ή 
εγθαηαζηάζεηο θαχζεο.  

 Ζ ζχλζεζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ νδεγείηαη ζε ηειηθή δηάζεζε (πνζνζηφ θαηά 
βάξνο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πιηθψλ). 

 Ζ ζχλζεζε ησλ πιηθψλ (ξεχκαηνο) πξνο αλαθχθισζε / θνκπνζηνπνίεζε 
(πνζνζηφ θαηά βάξνο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πιηθψλ). 

 

Download the SMART BET Calculator in Microsoft Excel format 
 

http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/payt/tools/smart-bet/smart-bet.xls
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2.4 Οθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
- ελζσκάησζε εμσηεξηθνχ θφζηνπο 
 
Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ πξνζθέξνπλ πνιιά νθέιε ζηνπο Γήκνπο (Ξεξνγηαλλνπνχινπ 
θ.α. 2011). Μπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε ηξφπν, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ 
ζπγθεθξηκέλα νθέιε. Κάπνηα απφ απηά είλαη: 
 
-  Ηζφηεηα, δίθαηε ρξέσζε: Ννηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο ρξεψλνληαη βάζε ηεο 
πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ. Απηή ε πξνζέγγηζε 
ειαρηζηνπνηεί ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ 
πξνο φθεινο ησλ κεγάισλ παξαγσγψλ ζε φ,ηη αθνξά ην θφζηνο ηεο ηειηθήο 
δηάζεζεο απνβιήησλ. 
-  Οηθνλνκηθά θίλεηξα γηα κείσζε ησλ απνβιήησλ: Σν ΠΟΠ δεκηνπξγεί κία 
απεπζείαο ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ηειηθήο δηάζεζε ησλ απνβιήησλ θαη ηνπ θφζηνπο, κε 
απνηέιεζκα έλα πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ 
απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαη γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζηελ 
αλαθχθισζε. 
- Μείσζε πνζνηήησλ απνβιήησλ: ηηο πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο, ε ζπζρέηηζε ηνπ 
θφζηνπο κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ έρεη σο απνηέιεζκα κεησκέλεο πνζφηεηεο πξνο 
ηειηθή δηάζεζε. Απηή ε κείσζε απνδίδεηαη θαη ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ ζηελ πεγή 
(πξφιεςε), αιιά θαη ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηελ αλαθχθισζε. Μία κείσζε ζηηο 
πνζφηεηεο ησλ απνβιήησλ γεληθά έρεη σο απνηέιεζκα εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ηειηθήο 
δηάζεζεο. 
- Απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηελ αλαθχθισζε: Ο πην εχθνινο ηξφπνο γηα λα 
εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα θάπνηνο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
είλαη ζπκκεηέρνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ αλαθχθισζε. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ αλαθχθισζε 
απμνκεηψλεηαη αλαινγηθά κε ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο-επαηζζεηνπνίεζεο θαη ην 
επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. Οη θνηλφηεηαο πνπ έρνπλ έζνδα απφ ηελ 
αλαθχθισζε παξαηεξνχλ αχμεζε ζηα έζνδα, παξφιν πνπ απηέο νη απμήζεηο κπνξεί 
λα αληηζηαζκηζηνχλ γξήγνξα απφ ην θφζηνο ζπιινγήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ. 
- ηαζεξφηεηα εζφδσλ: Σα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ δελ έρνπλ 
ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε ή πεγέο κφληκσλ εζφδσλ, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 
ζηαζεξφηεηα ζηα έζνδά ηνπο, κέζσ ηεο άκεζεο ρξέσζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Απηφ αθξηβψο γίλεηαη ζηα ζπζηήκαηα  δπαδηθήο ρξέσζεο, ηα νπνία 
ρξεψλνπλ κε έλα ζηαζεξφ πνζφ φινπο ηνπο ρξήζηεο γηα λα θαιχπηνληαη νη βαζηθέο 
ππεξεζίεο θαη κε κία κεηαβιεηή ρξέσζε γηα λα θαιχπηνληαη θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ απφξξηςε δηαθνξεηηθψλ πνζνηήησλ.  
-   Δπηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 
Απνξξηκκάησλ: Οη Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο έρνπλ κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο. 
Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ρψξνπ απφξξηςεο 
θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα κεησζνχλ θφζηε, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 
-  Πεξηβάιινλ: Γηαθπιάζζνληαη θπζηθνί πφξνη θαη ελέξγεηα κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή θαη ηεο αλαθχθισζεο. Δπηπξνζζέησο, ε κείσζε ζπαηάιεο 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο νδεγνχλ άκεζα ζε κεηψζεηο ησλ 
ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ.22 
 
Γηα ηνπο πνιίηεο, ηα νηθνλνκηθά νθέιε πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη νη ρξεψζεηο 
επηβάιινληαη γηα ηα ππνιείκκαηα νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη γηα ηαθή ή 

                                                            
22

  http://www.p2pays.org/ref/01/00365.pdf 
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θαχζε ζε ζπλδπαζκφ κε κία ρακειή ή κεδεληθή ρξέσζε γηα ηε ζπιινγή ησλ 
αλαθπθιψζηκσλ. Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζπρλά έρνπλ αγνξαζηηθή αμία θαη/ή ην 
θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπο θαιχπηεηαη απφ ηελ “δηεπξπκέλε επζχλε ηνπ 
παξαγσγνχ”. Γηα ηνλ Γήκν, ην νηθνλνκηθφ φθεινο πξνθχπηεη απφ ηε κεηαθνξά θαη 
δηάζεζε ιηγφηεξσλ απνβιήησλ ζηνπο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ 
(Υ.Τ.Σ.Τ), επνκέλσο ην θφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο είλαη κηθξφηεξν. 
 
Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ αληηκεησπίδεη έλαλ αξηζκφ εκπνδίσλ πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε πξαγκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο αιιά θαη εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
πξνζδνθίεο ή ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. 
 
Σα πηζαλά νθέιε θαη πξνβιήκαηα – εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, κε βάζε ηελ βαζηθή 
βηβιηνγξαθία (Billitewski, 2004) θαη φπσο ζπκπιεξψζεθαλ γηα Διιάδα απφ ηελ 
παξνχζα κειέηε. 
 
Πίλαθαο 2.4.1 Οθέιε θαη δπζθνιίεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
 

Οθέιε Πξνβιήκαηα – Δκπφδηα 

Δλίζρπζε ηεο ηεξαξρίαο  ζηηο κεζφδνπο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Πηζαλή αχμεζε παξάλνκεο δηάζεζεο απνβιήησλ 

Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 
ζηελ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ θαη ζηελ 
πξνζπάζεηα κείσζεο (δηαινγή ζηελ 
πεγή/θνκπνζηνπνίεζε) 

Αβέβαηα έζνδα απφ ζηηο ππεξεζίεο απνβιήησλ 
ιφγσ ηεο αβέβαηεο παξαγσγήο απνβιήησλ κε 
ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ ρξεψζεσλ 

Παγίσζε ελφο δηθαηφηεξνπ ζπζηήκαηνο 
ρξέσζεο ησλ απνβιήησλ γηα ηνπο 
πνιίηεο 

Απμεκέλν αξρηθφ θφζηνο πιεξνθφξεζεο, 
εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

Μείσζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο δηάζεζεο Απμεκέλε επέλδπζε γηα εμνπιηζκφ, αλαγθαίν γηα  
κεγαιχηεξε δηαινγή ζηελ πεγή 

Αχμεζε ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Πηζαλή αχμεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ θαη 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο  

Τςειή δηαθάλεηα ζηηο ππεξεζίεο θη έηζη 
πξνψζεζε κηαο πην αμηφπηζηεο δεκφζηαο 
εηθφλαο ησλ ππεξεζηψλ απνβιήησλ 

Πηζαλή αδηθία πνιηηψλ αλ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε 
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

Μεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ 
θαη απμεκέλα έζνδα απφ ηελ πψιεζή 
ηνπο ζηηο βηνκεραλίεο αλαθχθισζεο 

Μεγαιχηεξα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ζηηο 
ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέοθαη ζηηο πεξηνρέο 
κεγάιεο πνιπθαηνηθίεο  

Αλαβάζκηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 
πνιηηψλ  γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

Αβέβαηε θαη ίζσο φρη ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε 
ησλ πνιηηψλ 

Μείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 
απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ  

Δλδερφκελε πνιηηηθή αληίδξαζε απφ θνξείο δηφηη 
εμεηδηθεχεηαη ε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζε 
επίπεδν λνηθνθπξηνχ θαη δελ πιεξψλνπλ φινη ηα 
ίδηα, έηζη φπσο έρνπλ ζπλεζίζεη νη πνιίηεο ζηελ 
Διιάδα κέρξη ζήκεξα  

Δλίζρπζε ηεο πεπνίζεζεο ησλ πνιηηψλ 
φηη απνηεινχλ κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ  

Φφβνο γηα κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, 
επεηδή ήδε πιεξψλνπλ ζηελ Διιάδα αξθεηά 
πςειφηεξεο εηζθνξέο δεκνηηθψλ ηειψλ ζε ζρέζε 
κε ηηο θαηνηθίεο. 
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3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΥΡΔΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

3.1. Ζ εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα απφβιεηα 

ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ππάξρεη έλα πιήζνο λνκνζεηηθψλ 
ξπζκίζεσλ πνπ ζέηνπλ ζαθψο πιένλ πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο 
δηαρείξηζεο. Ηδηαίηεξα ζηαζκφο ζηα ζέκαηα ηεο αλαθχθισζεο ζηελ Διιάδα απνηέιεζε 
ε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2939/2001, κε ηνλ νπνίν μεθίλεζε κηα νινθιεξσκέλε θαη 
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ 
δεκηνπξγία ησλ πιινγηθψλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) 
δεκηνχξγεζε επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη ππνδνκψλ 
ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ ζπζθεπαζηψλ, ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαζψο 
θαη δηαθφξσλ πξντφλησλ (ειεθηξηθά – ειεθηξνληθά, νξπθηέιαηα θαη ζπζθεπαζίεο ηνπο, 
ειαζηηθά, νρήκαηα κεηά ην ηέινο δσήο ηνπο, κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο, απφβιεηα 
νηθνδνκψλ, εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ θα). Αλαιπηηθά ην ζεκαληηθφηεξν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ ζηε ρψξα καο, θαη 
επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, είλαη ην εμήο: 
 
 

εκαληηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα απφβιεηα 
 

 Νφκνο 2939 / 6-8-2001 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηεο 
ζπζθεπαζίαο θαη ησλ άιισλ πξντόλησλ» θαζψο θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, πνπ ελζσκαηψλνπλ ζην εζληθφ δίθαην ηηο Οδεγίεο: 62/94  
“πζθεπαζία θαη απόβιεηα ζπζθεπαζίαο”, 96/2002 “Γηαρείξηζε ειεθηξηθώλ θαη 
ειεθηξνληθώλ απνβιήησλ”, 95/2002 «εμάιεηςε επηθίλδπλσλ πιηθώλ από 
ειεθηξ(νλ)ηθά απόβιεηα»   

 ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ Β‟ 1572/16.12.02) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ 
πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ»  

 ΚΤΑ κε αξ. 50910/2727/2003 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ 
Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο». 

 ΚΤΑ 13588/725/2006 «Μέηξα, όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε 
επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ 
«γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991».  

 ΠΓ 15/2006 (ΦΔΚ Α‟ 12/ 3.2.06) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 
117/2004 (Α΄ 82), ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108 «γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη 
ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ)» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2003 " 

 N. 3536/2007 (ΦΔΚ Α‟ 42/23.02.2007) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπώλ δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» Άξζξν 30: ηεξεά απφβιεηα 

 ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ Β‟ 1312/24.8.2010). «Μέηξα, όξνη θαη 
πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από εθζθαθέο, 
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». 
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 Νφκνο 3854 (ΦΔΚ Α‟ 94/23 Ηνπλίνπ 2010). «Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2939 θαη 
θαζηέξσζε ηεο πιεξσκήο ησλ ηειώλ ηειηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ησλ ΟΣΑ 
αλάινγα κε ην βάξνο ηνπο". 

 Οδεγία 98/2008 (ζε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο) Νέα Οδεγία Πιαίζην γηα ηα 
Απφβιεηα. 
 
ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2939 έρνπλ εθδνζεί ηα εμήο Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα: 
 

 ΑΖΖΔ Π.Γ. 117 ΦΔΚ 82Α /5-3-2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 15/2006 
(ΦΔΚ Α‟ 12/ 3.2.06) 

 ΟΣΚΕ Π.Γ. 116 ΦΔΚ 81Α / 5-3-2004 

 ΜΠΑΣΑΡΗΔ Π.Γ. 115  ΦΔΚ 80Α /5-3-04, (ηξνπνπνηήζεθε πξνζθάησο κε ΠΓ)   

 Α.Λ.Δ.  Π.Γ. 82 ΦΔΚ 64Α / 2-3-2004 

 ΔΛΑΣΗΚΑ Π.Γ. 109 ΦΔΚ / 5-3-2004 
 
 

To θιείζηκν θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ 
 
Ζ Διιάδα ζα έπξεπε λα έρεη θιείζεη θαη απνθαηαζηήζεη ηνπο Υψξνπο Αλεμέιεγθηεο 
Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ) απφ ην 2000 ιφγσ ηεο Οδεγίαο 31/99. Ζ πξψηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε απφ ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) γηα 
ηε ιεηηνπξγία 1.125 ρσκαηεξψλ είρε εθδνζεί  ζηηο 6-10-2005. Ζ Διιάδα δήηεζε θαη 
πήξε παξάηαζε γηα λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν απηφ κέρξη 31-12-2008. Ζ ηειεπηαία 
πξνεηδνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2008 ήηαλ λα 
έρνπλ θιείζεη θαη απνθαηαζηαζεί φινη νη ΥΑΓΑ κέρξη 28/12/2010. Ζ λέα πξνζζεζκία 
έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011. Δίλαη πηζαλή ε επηβνιή πςεινχ πξνζηίκνπ γηα θάζε 
ρψξν πνπ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί. Γελ αξθεί, φκσο, ην θιείζηκν ησλ ρψξσλ αιιά 
πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ην πεξηβάιινλ θαη λα γίλνπλ έξγα εμπγίαλζεο. ηηο αξρέο 
2011 εμαθνινπζνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηεο Τπνπξγνχ 
ΠΔΚΑ, 150-250 ΥΑΓΑ, ελψ κέλεη λα απνθαηαζηαζνχλ άιινη 429. 
 
 

εκαληηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ λνκνζεζία 
 
ηνπο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα 
θαηαιήγνπλ κφλν ππνιείκκαηα θαη φρη αλεπεμέξγαζηα απφβιεηα (ΥΤΣΤ φρη ΥΤΣΑ). 
 
Οη πνζνηηθνί ζηφρνη θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΚΤΑ 9268/469/2007. πγθεθξηκέλα, ζηηο 
31/12/2011 ε ρψξα καο ζα πξέπεη λα έρεη πεηχρεη αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 60% θ.β. 
ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη : 
Αλαθχθισζε ηνπιάρηζηνλ 55% θ.β κε ειάρηζηα πνζνζηά αλαθχθισζεο αλά πιηθφ: 
      60% θ.β. γπαιί                                                                  
      60% θ.β. ραξηί & ραξηφλη 
      50% θ.β. κέηαιια  
      22,5% θ.β. πιαζηηθά 
      15% θ.β. μχιν 

 
ηφρνη γηα βην-απνδνκήζηκα απφβιεηα 
 

 Να κεησζνχλ ηα βηναπνδνκίζηκα απφβιεηα (απνθάγηα, θιαδέκαηα θαη ραξηί) πνπ 
θαηαιήγνπλ ζε ρψξνπο ηαθήο θαηά 25%, 50% θαη 65% αληίζηνηρα κέρξη ην 2010, ην 
2013 θαη 2020 (ζε ζρέζε κε ην 1995). 
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Νένη ζηφρνη κε βάζε ηελ Οδεγία 98/2008 
 

 Γξνκνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) κέρξη ην 
2015 (Οδεγία 98/2008) γηα ην ζχλνιν ηνπ ραξηηνχ, γπαιηνχ, κεηάιισλ, πιαζηηθψλ 
θαη βηναπνβιήησλ. 

 Γηαινγή ζηελ Πεγή (ΓζΠ) θαη αμηνπνίεζε κε αλαθχθισζε – 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηηνχ, γπαιηνχ, 
κεηάιισλ θαη ησλ πιαζηηθψλ. 

 Πξνβιέπεηαη λα πηνζεηεζνχλ επίζεο νη ζηφρνη γηα ΓζΠ θαη αμηνπνίεζε ηνπ 7% 
ησλ βηναπνβιήησλ κέρξη ην 2015 θαη ηνπ 15% κέρξη ην 2020 ζηελ ελαξκφληζε ηεο 
Οδεγίαο ζηελ Διιάδα, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο 
θαη άιισλ θνξέσλ. 
 
 

Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξέσζεο ησλ Γήκσλ γηα ηελ ηαθή ησλ 
απνξξηκκάησλ ηνπο 
 

 εκαληηθέο αιιαγέο ζηε ρξέσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο επέξρνληαη κε βάζε 
ηνλ Νφκν 3854/2010, ηδηαίηεξα κε ην άξζξν 9. Ζ ρξέσζε ησλ Γήκσλ γηα ηηο 
πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη γηα ηαθή αιιάδεη. Οη Γήκνη δελ ζα 
πιεξψλνπλ πιένλ κε βάζε θάπνην πνζνζηφ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, 
αλεμαξηήησο απφ ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχλ γηα ηαθή, αιιά κε βάζε 
ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξαδίδνπλ γηα ηαθή, δειαδή αλάινγα κε ην 
βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη θαη ζάβνληαη.  ε επφκελν θεθάιαην 
γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζε απηή ηελ ζεκαληηθή αιιαγή, πνπ έγηλε κεηά απφ 
πξφηαζε, επίζεο, ηεο Οηθνινγηθή Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο θαη άιισλ θνξέσλ. 
 
Πίλαθαο 3.1.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε θπξηφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα 
απφβιεηα 
 

Νφκνο Σίηινο 

ΚΤΑ 114218/1997 (ΦΔΚ 
B' 1016/1.11.97)  

Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ 
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

ΚΤΑ 7589/731/2000 (ΦΔΚ 
Β 514/11.4.00) 

Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ θαη  πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ 
(PCB/PCT) 

Ν. 2939 / 6-8-2001 
Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηεο 
ζπζθεπαζίαο θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ 

ΚΤΑ 29407/3508/2002 
(ΦΔΚ Β 1572/16.12.02)  

Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ 
ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 31/1999 

ΚΤΑ 11014/703/ Φ104/ 
2003  
(ΦΔΚ B 332/20.3.03) 

Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο 
θαη Αμηνιφγεζεο(ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ 
ξσλ (ΔΠΟ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.1650/1986 
(Α‟ 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ 
Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο Οδεγίεο 
97/11/ΔΔ. θαη 96/61ΔΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α‟ 91)» 

ΚΤΑ 50910/2727/2003  Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. 
Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο 
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ΚΤΑ 18083/1098 Δ.103/ 
2003  

(ΦΔΚ Β' 606/15.5.03) 

ρέδηα δηάζεζεο/ απνιχκαλζεο ζπζθεπψλ πνπ 
πεξηέρνπλ PCΒ – Γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπιινγή 
θαη κεηέπεηηα δηάζεζε ζπζθεπψλ θαη απνβιήησλ κε PCΒ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο 7589/731/2000 (Β‟ 514) 

ΚΤΑ 37111/2021/2003 
(ΦΔΚ B‟ 1391/29.9.03) 

Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ 
θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1650/1986, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 
3 ηνπ Ν.3010/2002 

ΚΤΑ 37591/2031/2003 
(ΦΔΚ Β1419/ 1.10.03) 

Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ 
απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο 

ΠΓ 82/2004  
(ΦΔΚ Α 64/2.3.04) 

Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/ 2001/ ΚΤΑ «Καζνξηζκφο 
κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» (Β‟ 40)». «Μέηξα, φξνη 
θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
Απνβιήησλ ησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ» 

ΠΓ 109/2004  
(ΦΔΚ Α 75/5.3.04) 

Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα 
γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο 

ΠΓ 115/2004  
(ΦΔΚ Α 80/5.3.04) 

Αληηθαηάζηαζε ηεο 73537/ 148/1995 Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο «Γηαρείξηζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 
νπζίεο» (Β‟ 781) θαη 19817/2000 Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο. Σξνπνπνίεζε ηεο 73537/1995 Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θ.ι.π.» (Β‟ 963). «Μέηξα, φξνη 
θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη 
πζζσξεπηψλ» 

ΠΓ 116/2004  
(ΦΔΚ Α” 81/5.3.04)  

Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο 
ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη 
ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ 
«γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 8εο επηεκβξίνπ 2000 

ΚΤΑ νηθ. 104826/2004 
(ΦΔΚ Β 849/9.6.04) 

Καζνξηζκφο χςνπο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ 
απφ αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ / άιισλ πξντφλησλ (φπσο 
απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2, παξ. 4, ηνπ Ν. 2939/2001) 
ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 7 (παξ. Β1, εδ. α3 θαη παξ. 
Β2, εδ. α5) θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2939/2001 
πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ 
θαη άιισλ πξντφλησλ θ.ι.π.» (Α‟ 179) 

ΚΤΑ 22912/1117/2005 
(ΦΔΚ B‟ 759 /6.6.2005) 

Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ 
απνβιήησλ 

KYA νηθ.145799/2005 
(ΦΔΚ B 1002/18.07.05) 

πκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξηζκ. Ζ.Π. 15393/2332/2002 
(ΦΔΚ 1022/Β/5.8.2002) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, 
Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 
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ηνπ λ. 1650/1986 (Α΄ 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 1 ηνπ λ. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ λ. 
1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.α. 
(Α΄91) 

KYA 4641/232/2006 (ΦΔΚ 
Β 168/13-02-06) 

Καζνξηζκφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κηθξψλ ρψξσλ 
πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ ζε λεζηά θαη 
απνκνλσκέλνπο νηθηζκνχο, θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 
(παξ.4) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 20 (παξάξηεκα Η) 
ηεο ππ‟ αξηζκ. 29407/ 3508/ 2002 ΚΤΑ «Μέηξα θαη φξνη 
γηα πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ» (Β‟ 1572) 

ΚΤΑ 13588/725/2006  

Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε 
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα 
απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12/12/1991  

ΠΓ 15/2006  
(ΦΔΚ Α‟ 12/ 3.2.06) 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 117/2004 (Α΄ 
82), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 
2003/108 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/96 
ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη 
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
8εο Γεθεκβξίνπ 2003 

ΠΓ 15/2006  
(ΦΔΚ Α 12/ 3.2.06) 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδ. Γηαηάγκαηνο 117/2004 (Α΄ 82), 
ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2003/108 
«γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε 
ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο 
Γεθεκβξίνπ 2003 

KYA 24944/1159/2006 
(ΦΔΚ Β 791/30.6.2006) 

Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 
δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ΄ αξηζκ. 13588/725 θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα 
ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄383) 
θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 
(παξ.1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο 
Μαξηίνπ 1991 

N. 3536/2007  
(ΦΔΚ A' 42/23.02.2007)  

Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 
ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 
Άξζξν 30: ηεξεά απφβιεηα 

KYA 8668/2007  
(ΦΔΚ Β' 287/2.03.2007) 

Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ 
Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Α) 
ηεο ππ‟ αξηζ. 588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 
«Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄ 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. (παξ.1) ηεο ππ‟ αξηζκ. 91/156/ΔΚ 
Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ1991. 
Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 13588/725/ 2006 θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα 
ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄ 383) 
θαη ηεο ππ‟ αξηζκ.24944 /1159/206 Κνηλή Τπνπξγηθή 
Απφθαζε «Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄ 
791). 
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ΚΤΑ 9268/469/2007 

Τ.Α. 9268/469/2007 - Σξνπνπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ 
ζηφρσλ γηα ηελ αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ 
απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 
(παξ. Α1, ηειεπηαίν εδάθην) ηνπ λ. 2939/01 (179/Α), 
θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/12/ΔΚ 
γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο», 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004 

ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/ 
2010  
(ΦΔΚ Β‟ 1312/24.8.2010) 

Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) 

Ν.3854/2010, άξζξν 9 
Σξνπνπνίεζε Ν.2939 θαη θαζηέξσζε ηεο πιεξσκήο ησλ 
ηειώλ ηειηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ησλ ΟΣΑ αλάινγα 
κε ην βάξνο ηνπο 

 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ φιε παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαίζηνπ γηα ηελ 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα είλαη ην εμήο: 
 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ θαη επξσπατθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, είλαη ζαθέο, φηη δεκηνπξγεί πνιχ 
ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ ρψξα 
καο. 
 
Παξαθάησ, απηή ε δηαπίζησζε γίλεηαη πνιχ πην θαηαλνεηή. 
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3.2 Ζ Υξέσζε Γεκνηηθψλ Σειψλ ζηελ Διιάδα  
 

3.2.1 Σέιε γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

3.2.1.1. Σέινο θαζαξηφηεηαο  
 
Σέινο θαζαξηφηεηαο είλαη ην πνζφ πνπ πιεξψλνπλ νη πνιίηεο, νη επηρεηξήζεηο θαη 
γεληθφηεξα θπζηθά θαη λνκηθή πξφζσπα γηα ηελ παξνρή απφ ηνπο ΟΣΑ ησλ 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. Σν χςνο ηνπ ηέινπο πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ θφζηνπο 
παξνρήο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θαη λα πξνζδηνξίδεηαη αληηθεηκεληθά κε θξηηήξην 
ηνλ βαζκφ ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. Παξά ηνλ αληαπνδνηηθφ ηνπ ραξαθηήξα 
θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπ θαηνίθνπο θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 
έρνπλ έδξα ζην Γήκν θαη φρη κφλν απφ φζνπο επηζπκνχλ λα θάλνπλ ή θάλνπλ 
πξάγκαηη ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΑ. 
 

Ζ εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο  

 Άξζξα 21 θαη 22 ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο 1958: Με ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 21 & 22 ηνπ ΒΓ ηεο 24/9-20/10/1958 "Πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ δήκσλ & 
θνηλνηήησλ" επηβιήζεθαλ ππέξ ησλ δήκσλ & ησλ θνηλνηήησλ ηέιε θαζαξηφηεηαο & 
θσηηζκνχ, γηα ηηο παξερφκελεο απφ ηνπο Ο.Σ.Α ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πεξηζπιινγήο & απνθνκηδήο θαζψο & γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ δαπαλψλ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

 Άξζξν 1 ηνπ λ. 25/1975 – Ο βαζηθφο λφκνο ρξέσζεο (επηζπλάπηεηαη ζην 
Παξάξηεκα ΗV) 

 Νφκνο 429/76 θαηεγνξίεο αθηλήησλ 

 Άξζξν 12 παξάγξαθν 2 ηνπ λ. 1650/86 (ΦΔΚ Α 160) 

 Άξζξν 25, παξάγξαθνο 12 ηνπ λφκνπ 1828/89: Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.12 
ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.1828/89 ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο & θσηηζκνχ ελνπνηήζεθαλ ζε 
εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο, ην νπνίν επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο & θσηηζκνχ θαζψο & 
θάζε άιιεο δαπάλεο απφ παγίσο παξερφκελεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ 
ραξαθηήξα. 

 Παιηφο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο (ΠΓ 410/95): Πξνέβιεπε ηε 
ζχζηαζε Γηαδεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη πλδέζκσλ ΟΣΑ κε αληηθείκελν ηε 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

 Νφκνο 2939/2001,”πεξί ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
ζπζθεπαζηψλ,απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ” 

 Άξζξν 7 παξάγξαθν 2 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ Β 1909) 

 Άξζξν 5, Νφκνπ Ν3345/05: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 
3345/05 αληηθαηαζηάζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.25/75 
(άξζξνπ 9 παξ.14 Ν.2503/97) θαη νξίδεηαη πιένλ φηη αθίλεηα πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δελ ειεθηξνδνηνχληαη, απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή 
ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, γηα φζν ρξφλν παξακέλνπλ θιεηζηά.  

 Νφκνο 3389/2005 γηα ηε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ, αλάζεζεο ζε θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδσηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλνπξαμίαο ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ κε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη ηελ 
θαηαβνιή ακνηβήο. 

 Νένο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν 3463/06 ΦΔΚ Α 114/8-6-2006 κε 
ηνλ νπνίν επαλαθαζνξίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 
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ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζε επίπεδν δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, πνπ κπνξνχλ λα 
ζπλάπηνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπκβάζεηο (ΓΗΣ) γηα ηελ 
εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

 Νφκνο 3537/2007 κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ΚΤΑ πνπ ζα ξπζκίδεη εηδηθφηεξα 
ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 
(ΦνΓΑ) θαζψο θαη δεηήκαηα ηηκνιφγεζεο 

 ΚΤΑ 10/2008, γηα «Δηδηθφηεξα δεηήκαηα θαη ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία, 
ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ άζθεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ ΦνΓΑ» 

 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ΚΤΑ 2527/7-1-2009 (ΦΔΚ Β’ 53) , άξζξν 5.2 

 Νφκνο 3854/2010, άξζξν 9.  Οη Γήκνη δελ ζα πιεξψλνπλ πιένλ κε βάζε 
θάπνην πνζνζηφ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο αλεμαξηήησο απφ ηελ 
πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχλ γηα ηαθή, αιιά κε βάζε ηελ πνζφηεηα ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ παξαδίδνπλ γηα ηαθή, δειαδή αλάινγα κε ην βάξνο ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη θαη ζάβνληαη. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη 
αλαιπηηθή αλαθνξά ζε απηήλ ηελ ζεκαληηθή αιιαγή. 

 Με βάζε ηελ ΚΤΑ 10/2008 νη Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 
(ΦνΓΑ) πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ε νπνία: 

- Θα παξέρεη θίλεηξν ζηνπο ΟΣΑ γηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ 
- Θα πξνσζεί ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αλάθηεζεο, αλαθύθισζεο θαη 
αμηνπνίεζεο 
- Θα πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αξρή «Ο ξππαίλσλ πιεξώλεη» 
- Θα πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο  
 
 

Καζεζηψο ηειψλ θαζαξηφηεηαο ζε δηάθνξνπο ΟΣΑ 

ηνλ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο 
ζε δηάθνξνπο Καπνδηζηξηαθνχο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο. 
 
Πίλαθαο 3.2.1.1.1. Ση πνζά πιεξψλακε σο πξφζθαηα γηα ηέιε Καζαξηφηεηαο 
(€/m2) 

 

ΓΖΜΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΔΛΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 
(€/m2) 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΔΛΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 
(€/m2) 

ΑΘΖΝΑΗΧΝ  1,65  6,50  

ΒΟΤΛΑ  1,52  3,81  

ΒΑΡΝΑΒΑ  1,47  2,05  

ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ  1,00  2,30  

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ  1,27  2,28  

ΑΝΟΗΞΖ  1,72  3,79  

ΕΔΦΤΡΗΟΤ  0,93  2,32  

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  2,18 € - 2,92  3,91 - 6,40  

ΚΑΒΑΛΑ  1,56  3,12  
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ΚΔΡΑΣΔΑ  1,44  2,56  

ΚΟΜΟΣΖΝΖ  1,00  2,38  

ΚΡΤΟΝΔΡΗΟΤ  0,85  1,99  

ΞΑΝΘΖ  1,10  3,50  

ΚΔΑ (Κνξηλζία)  0,49  1,48  

ΚΔΑ (Ηνπιίδα)  0,59  1,40  

ΜΔΛΗΗΧΝ  2,23  9,12  

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ  1,18  3,52  

ΑΛΑΜΗΝΟ  1,59  3,32  

ΓΡΑΜΑ  0,82  2,47  

ΑΜΟΤ  1,40  2,47  

ΑΜΟΘΡΑΚΖ  2,30  4,00  

 

Υξέσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο κέρξη ζήκεξα ζηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 

Μέρξη πξνζθάησο ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο ρξεψλνληαλ κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα 
κηαο επηθάλεηαο θαη κε βάζε έλα ζπληειεζηή πνπ θαζνξίδνληαλ θάζε θνξά απφ ηνλ 
ΟΣΑ. Ο ζπληειεζηήο θαηά θαηεγνξία ππφρξεσλ ξπζκίδεηαη κέρξη ηψξα κε δηνηθεηηθή 
πξάμε – κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ – θαη φρη κε ηππηθφ 
λφκν, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ θφξσλ. 
 
Σέιε Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ (T) 
 
T=E x  
 
πνπ: 
 
 Δ είλαη ε επηθάλεηα ηνπ αθηλήηνπ ζε m²  
  είλαη ν ζπληειεζηήο ππνινγηζκνχ (€/m²) πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε αθίλεην.  
 
Με βάζε ην λφκν 429/76 νη θαηεγνξίεο αθηλήησλ δελ κπνξεί λα μεπεξλνχλ ηηο επηά. 
Ο κεραληζκφο φκσο είζπξαμεο ηεο ΓΔΖ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πάλσ απφ δχν 
θαηεγνξίεο, γη‟ απηφ νη ΟΣΑ αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν δπν ζπληειεζηέο 
(νηθίεο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο) θαη θαηαθεχγνπλ ζε πιαζκαηηθέο επηθάλεηαο 
αθηλήησλ ψζηε λα δηακνξθψζνπλ αλαιφγσο ηα ηέιε γηα άιιεο θαηεγνξίεο αθηλήησλ 
πέξα απηψλ ησλ δχν πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. Πνιιαπιαζηάδνπλ ηα πιαζκαηηθά 
ηεηξαγσληθά κέηξα κε έλαλ απφ ηνπο δπν ζπληειεζηέο, ψζηε λα πξνθχπηεη 
απνηέιεζκα ίζν κε απηφ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο 
πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο κε ηνλ αλάινγν πξαγκαηηθφ ζπληειεζηή. 
 
Σ = Δ1 x 1 = Δ2 x 2 
 
πνπ: 



 Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 

 

Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr 
Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

55 
 

 
Δ1 είλαη ε πιαζκαηηθή επηθάλεηα ηνπ αθηλήηνπ ζε m²  
1 είλαη ν πιαζκαηηθφο ζπληειεζηήο ππνινγηζκνχ (€/m² * έηνο) πνπ δειψλεηαη ζηε 
ΓΔΖ 
Δ2 είλαη ε πξαγκαηηθή επηθάλεηα ηνπ αθηλήηνπ ζε m²  
2 είλαη ν πξαγκαηηθφο ζπληειεζηήο ππνινγηζκνχ (€/m² * έηνο) πνπ αληηζηνηρεί ζην 
αθίλεην.  
 
Ζ ΓΔΖ αθαηξεί απφ ηα έζνδα ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ηε ρξέσζε γηα ηνλ 
ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη έλα πνζνζηφ 2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εζφδσλ γηα ηα δεκνηηθά ηέιε σο πξνκήζεηα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζην 
Γήκν, θη απνδίδεη ην ππφινηπν πνζφ ζην Γήκν. 
 
Οη ΟΣΑ παξέρνπλ εθπηψζεηο (κεησκέλεο ρξεψζεηο) αιιάδνληαο ηνπο ζπληειεζηέο 
ππνινγηζκνχ γηα εηδηθέο ρξήζεηο (πρ. Δθθιεζίεο, ηδξχκαηα θα). Σα θηίξηα ηνπ 
δεκνζίνπ δελ επηβαξχλνληαη κε ηέιε θαζαξηφηεηαο. 
 

Δπηθάλεηα ππνθείκελε ζην ηέινο  

ε θάζε ειεθηξνδνηνχκελν ζηεγαζκέλν ή κε ζηεγαζκέλν ρψξν σο επηθάλεηα 
ππνθείκελε ζην ηέινο θαζαξηφηεηαο ινγίδεηαη ε ζπλνιηθά θσηηδφκελε απφ ηε 
ΓΔΖ επηθάλεηα, αλεμαξηήησο αλ πξφθεηηαη γηα σθέιηκν ή κε ρψξν. 
πλππνινγίδνληαη, ζπλεπψο, ζην εκβαδφλ ηνπ αθηλήηνπ, νη επηθάλεηεο πνπ 
θαηαιακβάλνπλ νη ηνίρνη ηνπ θηηξίνπ ή ηα ηπρφλ ηνηρία ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ, ν 
ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη ν αλειθπζηήξαο ηεο νηθνδνκήο - φρη φκσο θαη ηα θελά θάζε 
νξφθνπ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θίλεζή ηνπ - θαη ηα παηάξηα. 

 
 
 
Μεξηθά παξαδείγκαηα δεκνηηθψλ ηειψλ ζε Καπνδηζηξηαθνχο ΟΣΑ 
 
Με βάζε ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε ε Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο, ε ρξέσζε 
ησλ ηειψλ ζε κηα ζεηξά Γήκσλ εκθαλίδεηαη σο εμήο: 
 



 Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 

 

Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr 
Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

56 
 

Γήκνο Αζελαίσλ 

Σν Σέινο Καζαξηφηεηαο Φσηηζκνχ (Σ.Κ.Φ) θαζνξίδεηαη ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ απφ 
ηνλ ηχπν: Δκβαδφλ ρψξνπ Υ ζπληειεζηήο ΣΚΦ έηνπο  

ηνλ Γήκν Αζελαίσλ γηα ην 2009 ν ζπληειεζηήο πνπ ίζρπε είλαη 1,65€/η.κ γηα ηηο 
θαηνηθίεο θαη 6,50€/η.κ. γηα ινηπνχο ρψξνπο.  

Γήκνο Θεζζαινλίθεο 
 
Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα θαηνηθίεο: ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο γηα ην 
2009 ν ζπληειεζηήο πνπ ίζρπζε γηα ηηο θαηνηθίεο ήηαλ απφ 2,18 €/η.κ έσο 2,92 €/η.κ. 
αλάινγα κε ηελ πεξηνρή.  
Σν 2008 ην εχξνο ησλ αληίζηνηρσλ ζπληειεζηψλ ΣΦΚ θπκαίλνληαλ απφ 2,09 €/η.κ 
έσο ηα 2,79 €/η.κ.  
 
Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο: Γηα ηνπο 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ν ζπληειεζηήο γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ 
θπκαίλνληαλ ην 2009 απφ 3,91€/η.κ. έσο 6,40 €/η.κ..  
Οη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο γηα ην 2008 ήηαλ απφ 3,74€/η.κ. έσο 6,12 €/η.κ.  
 
Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ηηο βηνηερλίεο θαη ηα εζηηαηφξηα: Γηα ηηο 
βηνηερλίεο θαη ηα εζηηαηφξηα ν ζπληειεζηήο γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ 
θπκαίλνληαλ ην 2009 απφ 4,22€/η.κ έσο 6,91 €/η.κ. .  
Οη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο γηα ην 2008 ήηαλ απφ 4,04 έσο 6,61 επξψ/η.κ.  
  
Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ηα κπαξ: Ο 
ζπληειεζηήο γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ήηαλ ην 2009 4,40 €/η.κ.  
Σν 2008 ήηαλ 4,21 €/η.κ. 
 
Πίλαθαο 3.2.1.1. 2 Ζ πνξεία ησλ απμήζεσλ ηνπ ζπληειεζηή ΣΚΦ απφ ην 2000 κέρξη θαη 
ην 2009 ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο 
 

Έηνο Αύμεζε 

2009 4,5% 

2008 4,5% 

2007 4,5% 

2006 5,5% 

2005 7,0% 

2004 9,0% 

2003 8,5% 

2002 5,5% 

2001 6,5% 

2000 8,0% 
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Πίλαθαο 3.2.1.1.3. Αλαιπηηθά ΣΚΦ ην 2008 θαη ην 2009 ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο 
 

                         ΥΧΡΟ 2008 2009 

Καηνηθίεο α΄ δψλεο                  2,79 2,92 

Καηνηθίεο β΄ δψλεο                 2,35 2,46 

Καηνηθίεο γ΄ δψλεο                 2,09 2,18 

Δπαγγεικαηηθνί ρψξνη α΄ δψλεο              6,12 6,40 

Δπαγγεικαηηθνί ρψξνη β΄ δψλεο               3,74 3,91 

Βηνηερλίεο, εζηηαηφξηα, θιπ α΄ δψλεο              6,61 6,91 

Βηνηερλίεο, εζηηαηφξηα, θιπ β΄ δψλεο              4,04 4,22 

Κέληξα δηαζθέδαζεο, κπαξ β΄ δψλεο               4,21 4,40 

Ηεξνί λανί, θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα                    0,38 0,40 

Παλεπηζηήκηα 2,00 2,09 

Αθάιππηνη ρψξνη                                 2,09 2,18 

Γήκνο Υνιαξγνχ 

Δκβαδφλ Υ ζπληειεζηήο ΣΚΦ έηνπο 

ην Γήκν Υνιαξγνχ ν ζπληειεζηήο ΣΦΚ πνπ ίζρπε ην 2009 ήηαλ 1,65€/η.κ γηα ηηο 
θαηνηθίεο θαη 6,50€/η.κ. γηα ινηπνχο ρψξνπο. 

Γήκνο Αγ. ηεθάλνπ 

Δκβαδφλ Υ ζπληειεζηήο ΣΚΦ έηνπο 

Γηα ην 2010: αχμεζε ζπληειεζηή Σειψλ Καζαξηφηεηαο Φσηηζκνχ θαηά 4% ηζρχεη ζην 
Γήκν Αγίνπ ηεθάλνπ  “ώζηε λα θαιπθζνύλ ηα έμνδα ηεο ππό ζύζηαζε, ζύκθσλα κε 
ην λόκν, Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ”, πνπ αλέιαβε απφ 1/1/2010 ηελ 
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.  

Γηα ηηο ηξίηεθλεο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, κέρξη λα ελειηθησζεί ην ηειεπηαίν παηδί ή 
κέρξη 25 εηψλ, πνπ απνδεδεηγκέλα ζπνπδάδνπλ ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο, 
παξέρεηαη έθπησζε επί ηνπ ηηκνινγίνπ 30%. Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη 
πάλσ ή ηηο νηθνγέλεηεο, πνπ έρνπλ κέινο κε απηή ηελ αλαπεξία, παξέρεηαη έθπησζε 
επί ηνπ ηηκνινγίνπ 30%. 

Γήκνο Εσγξάθνπ 

ην Γήκν Εσγξάθνπ ν ζπληειεζηήο ΣΦΚ πνπ ίζρπε γηα ην 2009 ήηαλ 1,80 €/η.κ.. Γηα 
ην 2010 απνθαζίζηεθε αχμεζε θαηά 5% (1,89 €/η.κ.)   

Γήκνο Πεηξαηά 

Σα 3 ρξφληα (2007,2008, 2009) δελ απμήζεθε ν ζπληειεζηήο ΣΚΦ ζην Γήκν Πεηξαηά. 
Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ππήξραλ φκσο ζεκαληηθέο απμήζεηο: 

 ην 1999 είρε απμεζεί θαηά 15%,  

 ην 2000 θαηά 5%,  

 ην 2001 θαηά 11%,  

 ην 2002 θαηά 5%, φπσο θαη ην 2003,  
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 ην 2004, ην 2005 θαη ην 2006 ηα ηέιε απμήζεθαλ θαηά 4%.  

πλνιηθά, ζην δηάζηεκα 1996-2004 ηα ηέιε απμήζεθαλ θαηά 55% θαη αλ ππνινγηζηεί 
θαη ν πιεζσξηζκφο ην πνζνζηφ θηάλεη ζην 69,4%. 

Γήκνη Θεζζαιίαο 

Οη δήκνη ηνπ λνκνχ Λάξηζαο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ζε απηνχο πνπ ην 
ηειεπηαία ρξφληα δελ ηα αχμεζαλ θαζφινπ, ζηνπο δήκνπο πνπ πξνρψξεζαλ ζε κηθξή 
αχμεζε θαη ζηνπο αθξηβνχο δήκνπο, νη νπνίνη γηα λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ 
απαηηεί ν πνιίηεο αλεβάδνπλ αηζζεηά ηα δεκνηηθά ηέιε. 
 
Δπαξρία Φαξζάισλ 
 
ε κεδεληθέο απμήζεηο γηα ην 2009 πξνρψξεζαλ νη Γήκνη Φαξζάισλ, Πνιπδάκαληα 
θαη Ναξζαθίνπ, ελψ ζηνλ Δληπέα ε Γεκνηηθή Αξρή πξνρψξεζε ζε κηα αχμεζε σο θαη 
10%.   
 
Δπαξρία Σπξλάβνπ 
 
ην Γήκν Σπξλάβνπ ε Γεκνηηθή Αξρή απνθάζηζε λα κελ απμήζεη γηα ην 2009 ηα 
ηέιε.    
 
Γήκνο Διαζζφλαο 
 
Σν 2009 ίζρπαλ νη παξαθάησ ηηκέο: 
Γεκνηηθά ηέιε: ηελ Διαζζφλα: νηθηψλ 1,20 επξψ/η.κ. θαη θαηαζηεκάησλ - άιισλ 
ρξήζεσλ 1,75 επξψ/η.κ. ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα: νηθηψλ 0,80 επξψ/η.κ. θαη 
θαηαζηεκάησλ - άιισλ ρξήζεσλ 1,20 επξψ/η.κ. Ο δεκνηηθφο θφξνο είλαη ζηελ πφιε 
θαη ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα 0,20 επξψ/η.κ. 
 
Κνηλφηεηα Καξπάο 
 
Ζ θνηλνηηθή αξρή Καξπάο απνθάζηζε αχμεζε ηειψλ θαζαξηφηεηαο – θσηηζκνχ ην 
2009 θαηά 25%, δειαδή απφ 0,80 επξψ/η.κ. ζε 1 επξψ/η.κ. Σα ηέιε χδξεπζεο θαη 
βνζθήο παξακέλνπλ ηα ίδηα, ελψ ηα ηέιε άξδεπζεο απμάλνληαη θαηά 10%. Ζ 
ηειεπηαία αχμεζε είρε γίλεη ην 2004. 
 
 

3.2.1.2. Σέιε πχιεο γηα εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο απνβιήησλ – ΥΤΣΑ 

Οη ΟΣΑ πιεξψλνπλ ζήκεξα ηέιε γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηνπο (ηέιε 
εηζφδνπ ζε έλα ΥΤΣΑ ή «ηέιε πχιεο» κε δπν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα: 
 
χκθσλα κε ην έλα ζχζηεκα, ε ζπλεηζθνξά ησλ δήκσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε έλα 
ζπληειεζηή επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ αλεμαξηήησο ησλ πνζνηήησλ πνπ 
απνξξίπηνπλ ζην ρψξν ηαθήο.  ηνλ ΔΓΚΝΑ νη ΟΣΑ θαηαβάιινπλ αθφκε ην 6% επί 
ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπο θάζε ρξφλν, ελψ ζηνλ ΟΣΑΝΘ κέρξη ην 2009 
θαηέβαιιαλ ην 3% επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπο, ελψ ζήκεξα πιεξψλνπλ πεξίπνπ 
27 €/t. 
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ε άιινπο ΥΤΣΑ θαηαβάιινληαη ηέιε πχιεο κε βάζε ην βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ 
πνπ απνξξίπηνληαη. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ηα «ηέιε πχιεο» πνπ 
ηζρχνπλ  ζε θάπνηνπο ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα: 
 
Πίλαθαο 3.2.1.2.1. Σέιε πχιεο γηα νξηζκέλνπο ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα (2009) 

 
  ΥΤΣΑ Σέινο πχιεο €/ηφλν 

Ακαξίνπ Κξήηεο 37 

εηείαο 34 

Μαπξνξάρεο Θεζζαινλίθε 27 

Σξηθάισλ 20 

Καηεξίλεο 20 

Βφινπ 10 

 
 
πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα δελ ππάξρεη εληαία ηηκνιφγεζε γηα θάζε ηφλν 
αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγεη ζε ΥΤΣΑ. Ζ ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε 
ηα δπγνιφγηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ απφ έλαλ ΟΣΑ ζε ΥΤΣΑ αιιά δελ 
έρεη γίλεη αλάιπζε θφζηνπο. ην ηέινο πχιεο πνπ ρξεψλεηαη ζήκεξα ζηνπο ΥΤΣΑ 
ζηελ Διιάδα δελ έρεη ελζσκαησζεί ην εμσηεξηθφ θφζηνο, ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ηνπ 
ΥΤΣΑ αιιά θαη ειέγρνπ θαη κεηέπεηηα θξνληίδαο/απνθαηάζηαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο.  
 
 

3.2.2 Δλαζρφιεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε κε ηα δεκνηηθά 
ηέιε – αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο  
 
Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη αζρνιεζεί επαλεηιεκκέλσο κε ην ζέκα ησλ δεκνηηθψλ 
ηειψλ εμαηηίαο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αλαθνξψλ απφ πνιίηεο, θπξίσο σο πξνο ην χςνο 
ηνπο,  ηε δπλαηφηεηα ησλ ΟΣΑ λα επηβάιινπλ εηδηθά αληαπνδνηηθά ηέιε θαζψο θαη 
ηελ είζπξαμε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ απφ ηε ΓΔΖ.  
 

Αληαπνδνηηθέο Τπεξεζίεο - Γεκνηηθά Σέιε 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ δέρζεθε θαη 
εμαθνινπζεί λα δέρεηαη αμηνζεκείσην αξηζκφ αλαθνξψλ, κε ηηο νπνίεο νη πνιίηεο 
δηακαξηχξνληαη γηα ην χςνο ησλ ηειψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α΄ βαζκνχ, δειαδή απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 
Κνηλφηεηεο θαη γηα ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπο. Με απηή ηελ αθνξκή ε Αξρή εμέηαζε 
ην ζέκα ηεο επηβνιήο ησλ ηειψλ απφ ηνπο ΟΣΑ θαη εηδηθφηεξα ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο 
λα επηβάιινπλ ηέιε. 

χκθσλα κε ην άξζξν 25 παξ. 14 ηνπ Ν. 1828/1989, είλαη δπλαηή εθ κέξνπο ησλ 
ΟΣΑ ε επηβνιή αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ή εηζθνξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα 
ππεξεζίεο ή έξγα ζηελ πεξηνρή ηνπο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσήο, ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Σα 
ηέιε απηά έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα θαη ην χςνο ηνπο, νη ππφρξενη θαηαβνιήο 
ηνπο θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληα κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 
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Γηα λα είλαη αληαπνδνηηθά ηα ηέιε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 

 Να απνηεινχλ αληάιιαγκα κηαο εηδηθήο παξνρήο πνπ πξνζθέξεηαη απνθιεηζηηθά 
ζηνπο επηβαξπλνκέλνπο κε απηά θαη 

 Σν χςνο ηνπο λα είλαη αλάινγν πξνο ην χςνο ηεο αληηπαξνρήο ηεο νπνίαο 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ν πνιίηεο. 
 

Σαθηηθά δεκνηηθά έζνδα 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 25/1975 θαη ην άξζξν 25 παξ. 2 ηνπ λ. 1828/1989, ηα 
δεκνηηθά ηέιε απνηεινχλ ζεζκνζεηεκέλα ηαθηηθά έζνδα ησλ δήκσλ, πνπ 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

Απηέο νη απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, πνπ εθδίδνληαη θαηά λνκνζεηηθή 
εμνπζηνδφηεζε, απνηεινχλ θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν 
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν εξεπλά αηνκηθέο 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο, κπνξεί λα ειέγμεη κφλν ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηβνιήο 
ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπο, πνπ νξίδνληαη κε βάζε ηε 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Έλα άιιν πξφβιεκα, ην νπνίν εμεηάζηεθε απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη εκπίπηεη 
ζηελ παξνχζα ζεκαηηθή, αθνξά ζηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο, απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ θαη θσηηζκνχ θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηνπο, φπσο 
εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ. Γείηε: Δηήζηα έθζεζε 2001 (παξ. 4.2.)  

3.2.3 Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦνΓΑ) 

παλειιαδηθά 

Γηα ηε δηαρείξηζε/ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ έρνπλ ζπζηαζεί κε βάζε ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ λνκνζεζία (αξρηθψο κε ηνλ λφκν 3536/2007, 
άξζξν 30 θαη ζηε ζπλέρεηα φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηνπο λφκνπο 3613/07, άξζξν 24, 
3688, άξζξν 15, θαη 3731/08 άξζξν 18) Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 
(ΦνΓΑ). Ζ κνξθή ηνπο πνηθίιεη: Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο – Απνρέηεπζεο, 
χλδεζκνη, Αλψλπκεο Δηαηξίεο ΟΣΑ, Γηαδεκνηηθέο, ΣΔΓΚ. 
 
ην Γίθηπν Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ην 2008 ζπκκεηείραλ 28 θνξείο 
ελψ ην 2009 ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε ζε 35. Κάιππηαλ 472 Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο 
(πξν «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ») θαη πεξίπνπ 4.000.000 πνιίηεο.  
 
Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ΦνΓΑ γηα ηελ ελφηεηα ηεο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο23:  
 
Κηιθίο: Υξέε Φνξέα Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ζην λνκφ ηειεί ε Γεκνηηθή 
Δπηρείξεζε Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο – ΓΔΤΑ ηνπ Γ. Κηιθίο. 
 
Ν. Πηεξίαο: Οη πθηζηάκελνη ΦνΓΑ ζην λνκφ είλαη δχν: Γηα ην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο ν 
θνξέαο δηαρείξηζεο είλαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο, Απνρέηεπζεο θαη 

                                                            
23

  Στρατηγική Μελζτη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων, ςφμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ 
του Ε.Π. Μακεδονίασ – Θράκησ για την περίοδο 2007 – 2013, Μάιοσ 2007 

http://www.synigoros.gr/annual01/E4.pdf
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Καζαξηφηεηαο – ΓΔΤΑΚ ηνπ Γ. Καηεξίλεο. Γηα ην ΥΤΣΑ Ληηνρψξνπ θνξέαο 
δηαρείξηζεο είλαη ν χλδεζκνο πνπ έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 558/23-6-
1980. 
 
Ν. Θεζ/λίθεο: Τπεχζπλνο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 
(ζπιινγή, κεηαθνξά, ιεηηνπξγία ΥΤΣ θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, νξγάλσζε 
πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο θ.ι.π) είλαη ν χλδεζκνο ΟΣΑ Μείδνλνο Θεζζαινλίθεο 
- .ΟΣΑ.Μ.Θ. 
 
Ν. Ζκαζίαο: Έρεη ζπζηαζεί ζχλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «Δληαίνο χλδεζκνο 
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ΟΣΑ Ννκνχ Ζκαζίαο» (ΦΔΚ 1315 / 30-10-2000). Ζ 
ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη αφξηζηε θαη σο έδξα έρεη νξηζζεί ην δεκνηηθφ 
δηακέξηζκα Βέξνηαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. 
 
Ν. εξξψλ: ην λνκφ έρεη ζπζηαζεί Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία 
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ Ν. ΔΡΡΩΝ» - Δ..Α.Ν.. 
(ΦΔΚ 5794/ 7-8-97). 
 
Ν. Πέιιαο: Τπάξρνπλ ηξεηο πθηζηάκελνη ΦνΓΑ: 
Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο 2εο Γ.Δ ηεο Έδεζζαο πνπ έρεη ηε κνξθή πλδέζκνπ κε 
ηελ επσλπκία: «χλδεζκνο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 
ηεξεψλ Απνβιήησλ 2εο Γ.Δ. Ν. Πέιιαο» (ΦΔΚ 42/19497/22-01-02). 
Ο ΦνΓΑ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ελφηεηαο ηεο Αξηδαίαο, κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ΥΤΣΑ Αικσπίαο (ΦΔΚ 895/Β/14 – 11 – 1991). Ο ΦΓΑ έρεη ηε κνξθή πλδέζκνπ.   
Ο ΦνΓΑ ηεο Γ.Δ ησλ Γηαλληηζψλ έρεη ηε κνξθή πλδέζκνπ κε ηελ επσλπκία: 
«Γηαδεκνηηθή πλεξγαζία Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 3εο Γ.Δ 
Ν. Πέιιαο» (ΦΔΚ 816/η.Β/27-6-2001). 
 
Ν. Υαιθηδηθήο: Γηα ηνλ κελ ΥΤΣΑ Πνιπγχξνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ππ΄ αξηζκφλ 6969 
Απφθαζε ΦΔΚ 942/24-07-2002 Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηελ νλνκαζία 
«ΓΔΤΣΔΡ» (Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ΥΤΣΑ 3εο Γ.Δ Ν. Υαιθηδηθήο) 
θαη γηα ηνλ ΥΤΣΑ Αλζεκνχληα έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ππ΄ αξηζκφλ 6973 Απφθαζε ΦΔΚ 
1035/07-08-2002) Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηελ νλνκαζία «ΓΔΓΑ» ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρνπλ νη ΟΣΑ ηεο 2εο Γ.Δ.) 

 
3.2.4 Πφζν δίθαηε θαη πφζν αληαπνδνηηθή είλαη ε ρξέσζε ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ ζηελ Διιάδα 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο, πνπ θαζνξίδνληαη θαη 
αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ νηθείν δήκν, είλαη αληαπνδνηηθά. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ηα έζνδα ησλ Γήκσλ απφ ηα ηέιε απηά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δγθχθιην 
1 ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (αξ. 
πξση. 605/3-1-07) πξέπεη λα θαιχπηνπλ ππνρξεσηηθά ηηο δαπάλεο ησλ ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο, αιιά λα κελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ, γηαηί 
δηαθνξεηηθά ππνθξχπηεηαη θνξνινγία.  
 
Όκσο, είλαη πξάγκαηη δίθαηα θαη αληαπνδνηηθά ηα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο; 
Μήπσο ε αληαπνδνηηθφηεηα αλαθέξεηαη κφλν ζην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο 
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη ηεο αληίζηνηρεο είζπξαμεο ησλ δεκνηηθψλ 
ηειψλ θαη φρη γηα θάζε λνηθνθπξηφ μερσξηζηά;  
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Δίλαη δίθαηε ε ρξέσζε φπσο γίλεηαη ζήκεξα; 
 
Σειηθά είλαη δίθαηε ε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, έηζη φπσο γίλεηαη ζήκεξα; 
Μεξηθά ζπλεζηζκέλα θαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα λνηθνθπξηά καο δίλνπλ ηελ 
απάληεζε. 
 

 Μία πεληακειήο νηθνγέλεηα κε 100 κ2 ζπίηη πιεξώλεη ζε ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 
δεκνηηθά ηέιε 40 επξώ αλά άηνκν αλά έηνο, κία δηκειή νηθνγέλεηα κε αλάινγν ζπίηη 
ζηνλ ίδην ΟΣΑ πιεξώλεη 100 επξώ αλά άηνκν αλά έηνο, ελώ έλα λνηθνθπξηό ελόο 
αηόκνπ κε αλάινγν ζπίηη ζηνλ ίδην ΟΣΑ πιεξώλεη 200 επξώ αλά άηνκν αλά έηνο. 

 Μία νηθνγέλεηα κπνξεί λα πιεξώζεη δηπιάζηα, ηξηπιάζηα ή πνιιαπιάζηα δεκνηηθά 
ηέιε εάλ δηαζέηεη κία, δύν ή πεξηζζόηεξεο θαηνηθίεο θαη εμνρηθά, ελώ παξάγεη ηα ίδηα 
απνξξίκκαηα. 

 Πνιιέο θαηνηθίεο είλαη θιεηζηέο γηα θάπνην, κηθξό ή κεγάιν, ρξνληθό δηάζηεκα. Αλ 
θαη δελ παξάγνπλ απνξξίκκαηα, πιεξώλνπλ θαλνληθά δεκνηηθά ηέιε. 

 ε κία πνιπθαηνηθία νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη θαη ηα γθαξάδ πιεξώλνπλ απμεκέλα 
δεκνηηθά ηέιε (ζαλ ηνπο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο), ελώ δελ παξάγνπλ απνξξίκκαηα. 
 
Μεξηθά παξαδείγκαηα γηα επηρεηξήζεηο 
 

 Μία επηρείξεζε κε γξαθεία 500 κ2 θαη 20 εξγαδόκελνπο πιεξώλεη 10 θνξέο 
πεξηζζόηεξα δεκνηηθά ηέιε από θαζθνπληάδηθν 50 κ2 κε 5 εξγαδόκελνπο, ην νπνίν 
παξάγεη ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο πεξηζζόηεξα απνξξίκκαηα από ηελ επηρείξεζε 
γξαθείν. 

 ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα ε επηρείξεζε-γξαθείν κπνξεί λα πιεξώλεη 300-800 
επξώ γηα θάζε ηόλν απνξξηκκάησλ εηεζίσο, ελώ ην θαζθνπληάδηθν λα πιεξώλεη 3-4 
επξώ γηα θάζε ηόλν απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη εηεζίσο. 

 Μηα κεγάιε βηνκεραλία κε πνιιά κ2 κπνξεί λα παξάγεη 50 ηόλνπο απνξξίκκαηα 
εηεζίσο θαη λα πιεξώλεη 1.000 επξώ αλά ηόλν γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο.  
 
Δίλαη ζαθέο φηη ε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο έηζη φπσο γίλεηαη 
ζήκεξα δελ θαίλεηαη λα είλαη θαζφινπ δίθαηε. 
 

Γχν ρξήζηκα παξαδείγκαηα ρξέσζεο 
 
 Υξέσζε ηνπ λεξνχ – Σν λεξφ είλαη έλαο δεκφζηνο θπζηθφο πφξνο θαη ρξεψλεηαη 

αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα θαηαλάισζεο, δει ζε επξψ αλά θπβηθφ κέηξν, κε 
θιηκάθσζε ηεο ρξέσζεο ζε κεγάιεο θαηαλαιψζεηο ζαλ κέηξν άζθεζεο πνιηηηθήο γηα 
ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. 
 Υξέσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – Καη ε ρξέσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

γίλεηαη αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα θαηαλάισζεο, δει ζε επξψ αλά θηινβαηψξα, κε 
θιηκάθσζε ηεο ρξέσζεο ζε κεγάιεο θαηαλαιψζεηο ζαλ κέηξν άζθεζεο πνιηηηθήο γηα 
ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. 
 
Πσο ζα ζρνιίαδαλ φινη νη εκπιεθφκελνη κε ηελ ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ 
θαη νη δεκφηεο, εάλ θαη ε ρξέσζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ γηλφηαλ κε 
βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θαηνηθίαο καο;  
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3.2.5. Λεπηνκεξήο αλάιπζε ρξέσζεο ζε ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 
 
Γηα λα δηαπηζησζεί θαη κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θφζηνπο ησλ ΟΣΑ πφζν δίθαηε θαη 
αληαπνδνηηθή είλαη ε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζηα λνηθνθπξηά ζηελ Διιάδα 
έγηλε ζπγθεθξηκέλε δηεξεχλεζε ζε ελδεηθηηθφ αξηζκφ Καπνδηζηξηαθψλ ΟΣΑ. 
πγθεθξηκέλα αμηνπνηήζεθαλ παιαηφηεξα ζηνηρεία ηεο ΟΔΑ απφ ΟΣΑ, ηα νπνία 
ζπκπιεξψζεθαλ κε λεφηεξα δεδνκέλα απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ΟΣΑ, νη νπνίνη 
απάληεζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην κε ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ζηειερψλ ηνπ. Οη 
θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ θάζε ΟΣΑ, ήηαλ νη εμήο: 
 

 Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία 

 Αλαιπηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο αζηηθψλ 
απνβιήησλ 

 Αλαιπηηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο 
αλά ηφλν απνβιήησλ 

 Γεδνκέλα ρξέσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο γηα θαηνηθίεο θη επαγγεικαηηθνχο 
ρψξνπο 
 
Σν αλαιπηηθφ εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα Η. Με βάζε απηά ηα 
ζηνηρεία πξνζδηνξίζζεθε ε πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ θαη ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο, θαη άξα εθηηκήζεθε ην θφζηνο δηαρείξηζεο αλά ηφλν γηα 
ην έηνο ησλ ζηνηρείσλ, θαη κε βάζε απηφ ππνινγίζζεθε - κε κία εηήζηα αχμεζε ηεο 
ηάμεο ηνπ 2% - ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα ην 2010, ψζηε λα ππάξρεη ζχγθξηζε κεηαμχ 
ησλ ΟΣΑ. 
 
Έηζη, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη επεμεξγαζκέλα ηα ζηνηρεία απηψλ 
ησλ ελδεηθηηθψλ ΟΣΑ, φπνπ εθηηκήζεθαλ ηα δεκνηηθά ηέιε κε ηνλ ζεκεξηλφ ηξφπν 
ρξέσζεο θαη κε βάζε ηελ ρξέσζε αλά πνζφηεηα βάξνπο παξαγφκελσλ 
απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ. Γηα λα δηαπηζησζεί ε έιιεηςε αληαπνδνηηθφηεηαο ζε 
επίπεδν λνηθνθπξηνχ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο γηα λνηθνθπξηά κε δηαθνξεηηθφ 
αξηζκφ αηφκσλ θαη δηαθνξεηηθήο έθηαζεο θαηνηθίαο, ζεσξψληαο φηη θάζε άηνκν 
παξάγεη εηεζίσο θαηά κέζν 440 θηιά απνξξίκκαηα ζηελ θαηνηθία ηνπ. 

 
Απφ ηνπο πίλαθεο 3.2.5α θαη 3.2.5β πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχκε 
φηη: 
 

 Σα λνηθνθπξηά κε 1 έσο θαη 3 άηνκα, πνπ κέλνπλ ζε ζρεηηθά κεγάιεο θαηνηθίεο, 
πιεξψλνπλ ζαθψο πεξηζζφηεξα δεκνηηθά ηέιε απφ απηά πνπ ηνπο αλαινγνχλ κε 
βάζε ηα παξαγφκελα θηιά απνξξηκκάησλ ηνπο. 

 Αληηζέησο, ηα λνηθνθπξηά κε 1 έσο θαη 3 άηνκα, πνπ κέλνπλ ζε ζρεηηθά κηθξέο 
θαηνηθίεο, πιεξψλνπλ ζαθψο ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε απφ απηά πνπ ηνπο αλαινγνχλ 
κε βάζε ηα παξαγφκελα θηιά απνξξηκκάησλ ηνπο. 

 Σα λνηθνθπξηά κε πεξηζζφηεξα απφ 3 άηνκα πιεξψλνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο  
ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε απφ απηά πνπ ηνπο αλαινγνχλ κε βάζε ηα παξαγφκελα θηιά 
απνξξηκκάησλ ηνπο. 
 

Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δίθαηε ρξέσζε θαη ηελ 
αληαπνδνηηθφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο  
 
Οη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο απφ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε είλαη νη εμήο: 
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 Δίλαη ζαθέο φηη ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ δελ είλαη 
θαζφινπ αληαπνδνηηθφ, άξα θαη θαζφινπ δίθαην. 

 πνηνο παξάγεη πνιιά απνξξίκκαηα επηβξαβεχεηαη κε ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα 
ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πιεξψλνληαο ειάρηζην θφζηνο αλά παξαγφκελε 
πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, άξα δελ έρεη θαλέλα νηθνλνκηθφ θίλεηξν λα ηα κεηψζεη ή λα 
ζπκκεηέρεη ζηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 
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Γηαηί ηφηε ζπλερίδεηαη απηφ ην ζχζηεκα ρξέσζεο; 
 
Γηφηη ζπκθέξεη ηνπο ΟΣΑ γηα λα εηζπξάηηνπλ φζν γίλεηαη αζθαιέζηεξα θαη γξήγνξα ηα δεκνηηθά ηέιε θαη παξάιιεια λα κεηαθέξνπλ 
δπζαλάινγα κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα δηαηεξνχλ ηα ΓΣ ζρεηηθά ρακειά γηα ηνπο δεκφηεο, ιφγσ ηνπ 
πνιηηηθνχ θφζηνπο. 
 
Δίλαη ζαθέο φηη ηα δεκνηηθά ηέιε  ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ γηα λα γίλεη πνιχ πην 
δίθαηε θαη αληαπνδνηηθή ε ρξέσζε. 
Πίλαθαο 3.2.5α Δθηίκεζε δεκνηηθψλ ηειψλ κε ην ζεκεξηλφ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη κε ρξέσζε κε ην βάξνο ζε λνηθνθπξηά κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 
αηφκσλ θαη δηαθνξεηηθή έθηαζε θαηνηθίαο γηα δηάθνξνπο Καπνδηζηξηαθνχο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 

 
 

ΟΣΑ 
εκεξηλή 
ρξέσζε 

2010 
€/m

2 

Κφζηνο 
δηαρεί-
ξηζεο 
2010 
€/t 

Υξέσζε λνηθνθπξηνχ κε 1 
άηνκν ην 2010 αλάινγα ηελ 
έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή κε 

βάζε ην ΠΟΠ 

Υξέσζε λνηθνθπξηνχ κε 2 άηνκα 
ην 2010 αλάινγα ηελ έθηαζε ηεο 

θαηνηθίαο ή κε βάζε ην ΠΟΠ 

Υξέσζε λνηθνθπξηνχ κε 3 
άηνκα ην 2010 αλάινγα ηελ 

έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή κε βάζε 
ην ΠΟΠ 

30 
m

2 
60 
m

2 
90 
m

2 
ΠΟΠ 

60 
m

2 
90 
m

2 
120 
m

2 
ΠΟΠ 

80 
m

2 
120 
m

2 
160 
m

2 
ΠΟΠ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 1,47 177,18 44 € 88 € 132 € 78 € 88 € 132 € 176 € 156 € 118 € 176 € 235 € 234 € 

ΓΖΜΟ ΒΟΤΛΑ 1,52 127,00 46 € 91 € 137 € 56 € 91 € 137 € 182 € 112 € 122 € 182 € 243 € 168 € 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ 1,00 178,54 30 € 60 € 90 € 79 € 60 € 90 € 120 € 157 € 80 € 120 € 160 € 236 € 

ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1,27 151,30 38 € 76 € 114 € 67 € 76 € 114 € 152 € 133 € 102 € 152 € 203 € 200 € 

ΓΖΜΟ ΑΝΟΗΞΖ 1,72 148,59 52 € 103 € 155 € 65 € 103 € 155 € 206 € 131 € 138 € 206 € 275 € 196 € 

ΓΖΜΟ ΕΔΦΤΡΗΟΤ 0,93 119,00 28 € 56 € 84 € 52 € 56 € 84 € 112 € 105 € 74 € 112 € 149 € 157 € 

ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 1,56 162,80 47 € 94 € 140 € 72 € 94 € 140 € 187 € 143 € 125 € 187 € 250 € 215 € 

ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΔΑ 1,44 201,00 43 € 86 € 130 € 88 € 86 € 130 € 173 € 177 € 115 € 173 € 230 € 265 € 

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 1,00 144,10 30 € 60 € 90 € 63 € 60 € 90 € 120 € 127 € 80 € 120 € 160 € 190 € 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΡΤΟΝΔΡΗΟΤ 0,85 146,96 26 € 51 € 77 € 65 € 51 € 77 € 102 € 129 € 68 € 102 € 136 € 194 € 

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ 1,10 184,90 33 € 66 € 99 € 81 € 66 € 99 € 132 € 163 € 88 € 132 € 176 € 244 € 

ΓΖΜΟ ΚΔΑ 0,59 210,27 18 € 35 € 53 € 93 € 35 € 53 € 71 € 185 € 47 € 71 € 94 € 278 € 

ΓΖΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 1,18 96,87 35 € 71 € 106 € 43 € 71 € 106 € 142 € 85 € 94 € 142 € 189 € 128 € 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ 1,59 146,70 48 € 95 € 143 € 65 € 95 € 143 € 191 € 129 € 127 € 191 € 254 € 194 € 

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 0,82 107,90 25 € 49 € 74 € 47 € 49 € 74 € 98 € 95 € 66 € 98 € 131 € 142 € 

ΓΖΜΟ ΑΜΟΘΡΑΚΖ 2,30 363,00 69 € 138 € 207 € 160 € 138 € 207 € 276 € 319 € 184 € 276 € 368 € 479 € 
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Πίλαθαο 3.2.5β Δθηίκεζε δεκνηηθψλ ηειψλ κε ην ζεκεξηλφ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη κε ρξέσζε κε ην βάξνο ζε λνηθνθπξηά κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 
αηφκσλ θαη δηαθνξεηηθή έθηαζε θαηνηθίαο γηα δηάθνξνπο Καπνδηζηξηαθνχο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 

 
 

ΟΣΑ 
εκεξηλή 
ρξέσζε 

2010 
€/m

2 

Κφζηνο 
δηαρεί-
ξηζεο 
2010 
€/t 

Υξέσζε λνηθνθπξηνχ κε 4 
άηνκν ην 2010 αλάινγα ηελ 
έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή κε 

βάζε ην ΠΟΠ 

Υξέσζε λνηθνθπξηνχ κε 5 
άηνκα ην 2010 αλάινγα ηελ 
έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή κε 

βάζε ην ΠΟΠ 

Υξέσζε λνηθνθπξηνχ κε 6 
άηνκα ην 2010 αλάινγα ηελ 

έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή κε βάζε 
ην ΠΟΠ 

90 m
2 130 

m
2 

180 
m

2 
ΠΟΠ 

110 
m

2 
150 
m

2 
180 
m

2 
ΠΟΠ 

120 
m

2 
150 
m

2 
200 
m

2 
ΠΟΠ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 1,47 177,18 132 € 191 € 265 € 312 € 162 € 221 € 265 € 390 € 176 € 221 € 294 € 468 € 

ΓΖΜΟ ΒΟΤΛΑ 1,52 127,00 137 € 198 € 274 € 224 € 167 € 228 € 274 € 279 € 182 € 228 € 304 € 335 € 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ 1,00 178,54 90 € 130 € 180 € 314 € 110 € 150 € 180 € 393 € 120 € 150 € 200 € 471 € 

ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1,27 151,30 114 € 165 € 229 € 266 € 140 € 191 € 229 € 333 € 152 € 191 € 254 € 399 € 

ΓΖΜΟ ΑΝΟΗΞΖ 1,72 148,59 155 € 224 € 310 € 262 € 189 € 258 € 310 € 327 € 206 € 258 € 344 € 392 € 

ΓΖΜΟ ΕΔΦΤΡΗΟΤ 0,93 119,00 84 € 121 € 167 € 209 € 102 € 140 € 167 € 262 € 112 € 140 € 186 € 314 € 

ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 1,56 162,80 140 € 203 € 281 € 287 € 172 € 234 € 281 € 358 € 187 € 234 € 312 € 430 € 

ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΔΑ 1,44 201,00 130 € 187 € 259 € 354 € 158 € 216 € 259 € 442 € 173 € 216 € 288 € 531 € 

ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 1,00 144,10 90 € 130 € 180 € 254 € 110 € 150 € 180 € 317 € 120 € 150 € 200 € 380 € 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΡΤΟΝΔΡΗΟΤ 0,85 146,96 77 € 111 € 153 € 259 € 94 € 128 € 153 € 323 € 102 € 128 € 170 € 388 € 

ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ 1,10 184,90 99 € 143 € 198 € 325 € 121 € 165 € 198 € 407 € 132 € 165 € 220 € 488 € 

ΓΖΜΟ ΚΔΑ 0,59 210,27 53 € 77 € 106 € 370 € 65 € 89 € 106 € 463 € 71 € 89 € 118 € 555 € 

ΓΖΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 1,18 96,87 106 € 153 € 212 € 170 € 130 € 177 € 212 € 213 € 142 € 177 € 236 € 256 € 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ 1,59 146,70 143 € 207 € 286 € 258 € 175 € 239 € 286 € 323 € 191 € 239 € 318 € 387 € 

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 0,82 107,90 74 € 107 € 148 € 190 € 90 € 123 € 148 € 237 € 98 € 123 € 164 € 285 € 

ΓΖΜΟ ΑΜΟΘΡΑΚΖ 2,30 363,00 207 € 299 € 414 € 639 € 253 € 345 € 414 € 799 € 276 € 345 € 460 € 958 € 

 

 
 



            Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271                                                            

 

Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr 
Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

67 
 

3.3. Ζ ρξέσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο αιιάδεη ζηελ 
Διιάδα 
 
3.3.1 Ζ ρξέσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο κέρξη ην 2010 
 
Σν πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ μεθηλά απφ ηελ ρξέσζε ησλ ηειψλ 
ηειηθήο δηάζεζεο ζε ΥΤΣΑ γηα ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο. Απηνλφεηα, ζα έπξεπε νη ΟΣΑ λα 
ρξεψλνληαη ηελ ηειηθή δηάζεζε κε βάζε ηνπο ηφλνπο, πνπ δηαζέηνπλ ζηνπο ΥΤΣΑ. Με 
απηφ ηνλ ηξφπν ζα είραλ θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα λα κεηψζνπλ ηα πξνο ηειηθή δηάζεζε 
απνξξίκκαηά ηνπο, αμηνπνηψληαο θαη εληζρχνληαο δξάζεηο πξφιεςεο, αλαθχθισζεο θαη 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. κσο, κέρξη ην 2010 δελ ηζρχεη απηή ε δεδνκέλε γηα άιιεο 
ρψξεο θνζηνιφγεζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο. Αληίζεηα, κέρξη θαη ην 2010 ηζρχεη ην εμήο: 
 

 ηηο πεξηνρέο, φπνπ ν ρψξνο ηειηθήο δηάζεζεο εμππεξεηνχζε έλαλ ή ιίγνπο ΟΣΑ, ην 
θφζηνο δηάζεζεο (αλαγθαζηηθά) ήηαλ πεξίπνπ αλάινγν ηεο ππεξεζίαο κε βάζε π.ρ. ηνπο 
εμππεξεηνχκελνπο πιεζπζκνχο (ή θαη άιια θξηηήξηα, πνπ ζπκθσλνχζαλ νη ΟΣΑ) θαη 
άξα ππήξρε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κία ζρεηηθά δίθαηε ρξέσζε. 

 ηηο πεξηνρέο, φπνπ ν ρψξνο ηειηθήο δηάζεζεο εμππεξεηνχζε πνιινχο ΟΣΑ, ην 
θφζηνο δηάζεζεο ήηαλ έλα πνζνζηφ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θάζε ΟΣΑ, θαη δελ 
ππήξρε ρξέσζε κε βάζε θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξέσζε κε ηνλ 
ηφλν. 

 ηελ Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 60% ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ε ρξέσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο γίλνληαλ κε βάζε έλα πνζνζηφ 
ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε ΟΣΑ, 6% γηα ηνπο ΟΣΑ ηεο Αηηηθήο θαη 3% γηα 
ηνπο ΟΣΑ ηεο Θεζζαινλίθεο.   

 
Έηζη, κέρξη ζήκεξα ππάξρεη πνιχ κηθξή αληαπνδνηηθφηεηα ζηελ ρξέσζε ηεο ηειηθήο 
δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζε ΥΤΣΑ. Οπζηαζηηθά ζε θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδαο ν θνξέαο, 
πνπ δηαρεηξηδφηαλ ηνλ ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο (ΥΑΓΑ-ΥΤΣΑ), απνθάζηδε γηα ηνλ ηξφπν 
θαη ην χςνο ρξέσζεο ησλ ηειψλ ηειηθήο δηάζεζεο ησλ εμππεξεηνχκελσλ ΟΣΑ ζε 
ζπλελλφεζε κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ΟΣΑ. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ΥΤΣΑ γηλφηαλ 
απνθιεηζηηθά κε επξσπατθή θαη εζληθή ρξεκαηνδφηεζε, ελψ ζρεδφλ ζηνπο 
πεξηζζφηεξνπο ΥΤΣΑ-ΥΑΓΑ ηεο Διιάδαο, ζηελ ρξέσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ΟΣΑ 
ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν ηα εμήο έμνδα: 

 

 Λεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ρώξνπ 

 Δλδερόκελα έμνδα απαιινηξηώζεσλ 

 “Αληηζηαζκηζηηθά” πξνο ηνπο ΟΣΑ, πνπ πθίζηαην νριήζεηο, κε βάζε θπξίσο 
ζπλελλνήζεηο θαη ηνπηθέο ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε θάπνηα  απνδεθηά 
θαη δηαθαλή θξηηήξηα. 
 
Δηδηθά γηα ηα “αληηζηαζκηζηηθά” ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί, φηη απηά είλαη απνηέιεζκα 
πνιηηηθψλ ζπκθσληψλ θαη ζπκβηβαζκψλ γηα λα δερζνχλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ηνπο ΥΑΓΑ-
ΥΤΣΑ θνληά ηνπο θαη φρη απνηέιεζκα επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ 
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ρψξσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 
 
Αληίζηνηρα ηα έμνδα, πνπ ζπλήζσο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέρξη ζήκεξα ζηελ ρξέσζε 
ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ΟΣΑ, θαη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, 
είλαη ηα εμήο: 
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 Σν θόζηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ 

 Σν θόζηνο ζπληήξεζεο ηεο απνθαηάζηαζεο 

 Σν θόζηνο πξνκήζεηαο λέαο γεο γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ΥΤΣΤ 

 Σν θόζηνο θαηαζθεπήο λένπ ρώξνπ. 
 
Δίλαη πξνθαλέο φηη, κέρξη θαη ην 2010 ζηελ Διιάδα, ην θφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο ήηαλ 
αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ θαη άξα ε ηειηθή δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ 
ηνπο ΟΣΑ είρε πνιχ κηθξή ζρέζε κε ηελ βαζηθή αξρή ηεο «αληαπνδνηηθφηεηαο», πνπ ζα 
έπξεπε λα ίζρπε. Σν «κηθξφ» θφζηνο ζηελ νπζία δελ ήηαλ κηθξφ, δηφηη κεηέθεξε ην 
πξαγκαηηθφ θφζηνο ζην κέιινλ θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο θαη ηαπηφρξνλα αχμαλε ηελ 
πηζαλφηεηα λα επηβιεζνχλ κεγάια πξφζηηκα ζηελ Διιάδα. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε Διιάδα  
πιήξσζε πξφζηηκν   4,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο παξάλνκσλ 
«θηελψλ» ΥΑΓΑ (πεξίπησζε Κνπξνππεηνχ ζηα Υαληά ηεο Κξήηεο). Μάιηζηα,  ην 2011 
απεηιείηαη κε επηβνιή πνιχ κεγαιχηεξσλ πξνζηίκσλ γηα ηνλ ίδην ιφγν. Δπίζεο, ην 
«κηθξφ» θφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο ιεηηνπξγνχζε επί δεθαεηίεο αλαζηαιηηθά ζην λα 
δερζνχλ νη ΟΣΑ θαη ε θνηλσλία θαη άιιεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο θαη απνηξνπήο 
πνζνηήησλ απφ ηνπο ΥΑΓΑ-ΥΤΣΑ. Δπίζεο, δελ είλαη ηπραίν φηη ε Διιάδα είλαη ζηηο 
ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ Δ.Δ. ζηελ αλαθχθισζε θαη θνκπνζηνπνίεζε. 
 
Άξα, απηφο ν ηξφπνο ρξέσζεο, πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα πξέπεη λα αιιάμεη, εάλ ζέινπκε 
λα πεξάζνπκε ζε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ηειηθήο δηάζεζεο ζηνπο ΟΣΑ θαη θαη‟ 
επέθηαζε θαη ζηνπο δεκφηεο ηνπο. 
 
 

3.3.2 Γίθαηε ρξέσζε ηειηθήο δηάζεζεο  
 

Υαξαθηεξηζηηθά δίθαηεο ρξέσζεο ηειηθήο δηάζεζεο 
 
ηελ Δπξψπε ζεσξείηαη δεδνκέλν, φηη ε ρξέσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ΟΣΑ, πξέπεη λα πιεξεί ηελ «αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο» θαη 
ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Άξα, είλαη απηνλφεην φηη ε ρξέσζε ηεο ηειηθήο 
δηάζεζεο ζε ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο δχν 
ραξαθηεξηζηηθά: 
 
1. Να γίλεηαη αλάινγα κε ηνπο ηφλνπο, πνπ δηαζέηεη πξνο ηαθή θάζε παξαγσγφο 
απνβιήησλ θαη, 
2. ηε ρξέσζε αλά ηφλν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα ζεκεξηλά θαη 
κειινληηθά θφζηε δηάζεζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαηηζέκελεο πνζφηεηεο, φπσο 
άιισζηε πξνβιέπεηαη απφ ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 
 
πγθεθξηκέλα ε ρξέσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ζε ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλεη ηα θφζηε ηνπ πίλαθα 3.3.2.1. 
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Πίλαθαο 3.3.2.1 Κφζηε πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ρξέσζε κε ηνλ ηφλν ηεο 
ηειηθήο δηάζεζεο απνβιήησλ ζε ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ 
 

α/α Κφζηνο Παξαηεξήζεηο 

1 Λεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ρψξνπ ηαθήο  

2 
Δμσηεξηθφ θφζηνο ηνπ ρψξνπ ηαθήο* Αληί ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ 

εμφδσλ 

3 Σν θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ  

4 Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο απνθαηάζηαζεο  

5 
Σν θφζηνο ρξήζεο λέαο γεο γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ 
ΥΤΣΤ 

 

6 Σν θφζηνο θαηαζθεπήο λένπ ρψξνπ  

   *Σν εμωηεξηθό θόζηνο πξνηείλεηαη ζηελ παξνύζα κειέηε αληί ηωλ αληηζηαζκηζηηθώλ 
 

 
Ηδηαίηεξα γηα ην εμσηεξηθφ θφζηνο, επεηδή είλαη πνιχ ιίγν γλσζηφ, γίλεηαη αλαθνξά 
παξαθάησ.  
 
 

Δμσηεξηθφ θφζηνο αληί ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ 
 
Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία απφ ηελ απφδνζε αληηζηαζκηζηηθψλ ζηνπο ζηγφκελνπο ΟΣΑ 
απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΥΤΣΑ-ΥΑΓΑ είλαη αξλεηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφηεξε είλαη ε 
πεξίπησζε ηνπ δήκνπ Άλσ Ληνζίσλ, πνπ γηα πνιιά ρξφληα έπαηξλε ηεξάζηηα ρξεκαηηθά 
πνζά σο αληηζηαζκηζηηθά, ρσξίο νπζηαζηηθφ έιεγρν γηα ηελ ρξήζε ηνπο. Σν απνηέιεζκα 
είλαη φηη έλα κηθξφ κέξνο απφ ηα αληηζηαζκηζηηθά, πνπ πιήξσλαλ ηφζα ρξφληα φινη νη 
ΟΣΑ ηεο Αηηηθήο, αμηνπνηήζεθε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο. Γελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί αιιηψο ην ηεξάζηην έιιεηκκα, πνπ εκθαλίδεη 
ζήκεξα ν Γήκνο Άλσ Ληνζίσλ (απφ ην ηέινο ηνπ 2010 γίλεηαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο 
ζηνλ δήκν Άλσ Ληνζίσλ). 
 
Έηζη, ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαθήο δηαρείξηζεο ππάξρνπλ ζήκεξα πνιιέο αλνηθηέο πιεγέο, 
θαη κέζα ζην ρψξν ησλ Άλσ Ληνζίσλ, φπσο ε ηεξάζηηα ραβνχδα κε ηα βνζξνιχκαηα θαη 
ηηο ιάζπεο απφ ηνπο βηνινγηθνχο ηεο Μεηακφξθσζεο θαη ηεο Φπηάιιεηαο, αιιά θαη έμσ 
απφ ην ρψξν, φπσο ε ηεξάζηηα ππνβάζκηζε ηνπ ππεδάθνπο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ΥΓΑ 
Άλσ Ληνζίσλ κέρξη ηνλ θφιπν ηεο Διεπζίλαο. Έθιεηζε ν ΥΓΑ Άλσ Ληνζίσλ, αιιά ην 
θάληαζκα ηεο έιιεηςεο νξζήο πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο γηα δεθαεηίεο ζα καο θπλεγά 
γηα πνιιά ρξφληα. 
 
Έηζη, ζηελ παξνχζα κειέηε, αληί ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ, πνπ δίλνληαη απ‟ επζείαο ζηνπο 
ΟΣΑ, πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ην εμσηεξηθφ θφζηνο ηνπ ρψξνπ δηάζεζεο θαη 
απηφ ην θφζηνο λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ απνθαηάζηαζεο, ησλ 
φπνησλ επηβαξχλζεσλ πθίζηαηαη ε επξχηεξε πεξηνρή. 
 
ην  εμσηεξηθφ θφζηνο ελφο ρψξνπ ηαθήο απνξξηκκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 
 

 Tν θφζηνο ιφγσ ζπκβνιήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Σν θφζηνο ιφγσ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

 Σν θφζηνο ξχπαλζεο θαηκφιπλζεο ιφγσ ησλ παξαγφκελσλ πγξψλ ζηξαγγηζκάησλ 

 Σν φθεινο ιφγσ ελδερφκελεο ππνθαηάζηαζεο θαπζίκνπ 

 Σν θνηλσληθφ θφζηνο απφ ηελ κείσζε ηεο αμίαο γεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηηο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία απφ δηάθνξεο νριήζεηο. 
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Ζ κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο απφ ΥΤΣΑ-ΥΑΓΑ έρεη πιένλ 
πξνζδηνξηζζεί απφ έξεπλεο ηεο Δ.Δ. (EC 1996; EC 2000), θαη έρεη κάιηζηα 
πξνζαξκνζζεί ζηα Διιεληθά δεδνκέλα απφ πξφζθαηε έξεπλα (Κπξθίηζνο θ.α., 2006; 
Κπξθίηζνο 2010α) γηα ηνλ ΥΓΑ ησλ Άλσ Ληνζίσλ θαη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί θαη ζε 
φινπο ηνπο ΥΑΓΑ-ΥΤΣΑ ηεο Διιάδαο. 
 
Άξα, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δίθαηεο ρξέσζεο ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ζε έλα 
ΥΤΣΑ, ζε ζρέζε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ, πξνηείλεηαη ε εμήο 
δηαδηθαζία: 
 

 Ο αθξηβήο θαη πεξηνδηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο γηα ηελ 
πεξηνρή ηνπ ρψξνπ ηαθήο ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή κεζνδνινγία, 

 Σν πξνζδηνξηζζέλ θάζε θνξά εμσηεξηθφ θφζηνο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη καδί 
κε ηα άιια θφζηε ζηε ρξέσζε αλά ηφλν ηεο δηάζεζεο απνβιήησλ ζε ρψξνπο 
ηαθήο, 

 Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην εμσηεξηθφ θφζηνο λα ην δηαρεηξίδεηαη εηδηθή 
επηηξνπή ηνπ Φνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
ζπκκεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ εκπεηξνγλψκνλεο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θαη 
πεξηβαιινληηθψλ θνξέσλ. Ζ επηηξνπή ζα απνθαζίδεη θαη ζα επηβιέπεη γηα ην 
είδνο ησλ έξγσλ αλαβάζκηζεο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ 
ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ. 
 
 

3.3.3 Ζ κεγάιε αιιαγή κε ηνλ Νφκν 3854/2010 
 
Ο λφκνο 3854/2010 
 

Ζ ςυςτηματική και τεκμηριωμζνη πρόταςη από τισ οικολογικζσ οργανώςεισ προσ την  ηγεςία 
του ΥΠΕΚΑ, ζφερε μζςα ςτο 2010 γρήγορα αποτελζςματα. Το ΥΠΕΚΑ με το νόμο 3854/2010 

θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ ρξέσζε κε ηνλ ηφλν ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ζε ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ. 
πγθεθξηκέλα ην άξζξν 9 αλαθέξεη: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άξζξν 9 ηνπ λ. 3854/2010 
Ζ εηήζηα εηζθνξά ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, πξνο ηνπο 
Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Φν.Γ..Α.), πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 παξ.2 ηνπ λ. 1650/1986, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30 ηνπ λ.3536/2007 (ΦΔΚ 42 Α΄) 
θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Κ.Τ.Α. 
50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909 Β΄), θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ Φν.Γ..Α., κε βάζε ην θόζηνο ησλ 
παξερόκελσλ πξνο ηνπο δήκνπο θαη θνηλόηεηεο ππεξεζηώλ, 
ήηνη επξώ αλά ηόλν, θαη αλάινγα κε ηηο πνζόηεηεο ζηεξεώλ 
απνβιήησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε δήκν ή θνηλόηεηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνιεηκκάησλ 
ηνπο από ηα Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ 
(Κ.Γ.Α.Τ.). Ζ εηήζηα εηζθνξά ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, 
θαηαβάιιεηαη ζε ηέζζεξηο ηζόπνζεο ηξηκεληαίεο δόζεηο. 
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Οη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ρξέσζεο ηεο ηειηθήο δηάζεζεο κε ηνλ ηφλν  
 
Οη ζεηηθέο ζπλέπεηεο απφ απηήλ ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε, δελ έρνπλ αθφκε γίλεη 
αληηιεπηέο απφ ηνπο ΟΣΑ, αθνχ δελ έρεη αθφκε εθαξκνζζεί. πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη 
νη ζπλέπεηεο ζα είλαη πνιχ ζεηηθέο θαη πνιχ ζεκαληηθέο, θαη ζρεκαηνπνηνχληαη ζηα εμήο: 
  

 Οξζνινγηθνπνηείηαη ζπλνιηθά ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ρψξα καο, 
δηφηη απηά ζα πξέπεη πιένλ λα δπγίδνληαη. Κάζε ΟΣΑ ζα μέξεη ζπλερψο ηη παξάγεη, πφζν 
απμάλνπλ ή πφζν κεηψλνληαη ηα απνξξίκκαηά ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηξήζεηο 
ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, πνπ ήδε γίλνληαη, ν ΟΣΑ ζα έρεη αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα λα 
ζρεδηάζεη απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο κείσζεο, πξφιεςεο θαη ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο, θαζψο θαη λα ππνινγίδεη έγθπξνπο δείθηεο απφδνζεο ησλ κέηξσλ 
δηαρείξηζεο, πνπ εθαξκφδεη. 

 Διαρηζηνπνηείηαη ε παξάλνκε δηάζεζε απνξξηκκάησλ, θπξίσο απνξξίκκαηα 
ΟΣΑ ηεο πεξηθέξεηαο πξνο κεγάινπο ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ ηεο ρψξαο, φπσο π.ρ. ηεο Αηηηθήο. 

 Με δεδνκέλν φηη θάζε ΟΣΑ παξάγεη ζπγθεθξηκέλε γλσζηή πνζφηεηα 
απνξξηκκάησλ, θάζε απμνκείσζε ζα κπνξεί λα απνδνζεί ζε θάπνην κέηξν ή ελέξγεηα 
δηαρείξηζεο. Έηζη, εάλ θάπνηνο ΟΣΑ δηαζέηεη παξάλνκα πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ ζην 
πεξηβάιινλ, απηφ κε απιφ έιεγρν ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο 
ζα κπνξεί εχθνια απνδεηρζεί θαη λα ιεθζνχλ κέηξα απνηξνπήο. 

 Ζ ηηκή ηεο ρξέσζεο κε ηνλ ηφλν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κεηξήζηκν 
νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα πνιχ κεγαιχηεξε πξφιεςε, αλαθχθισζε θαη ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ζηνπο ΟΣΑ. Απφ ζήκεξα κπνξεί θάζε ΟΣΑ λα μέξεη φηη έρεη έλα 
ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ φθεινο αλά ηφλν πιηθψλ πνπ εθηξέπεη απφ ηνλ Υψξν 
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο. Γηα παξάδεηγκα, ην 2009 ε ρξέσζε ζηελ Αηηηθή, εάλ ήηαλ κε ηνλ 
ηφλν, ζα έθζαλε ηα 40,23 € αλά ηφλν απνξξηκκάησλ πνπ νδεγείηαη εθεί. 

 Σέινο, αλνίγεη νπζηαζηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ/PAYT ζηε 
ρψξα καο. Μεηά ηελ ρξέσζε ησλ Γήκσλ αλά ηφλν απνξξηκκάησλ πνπ νδεγείηαη ζε 
ηειηθή δηάζεζε, ε ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη λα ρξεψλνληαη θαη νη δεκφηεο ηα 
δεκνηηθά ηέιε κε βάζε ην βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο. 
 
 

3.3.4 Ζ ρξέσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο κε ηνλ ηφλν ζήκεξα θαη ζην 
κέιινλ ζηελ Αηηηθή 
 
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ηη ζεκαίλεη γηα ηνπο ΟΣΑ ε ρξέσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο κε ηνλ 
ηφλν, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν ρξέσζεο (κε βάζε ην 6% ηνπ ηαθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο), ππνινγίζακε ηελ ρξέσζε κε ηνπο δχν ηξφπνπο γηα φινπο ηνπο 
ΟΣΑ ηεο Αηηηθήο γηα ηα εμήο ζελάξηα: 
 

 ελάξην 2010: Γηα ην 2010, ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηεο ρξέσζεο κε ηνλ ηφλν, 
φπνπ απνηππψλεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ρσξίο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΜΑΚ. 

 ελάξην 2011-2013: Γηα ηελ πεξίνδν 2011 – 2013, φπνπ ζα ιεηηνπξγεί επηπιένλ ην 
ΔΜΑΚ. 

 ελάξην ΔΓΚΝΑ 2014-: Γηα ην 2014 θαη κεηά, φπνπ ζα έρνπλ πινπνηεζεί ηα έξγα 
δηαρείξηζεο ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο. 

 ελάξην Πξάζηλεο Πξφηαζεο 2014-: Γηα ην 2014 θαη κεηά, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
πινπνηεζνχλ ηα έξγα δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ “Πξάζηλε Πξφηαζε ησλ 
νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ”. 
 
Σα 4 παξαπάλσ ζελάξηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.3.4.1. 
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Πίλαθαο 3.3.4.1. ελάξηα ππνινγηζκνχ ρξέσζεο ηειηθήο δηάζεζεο 
 

α/α ελάξηα 

1 

ελάξην 2010 

 Λεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ 

 ρεδφλ κε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΜΑΚ 

2 

ελάξην 2011-2013 

 Λεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ 

 Παιαηφ ΔΜΑΚ δπλακηθφηεηαο 260.000 t/y (Άλσ Ληφζηα) 

 Σαθή RDF ζην ΥΤΣΑ Φπιήο 

3 

ελάξην ΔΓΚΝΑ 2014- 

 Λεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ 

 Γεχηεξν ΔΜΑΚ δπλακηθφηεηαο 400.000 t/y (Φπιή) 

 Σξεηο κνλάδεο βηνμήξαλζεο δπλακηθφηεηαο 700.000 t/y (Φπιή), 127.500 
t/y (Κεξαηέα) θαη 127.500 t/y (Γξακκαηηθφ) 

 Μία κνλάδα αλαεξφβηαο ρψλεπζεο δπλακηθφηεηαο 67.000 t/y (Φπιή) 

 Σξεηο κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ 
δπλακηθφηεηαο 80.000 t/y (Φπιή), 40.000 t/y (Κεξαηέα) θαη 40.000 t/y 
(Γξακκαηηθφ) 

4 

ελάξην Πξάζηλεο Πξφηαζεο 2014- 

 Λεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ 

 Αθφκε θαη κε δεχηεξν ΔΜΑΚ 300.000 t/y (Φπιή) 

 Σξεηο κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ 
δπλακηθφηεηαο 400.000 t/y (Φπιή), 250.000 t/y (Κεξαηέα) θαη 250.000 t/y 
(Γξακκαηηθφ) 

 Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε θαη κεραληθνί θνκπνζηνπνηεηέο γηα 80.000 t/y 
πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ 

 Δπηπιένλ (ζε ζρέζε κε ην 2009) αλάθηεζε θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
603.000 t/y έληππνπ ραξηηνχ, ΑΖΖΔ, επηθίλδπλα νηθηαθά, κπαηαξίεο, 
κνιπζκαηηθά, ξνπρηζκφ, έπηπια θ.α. 

 
Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ ζελαξίσλ αμηνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία δχγηζεο ηνπ 
ΔΓΚΝΑ γηα ην 2009 θαη γηα πξψην εμάκελν ηνπ 2010, ηα νπνία δηπιαζηάζηεθαλ γηα ηελ 
εθηίκεζε φινπ ηνπ 2010. Γηα ηνπο ΟΣΑ κε αζηεξίζθν (*) ηνπ πίλαθα 3.3.4.4 ππήξρε 
έιιεηςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΜΑ (ηαζκφο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ) ρηζηνχ θαη 
γηα ην ιφγν απηφ εθηηκήζεθε ε πνζφηεηα ηνπ 2010 απφ ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα ηνπ 
2009, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή κεηαβνιή ησλ πνζνηήησλ ησλ ππνινίπσλ ΟΣΑ, 
θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010. Γηα ηελ πεξίνδν 2011-2013 θαη ην 2014 ζεσξήζεθε πνιχ 
ξεαιηζηηθά φηη ζε θάζε ΟΣΑ ζα απμεζεί ε παξαγφκελε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ θαηά 
1,1% θαη 3,1% αληίζηνηρα. Σέινο, ζηνλ επφκελν πίλαθα 3.3.4.3. παξνπζηάδνληαη ηα 
νηθνλνκηθά δεδνκέλα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ρξέσζε ησλ ζελαξίσλ ηνπ πίλαθα 
3.3.4.2, κε ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηζνδχγηα κάδαο ησλ ΔΜΑΚ & κνλάδαο 
βηνμήξαλζεο, εθηηκήζεθε ην ηειηθφ θφζηνο αλά ηφλν γηα θάζε ζελάξην. 
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Πίλαθαο 3.3.4.2. Οηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ 
ζελαξίσλ ρξέσζεο ηεο ηειηθήο δηάζεζεο – δηαρείξηζεο 
 

α/α ελάξηα 

1 

ελάξην 2010: Σειηθφ Κφζηνο 42,1 €/t ή 84 εθαη. €/y 

 Με βάζε ηα δεδνκέλα θφζηνπο ηνπ ΔΓΚΝΑ γηα ην 2010, φπνπ εθηηκάηαη 
έλα ζχλνιν θφζηνπο ~84.054.000 € ή 42,1 €/t 

 Με βάζε ηελ ρξέσζε κε 6% ηνπ έηνπο 2009 

2 

ελάξην 2011-2013: Σειηθφ Κφζηνο ~60+ΦΠΑ= 63 €/t ή 129 εθαη. €/y 

 Κφζηνο ηαθήο ζην ΥΤΣΑ: 19 €/t 

 Κφζηνο ΔΜΑΚ: 89 €/t + ΦΠΑ 

 Αληηζηαζκηζηηθά ή εμσηεξηθφ θφζηνο ΟΣΑ: 46.000.000 €/y 

 Λεηηνπξγηθά λένπ ΔΓΚΝΑ: 18.000.000 €/y (ην 2009 είλαη πεξίπνπ 18 
εθαη. €) 

3 

ελάξην ΠΔΓΑ Αηηηθήο 2014-: Κφζηνο ~156+ΦΠΑ=180 €/t ή 376 εθαη. €/y 

 Κφζηνο ηαθήο ζην ΥΤΣΑ: 20-22 €/t 

 Κφζηνο ΔΜΑΚ: 89 €/t + ΦΠΑ 

 Κφζηνο ΔΜΑΚ ΗΗ θαη βηνμήξαλζεο: 110 €/t + ΦΠΑ (ζπληεξεηηθή εθηίκεζε) 

 Κφζηνο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο: 80 €/t (ζπληεξεηηθή εθηίκεζε) 

 Κφζηνο θαχζεο RDF & SRF: 120 €/t (ζπληεξεηηθή εθηίκεζε) 

 Κφζηνο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ: 15 €/t 

 Αληηζηαζκηζηηθά ή εμσηεξηθφ θφζηνο ΟΣΑ: 50.000.000 €/y (ην 2009 είλαη 
πεξίπνπ 43 εθαη. €) 

 Λεηηνπξγηθά λένπ ΔΓΚΝΑ: 19.000.000 €/y (ην 2009 είλαη πεξίπνπ 18 
εθαη. €) 

4 

ελάξην Πξάζηλεο Πξφηαζεο 2014-: Κφζηνο ~69+ΦΠΑ=70 €/t ή 146 εθαη. 
€/y 

 Κφζηνο ηαθήο ζην ΥΤΣΑ: 20-22 €/t 

 Κφζηνο ΔΜΑΚ ΗΗ : 110 €/t + ΦΠΑ 

 Κφζηνο ελαιιαθηηθνχ θαπζίκνπ RDF: 40 €/t 

 Κφζηνο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ: 15 €/t 

 Αληηζηαζκηζηηθά ή εμσηεξηθφ θφζηνο ΟΣΑ: 50.000.000 €/y 

 Λεηηνπξγηθά λένπ ΔΓΚΝΑ: 19.000.000 €/y 

 
 
ηνλ πίλαθα 3.3.4.3 παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή ζχγθξηζε ηεο ρξέσζεο κε ην 6% ηνπ 
ηαθηηθνχ ηνπο πξνυπνινγηζκνχ θαη κε ρξέσζε αλά ηφλν γηα ην ζχλνιν ησλ ΟΣΑ ηεο 
Αηηηθήο ην 2010. 
 
ηνλ πίλαθα 3.3.4.4 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην θφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο φισλ ησλ ΟΣΑ 
ηεο Αηηηθήο γηα ηα 4 ζελάξηα θαη γηα ηνπο δχν ηξφπνπο ρξέσζεο. 
 
Απφ ηνλ πίλαθεο 3.3.4.3 θαη 3.3.4.4. παξαηεξνχκε ηελ κε δίθαηε ρξέσζε ησλ ΟΣΑ γηα 
ηελ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο ζην ΥΤΣΑ Φπιήο. 
 
πγθεθξηκέλα, κε ην παιαηφ ζχζηεκα ππάξρνπλ πνιινί ΟΣΑ, πνπ σθεινχληαη, φπνπ 6 
απφ απηνχο σθεινχληαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ρξέσζε κηθξφηεξε απφ 21 €/t θαη κάιηζηα 
έλαο ΟΣΑ ρξεψλεηαη κε ην εμαηξεηηθά κηθξφ θφζηνο ησλ 6,64 €/t. 
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Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ πνιινί ΟΣΑ, πνπ δελ σθεινχληαη, φπνπ 9 απφ απηνχο έρνπλ 
πνιχ κεγάιε ρξέσζε, πνπ ππεξβαίλεη ηα 61 €/t θαη κάιηζηα έλαο ΟΣΑ ρξεψλεηαη κε ην 
εμαηξεηηθά πςειφ θφζηνο ησλ 87,91 €/t. 
 
Αληίζεηα εάλ ηζρχζεη γηα ην 2010 ε ρξέσζε κε ηνλ ηφλν φινη νη ΟΣΑ ηεο Αηηηθήο ζα 
πιεξψζνπλ 42,1 €/t. Μάιηζηα, ζε 34 ΟΣΑ ζα κεησζεί ην θφζηνο θαη ζε 71 ΟΣΑ ζα 
απμεζεί. Τπάξρεη κάιηζηα δήκνο (δήκνο Αζελαίσλ), φπνπ ην εηήζην θφζηνο ηειηθήο 
δηάζεζεο ζα κεησζεί θαηά πεξίπνπ 6 εθαηνκκ. € γηα ην 2010. 
 
Αλάινγα απφ ην πην ζελάξην δηαρείξηζεο ζα επηθξαηήζεη γηα ην κέιινλ ή ρξέσζε κε ηνλ 
ηφλν απνηειεί ζαθψο ηελ πην δίθαηε επηινγή. ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ 
αθξηβφηεξνπ ζελαξίνπ δηαρείξηζεο (ζελάξην ΔΓΚΝΑ 2014-), ηφηε ε ρξέσζε κε ηνλ ηφλν 
εάλ δελ εθαξκνζζεί ζα επηβαξχλεη κε ηεξάζηηα δπζαλάινγα πνζά θάπνηνπο ΟΣΑ θαη ζα 
είλαη θαλεξά αθφκε πην άδηθε ε ρξέσζε. 
 
Πίλαθαο 3.3.4.3 ηαηηζηηθή ζχγθξηζε ηεο ρξέσζεο κε βάζε ην 6% ηνπ ηαθηηθνχ ηνπο 
πξνυπνινγηζκνχ θαη κε ρξέσζε αλά ηφλν γηα ηνπο ΟΣΑ ηεο Αηηηθήο ην 2010 
 

α/α 
ΥΡΔΧΖ ΣΧΝ ΟΣΑ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ 6% ΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

1 Κφζηνο €/t ΟΣΑ κε ηελ ειάρηζηε ρξέσζε ην 2010 6,64 €/t 

2 Κφζηνο €/t ΟΣΑ κε ηελ κέγηζηε ρξέσζε ην 2010 87,91 €/t 

3 Αξηζκφο σθειεκέλσλ ΟΣΑ ην 2010 κε ρξέσζε κηθξφηεξε απφ 21 €/t 6 

4 Αξηζκφο κε σθειεκέλσλ ΟΣΑ ην 2010 κε ρξέσζε κεγαιχηεξε απφ 61 €/t 9 

5 πλνιηθφ πνζφ είζπξαμεο απφ φινπο ηνπο ΟΣΑ ην 2010 84.055.203 € 

ΥΡΔΧΖ ΣΧΝ ΟΣΑ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑ ΣΟΝΟ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟ ΥΤΣΑ 

6 πλνιηθφ πνζφ είζπξαμεο απφ φινπο ηνπο ΟΣΑ ην 2010 84.053.172 € 

7 Κφζηνο €/t γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ ην 2010 42,1 €/t 

8 Αξηζκφο ΟΣΑ πνπ ζα απμεζεί ην θφζηνο ην 2010 71 

9 Πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ πνπ ζα απμεζεί ην θφζηνο ην 2010 2.135.854 

10 Αξηζκφο ΟΣΑ πνπ ζα κεησζεί ην θφζηνο ην 2010 34 

11 Πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ πνπ ζα κεησζεί ην θφζηνο ην 2010 1.735.227 
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Πίλαθαο 3.3.4.4. Δθηίκεζε θφζηνπο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ΟΣΑ ηεο Αηηηθήο γηα φια ηα πηζαλά ζελάξηα δηαρείξηζεο ζήκεξα θαη ζην κέιινλ 

ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2010 
ΔΚΣΗ-
ΜΖΖ 

ΠΛΖΘΤ-
ΜΟΤ 

(1) 

2010 
ΔΚΣΗ-
ΜΖΖ 
ΠΟΟ-
ΣΖΣΑ  

t/y 
 (2) 

 
 

2011-2013 
ΔΚΣΗ-
ΜΖΖ 
ΠΟΟ-
ΣΖΣΑ  

t/y 
(3) 

 
 

2014 
ΔΚΣΗ-
ΜΖΖ 
ΠΟΟ-
ΣΖΣΑ  

t/y 
 (4) 

 
 

ΔΝΑΡΗΟ 
2010 

 
 

ΔΝΑΡΗΟ 
2011-2013 

 
 

ΔΝΑΡΗΟ  
ΔΓΚΝΑ 2014- 

 
 

ΔΝΑΡΗΟ  
ΠΡΑΗΝΖ 

ΠΡΟΣΑΖ 2014- 
 
 

ΚΟΣΟ  
ME 6% 

(€/y) 
(5) 

 
 

ΚΟΣΟ  
ΜΔ 42,1 

€/t 
(€/y) 
(6) 

 
 

ΚΟΣΟ  
ME 6% 

(€/y) 
(7) 

 
 

ΚΟΣΟ  
ΜΔ 63 €/t 

(€/y) 
(8) 

 
 

ΚΟΣΟ  
ME 6% 

(€/y) 
(9) 

 
 

ΚΟΣΟ  
ΜΔ 180 

€/t 
(€/y) 
(10) 

 
 

ΚΟΣΟ  
ME 6% 

(€/y) 
(11) 

 
 

ΚΟΣΟ  
ΜΔ 

70 €/t 
(€/y) 
(12) 

 

ΓΖΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 34.287 14.599 14.760 15.052 574.256 614.618 868.781 929.863 2.531.304 2.709.282 984.396 1.053.610 

ΓΖΜΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ* 31.595 12.423 12.560 12.809 412.718 523.027 624.392 791.294 1.819.246 2.305.541 707.484 896.599 

ΓΖΜΟ ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ* 71.208 32.933 33.296 33.954 1.027.125 1.386.480 1.553.917 2.097.623 4.527.536 6.111.707 1.760.708 2.376.775 

ΓΖΜΟ ΑΓ.Η.ΡΔΝΣΖ* 15.497 12.710 12.850 13.104 820.766 535.103 1.241.721 809.564 3.617.913 2.358.775 1.406.966 917.301 

ΓΖΜΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ 65.332 26.734 27.028 27.563 992.576 1.125.501 1.501.649 1.702.786 4.375.246 4.961.296 1.701.484 1.929.393 

ΓΖΜΟ ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟΤ 15.473 6.618 6.691 6.823 208.226 278.618 315.021 421.524 917.855 1.228.168 356.944 477.621 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ* 705.696 328.633 332.251 338.821 19.559.261 13.835.449 29.590.815 20.931.829 86.216.637 60.987.712 33.528.681 23.717.444 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ* 68.577 40.017 40.458 41.258 1.323.124 1.684.716 2.001.727 2.548.828 5.832.290 7.426.355 2.268.112 2.888.027 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΝΑ 15.188 9.338 9.441 9.627 217.949 393.130 329.731 594.771 960.714 1.732.946 373.611 673.923 

ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ* 43.424 14.402 14.561 14.849 835.706 606.345 1.264.323 917.347 3.683.768 2.672.814 1.432.576 1.039.428 

ΓΖΜΟ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 72.988 47.811 48.337 49.293 2.875.016 2.012.843 4.349.555 3.045.256 12.672.985 8.872.765 4.928.382 3.450.520 

ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΑΚΗΧΝ* 7.173 6.116 6.184 6.306 114.851 257.492 173.756 389.563 506.261 1.135.045 196.879 441.406 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΒΤΟΤ 11.637 3.384 3.421 3.489 124.627 142.466 188.545 215.539 549.351 628.003 213.636 244.223 

ΓΖΜΟ ΑΝΟΗΞΖ 9.339 4.146 4.192 4.275 115.785 174.547 175.169 264.074 510.377 769.415 198.480 299.217 

ΓΖΜΟ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ 31.228 17.020 17.207 17.548 2.069.190 716.542 3.130.436 1.084.066 9.120.927 3.158.572 3.547.026 1.228.333 

ΓΖΜΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 33.900 19.051 19.261 19.642 604.136 802.047 913.986 1.213.427 2.663.014 3.535.485 1.035.616 1.374.911 

ΓΖΜΟ ΑΡΣΔΜΗΓΑ 29.360 17.257 17.447 17.792 404.314 726.520 611.678 1.099.161 1.782.203 3.202.554 693.079 1.245.438 

ΓΖΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 45.257 44.211 44.698 45.582 1.744.245 1.861.283 2.638.833 2.815.959 7.688.580 8.204.677 2.990.002 3.190.708 

ΓΖΜΟ ΑΤΛΧΝΑ 4.164 2.569 2.597 2.649 124.283 108.155 188.025 163.629 547.836 476.755 213.047 185.405 

ΓΖΜΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 88.593 57.127 57.756 58.898 1.930.061 2.405.047 2.919.951 3.638.626 8.507.652 10.601.629 3.308.530 4.122.856 

ΓΖΜΟ ΒΑΡΖ 13.574 13.574 13.723 13.995 408.983 571.465 618.741 864.577 1.802.783 2.519.063 701.082 979.636 
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ΓΖΜΟ ΒΗΛΛΗΧΝ 2.977 1.014 1.025 1.045 82.170 42.689 124.313 64.585 362.203 188.178 140.857 73.180 

ΓΖΜΟ ΒΟΤΛΑ 34.197 17.100 17.288 17.630 631.215 719.910 954.953 1.089.161 2.782.377 3.173.418 1.082.035 1.234.107 

ΓΖΜΟ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 11.056 6.608 6.681 6.813 436.995 278.197 661.121 420.888 1.926.261 1.226.313 749.101 476.899 

ΓΖΜΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ 36.980 15.915 16.090 16.408 586.395 670.022 887.145 1.013.684 2.584.812 2.953.506 1.005.204 1.148.586 

ΓΖΜΟ ΒΤΡΧΝΑ 62.063 25.506 25.787 26.297 1.199.869 1.073.803 1.815.257 1.624.570 5.288.985 4.733.403 2.056.827 1.840.768 

ΓΖΜΟ ΓΑΛΑΣΗΟΤ 57.430 23.178 23.433 23.897 822.634 975.794 1.244.546 1.476.291 3.626.145 4.301.373 1.410.167 1.672.756 

ΓΖΜΟ ΓΔΡΑΚΑ 21.199 16.431 16.612 16.940 363.229 691.745 549.522 1.046.550 1.601.101 3.049.265 622.650 1.185.825 

ΓΖΜΟ ΓΛΤΚΧΝ ΝΔΡΧΝ 7.279 4.736 4.788 4.883 142.864 199.386 216.136 301.653 629.739 878.907 244.898 341.797 

ΓΖΜΟ ΓΛΤΦΑΓΑ 97.476 42.474 42.942 43.791 1.853.494 1.788.155 2.804.114 2.705.323 8.170.145 7.882.325 3.177.278 3.065.349 

ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ* 22.715 10.679 10.797 11.010 398.711 449.585 603.202 680.182 1.757.507 1.981.803 683.475 770.701 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ 8.962 2.348 2.374 2.421 135.394 98.851 204.834 149.553 596.812 435.742 232.093 169.455 

ΓΖΜΟ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ* 12.515 11.100 11.222 11.444 307.204 467.296 464.762 706.978 1.354.145 2.059.877 526.612 801.063 

ΓΖΜΟ ΔΚΑΛΖ 6.299 5.245 5.303 5.408 197.021 220.815 298.070 334.073 868.464 973.367 337.736 378.532 

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ 28.319 14.205 14.361 14.645 834.857 598.031 1.263.039 904.768 3.680.027 2.636.164 1.431.121 1.025.175 

ΓΖΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 19.835 14.128 14.284 14.566 354.825 594.789 536.808 899.864 1.564.058 2.621.874 608.245 1.019.618 

ΓΖΜΟ ΔΡΤΘΡΧΝ 3.088 902 912 930 24.623 37.974 37.252 57.452 108.537 167.393 42.209 65.097 

ΓΖΜΟ ΕΔΦΤΡΗΟΤ 8.547 8.371 8.463 8.631 115.785 352.419 175.169 533.179 510.377 1.553.490 198.480 604.135 

ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 70.703 29.523 29.848 30.438 1.403.426 1.242.918 2.123.216 1.880.427 6.186.261 5.478.878 2.405.767 2.130.675 

ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 74.928 34.943 35.328 36.026 1.148.513 1.471.100 1.737.562 2.225.647 5.062.609 6.484.722 1.968.792 2.521.836 

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 47.709 23.492 23.751 24.220 960.829 989.013 1.453.619 1.496.291 4.235.304 4.359.645 1.647.062 1.695.418 

ΓΖΜΟ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΧΝ 

10.410 2.926 2.958 3.017 104.580 123.185 158.217 186.368 460.986 543.007 179.272 211.169 

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ (Ν.ΛΗΟΗΧΝ) 81.298 41.646 42.105 42.937 1.134.506 1.753.297 1.716.372 2.652.585 5.000.870 7.728.665 1.944.782 3.005.592 

ΓΖΜΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 25.477 11.739 11.868 12.103 494.888 494.212 748.705 747.700 2.181.449 2.178.524 848.341 847.204 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ* 103.165 51.311 51.876 52.902 1.997.291 2.160.189 3.021.662 3.268.178 8.804.000 9.522.279 3.423.777 3.703.108 

ΓΖΜΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 27.086 15.409 15.579 15.887 336.150 648.719 508.555 981.455 1.481.739 2.859.602 576.232 1.112.068 

ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ* 78.178 41.512 41.969 42.799 1.184.929 1.747.673 1.792.655 2.644.077 5.223.130 7.703.875 2.031.217 2.995.951 

ΓΖΜΟ ΚΖΦΗΗΑ 47.600 38.966 39.395 40.174 1.641.533 1.640.469 2.483.442 2.481.886 7.235.826 7.231.310 2.813.931 2.812.176 

ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ* 69.910 32.218 32.572 33.216 950.558 1.356.357 1.438.079 2.052.050 4.190.029 5.978.925 1.629.455 2.325.137 

ΓΖΜΟ ΚΡΧΠΗΑ 35.805 8.691 8.787 8.960 626.655 365.891 948.055 553.561 2.762.279 1.612.876 1.074.219 627.229 

ΓΖΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΖ 10.469 3.432 3.470 3.538 262.384 144.487 396.955 218.597 1.156.580 636.911 449.781 247.687 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΓΟΤΛΑ 5.655 9.139 9.240 9.422 60.694 384.752 91.822 582.096 267.536 1.696.016 104.042 659.562 
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ΓΖΜΟ ΜΑΝΓΡΑ 13.929 7.085 7.163 7.305 449.134 298.279 679.485 451.269 1.979.768 1.314.834 769.910 511.324 

ΓΖΜΟ ΜΑΡΑΘΧΝΑ 6.162 8.121 8.210 8.373 184.925 341.894 279.769 517.256 815.142 1.507.095 316.999 586.093 

ΓΖΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 
ΜΔΟΓΑΗΑ 

21.807 14.589 14.750 15.041 406.458 614.197 614.922 929.226 1.791.653 2.707.427 696.754 1.052.888 

ΓΖΜΟ ΜΔΛΗΗΧΝ 26.669 11.549 11.676 11.907 493.954 486.213 747.293 735.598 2.177.333 2.143.263 846.740 833.491 

ΓΖΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 31.746 18.709 18.915 19.289 817.031 787.649 1.236.070 1.191.644 3.601.449 3.472.016 1.400.563 1.350.229 

ΓΖΜΟ ΜΟΥΑΣΟΤ* 23.649 16.200 16.378 16.702 561.184 682.007 849.004 1.031.818 2.473.681 3.006.341 961.987 1.169.133 

ΓΖΜΟ Ν ΔΡΤΘΡΑΗΑ 17.623 12.261 12.396 12.641 399.645 516.188 604.615 780.948 1.761.623 2.275.396 685.075 884.876 

ΓΖΜΟ Ν. ΗΧΝΗΑ 69.640 30.497 30.833 31.442 1.180.260 1.283.924 1.785.592 1.942.465 5.202.551 5.659.633 2.023.213 2.200.968 

ΓΖΜΟ Ν. ΠΔΝΣΔΛΖ 8.258 3.739 3.780 3.855 119.724 157.412 181.129 238.150 527.742 693.884 205.233 269.844 

ΓΖΜΟ Ν.ΜΑΚΡΖ 16.263 14.705 14.867 15.161 446.333 619.081 675.248 936.615 1.967.420 2.728.954 765.108 1.061.260 

ΓΖΜΟ Ν.ΜΤΡΝΖ* 76.232 36.699 37.103 37.836 1.305.383 1.545.020 1.974.887 2.337.480 5.754.087 6.810.564 2.237.700 2.648.553 

ΓΖΜΟ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 22.588 13.281 13.427 13.693 593.865 559.130 898.446 845.915 2.617.739 2.464.688 1.018.009 958.490 

ΓΖΜΟ Ν.ΥΑΛΚΖΓΧΝΑ 10.021 5.197 5.254 5.358 195.154 218.794 295.244 331.016 860.232 964.459 334.535 375.067 

ΓΖΜΟ Ν.ΦΤΥΗΚΟΤ 9.659 6.864 6.940 7.077 301.601 288.974 456.286 437.193 1.329.449 1.273.821 517.008 495.375 

ΓΖΜΟ ΝΗΚΑΗΑ* 96.068 43.332 43.809 44.675 1.352.210 1.824.269 2.045.732 2.759.960 5.960.501 8.041.515 2.317.972 3.127.256 

ΓΖΜΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ* 66.411 32.010 32.363 33.003 1.169.055 1.347.637 1.768.640 2.038.857 5.153.159 5.940.485 2.004.006 2.310.189 

ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ 16.531 7.708 7.793 7.947 373.875 324.507 565.629 490.951 1.648.031 1.430.451 640.901 556.286 

ΓΖΜΟ ΠΑΛΛΖΝΖ 23.903 12.461 12.598 12.847 506.093 524.608 765.657 793.686 2.230.841 2.312.512 867.549 899.310 

ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ 12.262 7.237 7.317 7.461 394.043 304.678 596.139 460.951 1.736.928 1.343.042 675.472 522.294 

ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ* 165.725 94.880 95.925 97.822 4.134.645 3.994.467 6.255.222 6.043.280 18.225.391 17.607.912 7.087.650 6.847.521 

ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ 6.845 3.928 3.971 4.050 130.725 165.369 197.771 250.189 576.232 728.958 224.090 283.484 

ΓΖΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ* 26.628 6.407 6.478 6.606 490.219 269.752 741.642 408.111 2.160.870 1.189.085 840.338 462.422 

ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 135.299 84.087 85.013 86.694 2.057.051 3.540.063 3.112.072 5.355.806 9.067.420   15.604.865 3.526.218 6.068.559 

ΓΖΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 64.728 23.494 23.753 24.222 779.681 989.097 1.179.564 1.496.418 3.436.812 4.360.017 1.336.537 1.695.562 

ΓΖΜΟ ΠΔΤΚΖ 21.272 9.175 9.276 9.459 332.415 386.268 502.904 584.389 1.465.275 1.702.697 569.829 662.160 

ΓΖΜΟ ΠΟΡΟΤ* 5.075 1.631 1.649 1.682 63.964 68.665 96.769 103.884 281.950 302.681 109.647 117.709 

ΓΖΜΟ ΡΑΦΖΝΑ 15.589 7.913 8.000 8.158 317.475 333.137 480.302 504.008 1.399.420 1.468.495 544.219 571.081 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ* 33.651 15.686 15.859 16.172 561.184 660.377 849.004 999.093 2.473.681 2.910.993 961.987 1.132.053 

ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ 12.707 7.274 7.354 7.499 425.790 306.235 644.169 463.307 1.876.870 1.349.909 729.893 524.965 

ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤ* 14.197 11.195 11.318 11.542 497.689 471.311 752.943 713.052 2.193.797 2.077.574 853.143 807.946 

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΑ 6.755 1.954 1.976 2.015 74.845 82.263 113.231 124.457 329.913 362.623 128.300 141.020 
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ΓΖΜΟ ΤΜΖΣΣΟΤ 10.434 4.971 5.026 5.125 216.630 209.279 327.735 316.621 954.899 922.518 371.349 358.757 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΟΘΔΖ 6.303 4.713 4.765 4.859 271.721 198.417 411.082 300.188 1.197.739 874.639 465.787 340.137 

ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ 2.899 1.681 1.700 1.733 732.060 70.770 1.107.519 107.069 3.226.899 311.960 1.254.905 121.318 

ΓΖΜΟ ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ* 44.210 26.320 26.610 27.136 773.145 1.108.074 1.169.676 1.676.419 3.408.000 4.884.474 1.325.333 1.899.518 

ΓΖΜΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 75.160 36.697 37.101 37.835 1.623.791 1.544.944 2.456.601 2.337.365 7.157.623 6.810.229 2.783.519 2.648.422 

ΓΖΜΟ ΥΟΛΑΡΓΟΤ 30.139 14.570 14.730 15.022 580.793 613.397 878.669 928.016 2.560.116 2.703.901 995.600 1.051.517 

ΓΖΜΟ ΦΤΥΗΚΟΤ 10.930 6.009 6.075 6.195 394.976 252.979 597.552 382.735 1.741.043 1.115.150 677.072 433.670 

ΓΖΜΟ ΧΡΧΠΟΤ 10.409 6.708 6.782 6.916 226.700 282.407 342.969 427.257 999.285 1.244.871 388.611 484.116 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΘΟΤΑ 2.958 1.105 1.117 1.139 97.110 46.521 146.916 70.381 428.058 205.066 166.467 79.748 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΦΗΓΝΧΝ 3.991 2.095 2.118 2.160 47.621 88.200 72.045 133.438 209.913 388.790 81.633 151.196 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ 10.410 5.426 5.486 5.594 144.731 228.435 218.961 345.602 637.971 1.006.957 248.100 391.594 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΚΑΠΑΝΓΡΗΣΗΟΤ 

4.380 2.055 2.078 2.119 35.387 86.516 53.537 130.890 155.986 381.367 60.661 148.309 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΚΡΤΟΝΔΡΗΟΤ 

5.321 3.009 3.042 3.102 112.984 126.679 170.931 191.654 498.029 558.410 193.678 217.160 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΛΑΚΑΑ 2.565 445 450 459 18.056 18.735 27.316 28.344 79.590 82.583 30.952 32.116 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΧΠ 

6.347 2.210 2.234 2.279 47.603 93.041 72.017 140.763 209.831 410.132 81.601 159.496 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΛΑΗΑ 
ΦΧΚΑΗΑ 4.459 2.349 2.375 2.422 77.946 98.893 117.923 149.616 343.582 435.927 133.615 169.527 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ 5.992 3.129 3.163 3.226 47.877 131.731 72.432 199.297 211.041 580.680 82.071 225.820 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΠΟΛΤΓΔΝΓΡΗΟΤ 

2.123 653 660 673 18.650 27.491 28.215 41.592 82.208 121.184 31.970 47.127 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΠΟΛΖ 3.011 921 931 950 29.880 38.774 45.205 58.662 131.710 170.919 51.221 66.469 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΧΝΗΓΑ 2.669 1.860 1.880 1.918 70.965 78.306 107.362 118.470 312.812 345.179 121.649 134.236 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ 3.574 1.805 1.825 1.861 71.899 75.991 108.774 114.967 316.928 334.972 123.250 130.267 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΚΑΜΗΝΟΤ 2.088 958 969 988 17.654 40.332 26.709 61.018 77.820 177.786 30.263 69.139 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  173 175 178  7.283 0 11.019 0 32.105 0 12.485 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ 
ΤΝΓΔΜΟ (ΑΓΑ) 

 472 477 487  19.871 0 30.063 0 87.594 0 34.064 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ 
ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΑΡΥΗΑ 

ΑΛΑΜΗΝΑ  
718 726 740  30.228 0 45.732 0 133.246 0 51.818 

ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ 
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΤΣΗΚΖ  

28 28 29  1.179 0 1.783 0 5.196 0 2.021 
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ΑΣΣΗΚΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ  3 3 3  126 0 191 0 557 0 217 

ΤΝΟΛΟ  3.871.081 1.996.512 2.018.494 2.058.404 84.055.203 84.053.172 127.165.435 127.165.123 370.512.813 370.512.773 144.088.269 144.088.301 

*Δίλαη νη ΟΣΑ ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ ην 2010 εθηηκήζεθαλ κε βάζε ηελ πνζφηεηα ηνπ 2009 θαη ηελ κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ππνινίπσλ ΟΣΑ κεηαμχ 2009 θαη 2010
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3.4 Ζ θαηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 
ζηελ Διιάδα θαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
 
Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο εμαξηάηαη ζε 
ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην είδνο θαη ην θφζηνο ησλ γεληθφηεξσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
απνξξηκκάησλ, πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα φιε ηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο  
δπλαηφηεηεο, πνπ δίλνληαη ζηνπο δεκφηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο πξφιεςεο,  
αλαθχθισζεο ή θαη θνκπνζηνπνίεζεο, ψζηε λα έρνπλ επηπιένλ θίλεηξα λα κεηψζνπλ ηα 
απνξξίκκαηά ηνπο θαη άξα θαη ηελ ρξέσζή ηνπο γηα ηέιε θαζαξηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ 
παξαθάησ γίλεηαη ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα, θαη εθηηκάηαη πσο νη δξνκνινγεκέλεο εμειίμεηο ζα 
επεξεάζνπλ ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη άξα θαη ηελ κειινληηθή εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 
 
 

3.4.1 Γηνηθεηηθή δηάξζξσζε αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα 

Ζ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ ζηελ 
Διιάδα είλαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 
 
Σν ΤΠΔΚΑ: 

 Υαξάδεη ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

 Πξνεηνηκάδεη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ έξγν, εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ 
λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ (Νφκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, 
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο) θαη εθδίδεη εγθπθιίνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο. 

 πληάζζεη ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Με Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ 
θαη ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ. ηνπο Δζληθνχο 
ρεδηαζκνχο πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη, θαη νη δξάζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

 Γλσκνδνηεί επί ησλ πξνηάζεσλ έληαμεο έξγσλ ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, γηα 
ηα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο, ζε 
ζπλάξηεζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ 
ρεδηαζκνχ. 

 Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ έξγνπ. 

 Δληάζζεη έξγα Γ..Α. (θαηαζθεπή ΥΤΣΑ θαη ΜΑ, απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ) ηα νπνία 
έρνπλ σο θνξείο πινπνίεζεο ηνπο ΟΣΑ, ζηα ζρεηηθά θάζε θνξά επηρεηξεζηαθά 
πξνγξάκκαηα (π.ρ. ΔΠΠΔΡ, ΔΠΠΔΡΑΑ).  

 Δληάζζεη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ζηηο νπνίεο είλαη 
ην ίδην θαη θνξέαο πινπνίεζεο. 
 
Οη Πεξηθέξεηεο:  

 πληάζζνπλ ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) 
πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα 

 Δληάζζνπλ έξγα ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) 

 Παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ νηθείν ΠΔΓΑ. 

 Δίλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
ΓΑ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ έξγνπ. 
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Οη ΟΣΑ, κεκνλσκέλα ή κε ηελ κνξθή Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ: 

 Δθπνλνχλ δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα. 

 Τινπνηνχλ έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ (Γ..Α.). 

 Λεηηνπξγνχλ εγθαηαζηάζεηο 

 Τινπνηνχλ έξγα απνθαηάζηαζεο (φπσο απηφ ηεο απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ) θαη 
κεηέπεηηα θξνληίδαο ησλ ΥΤΣΑ θαζψο θαη πεξηβαιινληηθήο παξαθνινπζεζεο 

 Γηακνξθψλνπλ θαη ηεξνχλ νξγαλνγξάκκαηα. 

 Δθαξκφδνπλ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. 

 πλππάξρνπλ κε άιινπο δηαρεηξηζηέο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 
 
Με βάζε απηήλ ηελ δηάξζξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζπκπεξαίλνληαη ηα εμήο: 
 
Σν ΤΠΔΚΑ: 

 Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εληάμεη ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ 
πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ σο έλα εξγαιείν κείσζεο, αλαθχθισζεο θαη 
θνκπνζηνπνίεζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ αιιά θαη δίθαηεο ρξέσζεο 
ησλ πνιηηψλ γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη 
λα αιιάμεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, κε ηελ νπνία ρξεψλνληαη ηα δεκνηηθά ηέιε κέζσ ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ, θαη λα επηηξέπεηαη ξεηά ε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ κε βάζε 
θαη ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ. 

 ε επφκελε αλαζεψξεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Με 
Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ κπνξεί λα ηεζεί θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ απφ ηνπο δήκνπο. 

 Θα κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επηδεηθηηθή εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε Γήκνπο ηεο 
ρψξαο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ γηα λα απνθηεζεί κεγαιχηεξε εκπεηξία. 
 
Οη Πεξηθέξεηεο:  

 Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εληάμνπλ ζηνπο ΠΔΓΑ θαη ηελ εζεινληηθή εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ απφ ηνπο Γήκνπο. Απηή ε δπλαηφηεηα γίλεηαη ππνρξέσζε εάλ αιιάμεη 
ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη εληαρζεί 
ζηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Με Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ ε πνιηηηθή 
ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 

 Θα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ επηδεηθηηθή εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε Γήκνπο 
πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο 
 
Οη ΟΣΑ ή νη ΦνΓΑ:  

 Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πινπνηήζνπλ πηινηηθά έλα πξφγξακκα ΠΟΠ, φπσο έθαλε 
ν δήκνο Διεπζίλαο ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπλ πξνγξάκαηνο LIFE+ 

 ηαλ αιιάμεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξέσζεο θαη είζπξαμεο 
ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, ηφηε ζα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ νινθιεξσκέλα θαη αθφκε πην 
απνηειεζκαηηθά ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ. 
 
 

3.4.2 Γξνκνινγεκέλεο δξάζεηο θαη έξγα δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα κέρξη ην 1995 ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο δήκνπο ήηαλ ηεο 
ινγηθήο «καδεύσ ηα ζθνππίδηα θαη ηα ζάβσ όπνπ κπνξώ». ήκεξα, φκσο αιιάδνπλ 
γξήγνξα ηα δεδνκέλα. Παξαθάησ, γίλεηαη κία ζχλνςε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 
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Πεξηθεξεηαθνί ρεδηαζκνί Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Π.Δ.Γ..Α.) 
 
Με ην πξνεγνχκελν ζεζκηθφ πιαίζην είραλ εγθξηζεί 12 Πεξηθεξεηαθνί ρεδηαζκνί 
Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ. Απηνί έπξεπε λα αλαζεσξεζνχλ ψζηε λα 
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο ζήκεξα λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 
50910/2727/2003) θαη ηεο πξφζθαηεο Οδεγίαο 98/2008, κε ηελ νπνία ελαξκνλίδεηαη ε 
Διιάδα. Κάπνηνη ΠΔΓΑ βξίζθνληαη ζε θάζε επηθαηξνπνίεζεο ή ζα πξέπεη λα 
επηθαηξνπνηεζνχλ ζχληνκα. Μάιηζηα, ζηηο επηθαηξνπνηήζεηο εληάζζνληαη ή πξέπεη λα 
εληαρζνχλ θαη λέεο δξάζεηο θαη έξγα, φπσο ε Γηαινγή ζηελ Πεγή (ΓζΠ) ησλ βαζηθψλ 
πιηθψλ (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθά, κέηαιια θαη βηναπφβιεηα), ε δεκηνπξγία «Πξάζηλσλ 
εκείσλ», ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηθξφηεξσλ κνλάδσλ δηαρείξηζεο θ.α. 
 

Έξγα Γ..Α.  
 
Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηε ρψξα καο απνηππψλεηαη 
κε ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ (ΓΑ), ηα 
πινπνηνχκελα έξγα (ΓΑ), ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ έξγσλ θαη ηειηθά κε ηνλ 
εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ. πγθεθξηκέλα ηα έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 
(ΓΑ) είλαη: 
 

Καηαζθεπαζκέλα έξγα ΓΑ κέρξη ην 2006: 

 Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ 45 ΥΤΣΑ πξνο εμππεξέηεζε 318 
Καπνδηζηξηαθψλ ΟΣΑ ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ 3 ΔΜΑΚ. 

 Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ 6 ΜΑ. 
 

Τπφ πινπνίεζε έξγα ΓΑ κεηά ην 2006: 

 56 λένη ΥΤΣΑ θαη επεθηάζεηο βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο κε εγθεθξηκέλε 
ρξεκαηνδφηεζε, νη νπνίνη ζα εμππεξεηήζνπλ πεξίπνπ 670 (Καπνδηζηξηαθνχο) ΟΣΑ. 

 48 ηαζκνί Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) βξίζθνληαη ππφ πινπνίεζε. 
 
Αξθεηά απφ απηά ηα έξγα έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί. 
 

Δγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΓΑ: 

πλνιηθά έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Σακείν πλνρήο ΗΗ κέρξη ην 2006 πεξίπνπ 483 
εθαηνκκχξηα € γηα έξγα ΓΑ. Δπίζεο ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο θαη απφ άιια 
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (θπξίσο δηαξζξσηηθφ ηακείν ΔΣΠΑ κέζσ ΔΠΠΔΡ θαη ΠΔΠ 
Γ‟ ΚΠ). Σέινο, πξνβιέπνληαη θαη ηνπιάρηζηνλ άιια 250-300 εθαηνκκχξηα € γηα έξγα 
ΓΑ απφ ην Γ‟ ΚΠ (ΔΠΑ) αλ θαη κέρξη ζηηγκή ππάξρεη αθφκα κηθξή 
απνξξνθεηηθφηεηα. 
 

ρεδηαζκέλα – κε πινπνηεκέλα έξγα ΓΑ κέρξη ην 2006: 

Μέρξη ην 2006 ηα έξγα ΓΑ (ΥΤΣΑ, ΜΑ θιπ) πνπ εθθξεκνχζαλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ ηεο ρψξαο κε νξγαλσκέλνπο ΥΤΣΑ, αθνξνχζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 
(λνκνί Ησαλλίλσλ, Λαθσλίαο, Μεζζελίαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο θαη Ζιείαο) θαη κηθξνχο 
ΥΤΣΑ λεζηψλ. ήκεξα, θάπνηα απφ ηα έξγα απηά ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο πξψελ 
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λνκνχο βξίζθνληαη, είηε ζε θάζε ηειηθήο σξίκαλζεο γηα έληαμε ζε ρξεκαηνδνηηθά 
πξνγξάκκαηα,  είηε ζε θάζε πινπνίεζεο. 
 
Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ  

Σν ΤΠΔΥΧΓΔ, κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 
Απνβιήησλ (ΔΓΑ), ν νπνίνο ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909 
Β΄), έζεζε ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ΥΑΓΑ κέρξη ην 2008. Σν ΤΠΔΥΧΓΔ 
(αξγφηεξα ΤΠΔΚΑ) θαηάξηηζε  πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ, ην νπνίν δελ έρεη 
ηεξεζεί κέρξη ζήκεξα. Πξνζθάησο πξνθεξχρζεθε λέα δξάζε γηα έξγα απνθαηάζηαζεο 
ΥΑΓΑ ζε φιε ηε ρψξα χςνπο πεξίπνπ 150.000.000 Δπξψ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 
ΤΠΔΚΑ ζηηο αξρέο ηνπ 2011 ππήξραλ αθφκε πεξίπνπ 80-120 ΥΑΓΑ ελ ιεηηνπξγία, νη 
νπνίνη ζα έπξεπε λα θιείζνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011. 

 
Γεκηνπξγία ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ 
 
Ο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ θαη έξγσλ επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο ζα πξέπεη λα 
πξνεηνηκαζηνχλ θαη λα σξηκάζνπλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ θάζε Πεξηθέξεηα 
πξέπεη λα θαιχςεη. Γηα ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ θαηά ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα 
δηεπθξηλίδνληαη: 
 

 Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη ε πνζνζηηαία 
ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνπο ζηφρνπο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Ο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ.  

 Οη πνζφηεηεο θαη ε ζχλζεζε ησλ πξνο επεμεξγαζία απνβιήησλ. 

 Ζ ηερλνινγία πνπ ζα εθαξκνζηεί.  

 Σα πξντφληα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ε δηάζεζή ηνπο. 

 Ο ηξφπνο θνζηνιφγεζεο ηεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο.  
 
Ο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαθάησ κεζφδσλ: 
 

 Οξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηα αζηηθά θέληξα. 

 Καηαζθεπή κνλάδσλ δηαινγήο - αλαθχθισζεο πιηθψλ. 

 Καηαζθεπή, φπνπ θξίλεηαη νηθνλνκνηερληθά ζθφπηκν θαη κε γλψκνλα ηελ νηθνλνκία 
θιίκαθαο, κνλάδσλ αεξφβηαο ή αλαεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ 
βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ή/θαη κνλάδσλ ζεξκηθήο 
επεμεξγαζίαο κε αλάθηεζε ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ 
απνβιήησλ. 

 Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ΥΤΣ απνβιήησλ ή ππνιεηκκάησλ, κε ζηφρν ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαη γηα ηηο πνζφηεηεο εθείλεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ηηο 
νπνίεο δελ γίλεηαη αμηνπνίεζε κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο ή αλάθηεζεο 
πξντφλησλ θαη ελέξγεηαο. 
 
ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηε Υψξα καο δπν (2) εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο θαη βηνινγηθήο 
επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ (Άλσ Ληφζηα, Υαληά), κία (1) κνλάδα βηνμήξαλζεο 
ησλ απνξξηκκάησλ (Ζξάθιεην Κξήηεο) θαη 28 Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 
ζε φιε ηελ Διιάδα. 
 
Οη κειέηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ρεδηαζκψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ή επηθαηξνπνηνχληαη, 
ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ηνπο ζρεδηαζκνχο δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ κε 
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βάζε ηνπο ζηφρνπο, πνπ ζέηεη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθηξνπή ησλ βηναπνδνκίζηκσλ κε 
ρξνληθφ νξίδνληα ηα έηε 2010-2013-2020 θαη ηελ Γηαινγή ζηελ Πεγή (ΓζΠ) φισλ ησλ 
βαζηθψλ πιηθψλ, βάζε ηεο Οδεγίαο 98/2008. 
 
 

Ο ξφινο ησλ ΦνΓΑ 
 
Οη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξφκελεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ αζηηθψλ απνβιήησλ, απαηηνχλ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ 
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο. Οη Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ έξγσλ πξέπεη λα θαηαζηξψζνπλ 
Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην, ην νπνίν ζα ζέηεη ην πιαίζην θαη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 
ηελ βησζηκφηεηα ηνπο, δειαδή: 
 

 Να αλαπηχμνπλ ην ζρέδην δξάζεο ηνπ Φνξέα κε πξννπηηθή 10εηίαο, γηα ην ζχλνιν 
ησλ δηαθνξεηηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ. 

 Να πξνζδηνξίζνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαζψο θαη ηα 
εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πιήξε θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ 
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Να εμεηάζνπλ ιεπηνκεξψο ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη λα 
πξνζδηνξίζνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ηνπο ζε ρξεκαηνδνηηθά 
πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

 Σν δήηεκα ηεο θαηάξηηζεο θαη δηαξθνχο αλαβάζκηζεο ησλ ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ 
ηνπ πθηζηάκελνπ, αιιά θαη ηνπ κειινληηθνχ, δπλακηθνχ πνπ αζρνιείηαη  κε ηε δηαρείξηζε 
ζηεξεψλ απνβιήησλ απνηειεί επίζεο θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ επηηπρεκέλε ζηξνθή ζηε 
λέα θαηεχζπλζε.  

 

Ζ πξννπηηθή ηνπ θφζηνπο ηειηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα 
 
Πνηα είλαη ε πξννπηηθή ηνπ θφζηνπο ηειηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα; Απφ ηελ 
πξνεγνχκελε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο, πνπ δξνκνινγνχληαη ζηε ρψξα 
καο, είλαη ζαθέο φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ έξγσλ, πνπ ζα γίλνπλ ζην 
πξνζερέο κέιινλ, δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξηζζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο θαη άξα 
δελ είλαη απφ ηψξα γλσζηά ην είδνο ησλ κνλάδσλ, ε δπλακηθφηεηά ηνπο θαη ην θφζηνο 
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. κσο, 
κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά δεδνκέλα, κπνξεί λα εθηηκεζεί ην εχξνο ηνπ θφζηνπο 
ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ρψξα καο, ζπλππνινγίδνληαο θαη φιε ηελ 
πξνεγνχκελε αλάιπζε. 
 
Καη‟ αξράο απφ ηηο επαθέο κε ηνπο δήκνπο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο, 
αιιά θαη κε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ιεηηνπξγίαο ησλ ΥΑΓΑ, είλαη γλσζηφ φηη ην θφζηνο 
ηειηθήο δηάζεζεο ζε απηνχο θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ 5-15 €/t. ε ζρέζε κε ηελ 
θνζηνιφγεζε πηζαλψλ κειινληηθψλ ζελαξίσλ θφζηνπο ηειηθήο δηαρείξηζεο ε ΟΔΑ έρεη 
εθπνλήζεη ζπγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο θφζηνπο γηα ηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κξήηεο, πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3.4.2.1 – 3.4.2.2. Γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή αμηνπνηήζεθαλ 
φια ηα δεδνκέλα αλάθηεζεο, αλαθχθισζεο θαη δηάζεζεο γηα ην 2010 θαη έγηλαλ 
ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο Πξάζηλεο Πξφηαζεο γηα ην 2013, ην 2020 θαη ην 
2030-2035 γηα ηελ νξηνζέηεζε ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ. Παξάιιεια, κε βάζε έλα 
αηζηφδνμν ζελάξην εθαξκνγήο, πνζνηηθνπνηήζεθε αληίζηνηρα ε πξνηεηλφκελε  πξφηαζε 
δηαρείξηζεο απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ ηεο Αηηηθήο ή ηεο Κξήηεο γηα λα 
ζπγθξηζνχλ νη δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηηο πεξηθέξεηεο απηέο. Ζ ιεπηνκεξήο αλάιπζε γηα ηελ 
θνζηνιφγεζε ηεο Αηηηθήο παξνπζηάδεηαη ζε επφκελν θεθάιαην . 
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Πίλαθαο 3.4.2.1 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή κε ηελ Πξάζηλε Πξφηαζε θαη ηνπ 
πην αηζηφδνμνπ ζελαξίνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ 
 

ΣΔΛΗΚΑ ΤΝΟΛΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
  

ΤΠΑΡΥΟΤΑ 
ΚΑΣΑΣΑΖ 

2010 

ΠΡΑΗΝΖ ΠΡΟΣΑΖ 
ΠΔΓΑ 

ΑΣΣΗΚΖ 
2017- 2013 2020 2035- 

Πξφιεςε - Αλαθχθισζε - 
Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε 17,7% 34,7% 40,0% 50,2% 33,9% 

Κνκπνζηνπνίεζε 1,2% 26,1% 31,3% 37,3% 18,1% 

Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε 0,0% 3,6% 3,3% 2,8% 27,4% 

ΥΤΣΤ 81,1% 45,4% 25,4% 9,7% 20,5% 

χλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Δθηίκεζε θφζηνπο ηειηθήο 
δηαρείξηζεο - δηάζεζεο γηα 
ΟΣΑ (€/t) ~42 €/t ~70 €/t ~70 €/t ~70 €/t ~180 €/t 

Πεγή: Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο (2011α) 

 
Πίλαθαο 3.4.2.2 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζηελ Κξήηε κε ηελ Πξάζηλε Πξφηαζε θαη ηνπ  
Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Κξήηεο 
 

ΣΔΛΗΚΑ ΤΝΟΛΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
  

ΤΠΑΡΥΟΤΑ 
ΚΑΣΑΣΑΖ 

2010 

ΠΡΑΗΝΖ ΠΡΟΣΑΖ ΠΔΓΑ 
ΚΡΖΣΖ 

2017- 2013 2020 2030- 

Πξφιεςε - Αλαθχθισζε - 
Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε 10,8% 34,4% 39,0% 48,0% 22,2% 

Κνκπνζηνπνίεζε 13,2% 33,3% 36,6% 41,5% 23,8% 

Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε 0,0% 9,6% 8,2% 5,4% 40,4% 

ΥΤΣΤ 76,0% 22,7% 16,2% 5,1% 13,6% 

χλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Δθηίκεζε θφζηνπο** ηειηθήο 
δηαρείξηζεο - δηάζεζεο γηα ΟΣΑ (€/t)  34,7 32,8 28,9 ~160 €/t* 

Κφζηνο επέλδπζεο  40 εθ. €*** 189 εθ. € 

Πεγή: Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο (2011β) 
*χκθσλα κε ηελ κειέηε Οηθνλνκφπνπινπ (2011) 
**Δθηίκεζε ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Πξάζηλεο Πξφηαζεο 
**Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζα είλαη πεξίπνπ 40 εθ. € θαη ζα απαηηεζνχλ άιια 18 εθ. € κέζσ ησλ 
εζληθψλ ΔΓ, πνπ δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ θφζηνο γηα ηνπο ΟΣΑ ηεο Κξήηεο 

Απφ απηέο ηηο αλαιχζεηο ζπκπεξαίλεηαη φηη: 
 

 Σν θφζηνο ηειηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα, πνπ κέρξη ζήκεξα κε ηελ ρξήζε ησλ 
ΥΑΓΑ θπκαηλφηαλ απφ 5-15 €/t, ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη ζα απμεζεί ζεκαληηθά θαη 
κπνξεί λα θπκαλζεί ζηα επίπεδα ησλ 35 – 180 €/t, αλάινγα ηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ 
επηιεγφκελε βαζηθή ηερλνινγία δηαρείξηζεο. ηελ Αηηηθή γηα παξάδεηγκα ζα θπκαλζεί απφ 
70 €/t έσο 180 €/t αλαιφγσο ηνπ ηερλνινγηθνχ κίγκαηνο, πνπ ζα επηιεγεί. Σν ρακειφ 
θφζηνο ζηελ Αηηηθή αθνξά ην ζελάξην (Πξάζηλε Πξφηαζε), πνπ ζα δνζεί έκθαζε ζε 
δξάζεηο θαη ηερλνινγίεο πξφιεςεο – αλαθχθισζεο – θνκπνζηνπνίεζεο, ελψ ην πςειφ 
θφζηνο αθνξά ην ζελάξην, πνπ ζα δνζεί έκθαζε ζε ηερλνινγίεο πνπ εκπεξηέρνπλ θαη ηελ 
ζεξκηθή επεμεξγαζία (έκθαζε ζηελ βηνμήξαλζε θαη θαχζε). 
 
Δίλαη θαλεξφ φηη ε νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο κνλάδσλ νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα έρεη ζαλ βαζηθή νηθνλνκηθή 
ζπλέπεηα λα πνιιαπιαζηαζηεί ην ζεκεξηλφ θφζηνο ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ αθφκε 
πην απαξαίηεηε γηα ηελ δηθαηφηεξε θαηαλνκή απηνχ ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο. 
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4. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  ΔΠΗΣΤΥΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΠ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, 
πνπ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν δήκν. Αμηνπνηψληαο θαη ηηο ππνδείμεηο θαη εκπεηξία ησλ ζπλεξγαηψλ καο 
ζην πξφγξακκα LIFE (Jan Reichenbach, 2009; Institute for Waste Management and 
Contaminated Sites Treatment at Dresden University of Technology, 2010) επηιέρηεθαλ 
4 θαηάιιεια γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα ζπζηήκαηα ΠΟΠ, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί πνην ή 
πνηα είλαη ηα θαηαιιειφηεξα γηα ηνπο Διιεληθνχο δήκνπο. Σα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ, είλαη 
ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα: 
 

 χζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε, φπνπ θαη‟ αξρήλ ζπλδέεη ν δήκνο πνηα λνηθνθπξηά 
εμππεξεηεί ν θάζε θάδνο, ελ ζπλερεία αλαγλσξίδεηαη ν θάδνο θάζε θνξά θαηά ηελ 
απνθνκηδή θαη ηέινο ε ρξέσζε ηνπ θάδνπ γίλεηαη αλάινγα ην βάξνο ησλ 
απνξξηκκάησλ, πνπ παξέιαβε θαη ε ρξέσζε απηή κνηξάδεηαη εμ ίζνπ ζηα λνηθνθπξηά 
πνπ εμππεξεηεί ν θάδνο. 

 χζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν, φπνπ θάζε λνηθνθπξηφ παίξλεη έλαλ δηθφ ηνπ θάδν θαη 
ρξεψλεηαη αλάινγα κε ηνλ φγθν ηνπ θάδνπ θαη ηελ ζπρλφηεηα απνθνκηδήο απφ ηνλ 
δήκν ηνπ. 

 χζηεκα ΠΟΠ κε αθνχια, φπνπ ην θάζε λνηθνθπξηφ πιεξψλεη ηα δεκνηηθά ηέιε    
κε ηελ αγνξά βηνδηαζπψκελσλ ζαθνπιψλ, πνπ ηα ελζσκαηψλνπλ, θαη πνπ ζηε 
ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ απφξξηςε ησλ απνξξηκκάησλ. Ο δήκνο 
κπνξεί λα κελ καδεχεη ηα απνξξίκκαηα φηαλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζαθνχιεο ζηνπο 
θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

 χζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα, φπνπ ηα λνηθνθπξηά ρξεψλνληαη κε πξναγνξαζκέλεο 
κνλάδεο ζε θάξηα, πνπ είλαη απαξαίηεηε  γηα ηε ρξήζε ηνπ θιεηζηνχ Press Container 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ, φπνπ αθαηξνχληαη κνλάδεο απφ ηηο θάξηεο 
αλάινγα ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ. 

 
ην θεθάιαην απηφ δηεξεπλψληαη νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο, πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ησλ ΠΟΠ, ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαη παξνπζηάδνληαη 
ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ε εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζην 
δήκν Διεπζίλαο ηεο Αηηηθήο θαη ηελ εκπεηξία απφ ηελ πξνεηνηκαζία γηα εθαξκνγή 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζην δήκν Αγιαηδηάο ζηελ Κχπξν. 

 
 
 

4.1 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηη-
θφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
 

Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΣΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη 
κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ παξάγνπλ νη δεκφηεο. Άξα, νη δεκφηεο έρνπλ θαη 
νηθνλνκηθά θίλεηξα λα εθηξέςνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο απφ ηνλ θάδν απνξξηκκάησλ – 
ππνιεηκκάησλ γηα λα κεηψζνπλ ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ πιεξψλνπλ. Γηα λα κπνξέζεη 
πξαθηηθά λα γίλεη απηφ θαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζα πξέπεη ν ΟΣΑ λα έρεη 
δξνκνινγήζεη δξάζεηο αλαθχθισζεο θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη δξάζεηο 
επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ δξάζεσλ. 
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ην παξφλ θεθάιαην δελ γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε απηψλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 
θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ηνπο σθειεηψλ γηα ηνπο ΟΣΑ, δηφηη ζεσξείηαη φηη είλαη 
ήδε αξθεηά γλσζηέο. Έηζη, ζην παξφλ θεθάιαην δίλεηαη ε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ είλαη 
πνιχ ιίγν γλσζηά γηα ηνπο ΟΣΑ, θαη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απάληεζε ζηα 
παξαθάησ ηξία εξσηήκαηα, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο ζε έλαλ ΟΣΑ, πνπ είλαη ηα εμήο: 
 

 Πνην είλαη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ 
έρεη ηε δπλαηφηεηα έλαο ΟΣΑ ζηελ Διιάδα λα πινπνηήζεη άκεζα ή ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνπο δεκφηεο ηνπ λα σθειεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ πεξηνρή ηνπο; 

 Πνην είλαη ην άκεζα ξεαιηζηηθφ θαη πην είλαη ην κέγηζην πνζνζηφ εθηξνπήο απφ ηελ 
ηειηθή δηάζεζε ή δηαρείξηζε, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε θάζε δξάζε αλαθχθισζεο – 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο; 

 Πνην ζα είλαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ή ην φθεινο ηνπ ΟΣΑ, πνπ ζα πινπνηήζεη θάπνηα 
δξάζε αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζήκεξα; 

 
ε ζρέζε κε ην πξψην εξψηεκα ε απάληεζε παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 
4.1.1. ηνλ πίλαθα απηφ νη δξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ 
ρσξηζηεί ζε δχν νκάδεο: 
 

 ηελ νκάδα Α Πξνηεξαηφηεηαο, φπνπ πεξηέρνληαη δξάζεηο κεδεληθνχ ή κηθξνχ 
αξρηθνχ θφζηνπο, πνπ κπνξεί άκεζα λα μεθηλήζεη έλαο ΟΣΑ κε κηθξή ή θαη θαζφινπ 
πξνεηνηκαζία. 

 ηελ νκάδα Β Πξνηεξαηφηεηαο, φπνπ πεξηέρνληαη δξάζεηο, πνπ απαηηνχλ θαιή 
πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε, δηαζθάιηζε φηη κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα 
ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ρεδηαζκψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΣΑ, θαζψο θαη ζεκαληηθά αξρηθά 
θεθάιαηα. 

 
ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ νη δξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα, φπνπ γηα θάζε δξάζε απαληψληαη θαη ηα δχν ππφινηπα 
βαζηθά εξσηήκαηα ησλ ΟΣΑ. Έηζη, παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά 
δεδνκέλα εθηξνπήο ή ζε εθηηκήζεηο ηνπο απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο 
– ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζε έλα ΟΣΑ, θαζψο θαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην θφζηνο ή ην 
φθεινο γηα ηνλ ΟΣΑ θάζε δξάζεο, κε βάζε ηα βαζηθά δεδνκέλα πινπνίεζεο, πνπ 
ηζρχνπλ ζήκεξα ζηελ ρψξα καο. ην θεθάιαην απηφ ζα επηρεηξεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ 
Διιάδα, λα θαλεί θαζαξά φηη ζρεδφλ φιεο νη δξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο, πνπ κπνξεί λα πινπνηήζεη ζήκεξα έλαο ΟΣΑ, φρη κφλν δελ δεκηνπξγνχλ 
θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ, αιιά αληηζέησο εθηφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
σθειεηψλ, κπνξεί λα έρνπλ θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ ΟΣΑ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίλαθαο 4.1.1 Γξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ελφο ΟΣΑ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
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α/α Α Πξνηεξαηφηεηαο Β Πξνηεξαηφηεηαο 

1 Να έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο πξφιεςεο 
απνβιήησλ 

Να έρεη μεθηλήζεη πξφγξακκα 
δεκνηηθήο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ 
πξάζηλσλ πιηθψλ 

2 Να έρεη μεθηλήζεη ζπλεξγαζία κε φια ηα ζεκεξηλά 
πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) κε 
βάζε ην λφκν 2939 θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία – 
Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε 
ηελ ΔΔΑΑ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ε ζπλεξγαζία κε 
ηελ «Αληαπνδνηηθή Αλαθχθισζε» 

Να θάλεη Γηαινγή ζηελ Πεγή ησλ 
νηθηαθψλ νξγαληθψλ θαη λα νδεγνχληαη 
ζε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο, εθφζνλ 
ην θφζηνο ηεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξν 
απφ ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ 
ππνιεηκκάησλ 

3 Να ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί θαη κε φζα λέα ΔΓ 
δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ – α) Γηα ξνπρηζκφ – 
ππνδήκαηα, β) Λεγκέλα ή κε θάξκαθα, γ) 
Δπηθίλδπλα νηθηαθά, δ) Αληαιιαθηηθά ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ, ε) Ογθψδε, ζη) Έπηπια, δ) Άιια 

 

4 Να έρεη μεθηλήζεη πξφγξακκα νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο θαη λα δηαζέηεη ηνπο ζρεηηθνχο 
θάδνπο ζηνπο δεκφηεο 

 

5 Να κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ νη δεκφηεο απφ 
θάπνην Κέληξν Αλαθχθισζεο ζηνλ ΟΣΑ ή ζηελ 
πεξηνρή ηνπ ΟΣΑ 

 

6 Να πινπνηεί ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα 
ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ 

 

 
 
 

4.1.1 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ & 
ραξηηνχ ζε έλα ΟΣΑ 
 
ήκεξα νη δήκνη ζηελ Διιάδα εάλ ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ πξφγξακκα αλαθχθισζεο 
θάπνηνπ ή φισλ ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθά, αινπκίλην θαη άιια 
κέηαιια) θαη ηνπ ραξηηνχ θαη δελ ζέινπλ ή δελ κπνξνχλ λα ην ρξεκαηνδνηήζνπλ εμ 
νινθιήξνπ κφλνη ηνπο, έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 
 

 Να πεηχρνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ είηε κε ην ζπιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο (ΔΓ) «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ», είηε κε ην ΔΓ-
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, πνπ ππνρξενχληαη λα πινπνηήζνπλ κε βάζε ηνλ λ. 2939 
πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πνζνηηθψλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ δεζκεπηεί. 

 
Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζπλεξγαζίαο ελφο ΟΣΑ κε ηα 
παξαπάλσ ΔΓ. 
 

Οξγάλσζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα  
«ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» 
 
Πσο ιεηηνπξγεί 
 
Σν ζπιινγηθφ ΔΓ «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» ιεηηνπξγεί σο εμήο: 
 

 Έρεη δεζκεπηεί λα ηνπνζεηήζεη 900 Οινθιεξσκέλα Κέληξα Αληαπνδνηηθήο 
Αλαθχθισζεο (ΟΚΑΑ) ζε φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο. Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 
ΟΚΑΑ έλα ΟΚΑΑ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 12.000-13.000 θαηνίθνπο (βιέπε ζρεηηθή 
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θσηνγξαθία). 

 Οη πνιίηεο δηαρσξίδνπλ θαη απνζεθεχνπλ πξνζσξηλά ηα πξνο αλαθχθισζεο πιηθά 
ζηηο θαηνηθίεο ηνπο θαη ηα κεηαθέξνπλ θαη ηνπνζεηνχλ ζηα ΟΚΑΑ. 

 ηα ΟΚΑΑ ζπιιέγνληαη μερσξηζηά πιαζηηθά κπνπθάιηα, γπάιηλα κπνπθάιηα, 
κεηαιιηθνί πεξηέθηεο, ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο θαη εηδηθά απνξξίκκαηα φπσο θηλεηά 
ηειέθσλα θαη κπαηαξίεο. Με ηελ αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο ζην ζχζηεκα 
απηφ νη πνιίηεο είηε θεξδίδνπλ εθπησηηθά θνππφληα είηε θάλνπλ δσξεά ην ρξεκαηηθφ 
πνζφ ππέξ θνηλσληθψλ ζθνπψλ. 

 Δλ ζπλερεία ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο ΟΣΑ,  αδεηάδεη ηα ΟΚΑΑ 
θαη ηα κεηαθέξεη ζηνπο θαηάιιεινπο απνδέθηεο γηα πεξαηηέξσ δηαρείξηζε θαη 
αλαθχθισζε. 

 

 

Οινθιεξσκέλν Κέληξν Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο (ΟΚΑΑ) 

 
Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηα ΟΚΑΑ 
 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΓ «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» ην έηνο 2009 ε 
εθηξνπή πιηθψλ απφ ην ΥΤΣΑ έθζαζε ηνπο 20.552 t/y ή 0,35% θ.β. κείσζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα, ελψ ε κέζε εθηξνπή γηα θάζε ΟΚΑΑ ήηαλ 263 ηφλνπο 
εηεζίσο αλά ΟΚΑΑ. κσο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 
εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηα super market ηεο παξφκνηα ΟΚΑΑ, ε 
κέζε εθηξνπή γηα θάζε ΟΚΑΑ ήηαλ 631 t/y ή 14 ηφλνη εηεζίσο αλά ΟΚΑΑ γηα ην 2009 
(ΔΓ «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, 2010; ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 2010). Με δεδνκέλν 
φηη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ην ΔΓ «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» ζα ηνπνζεηήζεη 
πεξίπνπ 900 ΟΚΑΑ θαη φηη ε πνζφηεηα εθηξνπήο ησλ 263 ηφλσλ αλά ΟΚΑΑ είλαη ζσζηή, 
εθηηκάηαη φηη ε κέγηζηε εθηξνπή πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 236.500 
t/y ή 4,08% θ.β. κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα 
 
 
Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ;  
 
Απφ ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΓ «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» είλαη 
θαηαλνεηφ, φηη ζαθψο ην ΔΓ απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη φιεο ηηο αλάγθεο 
αλαθχθισζεο ησλ ΟΣΑ, αιιά ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ 
ζχζηεκα. Δπίζεο, είλαη ζαθέο φηη ε ζπλεξγαζία ΟΣΑ θαη ΔΓ «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
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ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» φρη κφλν δελ ζα δεκηνπξγνχζε θαλέλα θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ, αιιά 
αληίζεηα, φπνηα πνζφηεηα εθηξέπεηαη απφ ηα απνξξίκκαηα γηα αλαθχθισζε, 
κεηψλεη ην θφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο ηνπ ΟΣΑ, αλάινγα κε ην ηέινο εηζφδνπ ζηνλ 
ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ, πνπ εμππεξεηεί ηνλ ΟΣΑ.  
 
 

Οξγάλσζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα  
«ΔΓ-ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» 
 
Πσο ιεηηνπξγεί 
 
Σν ΔΓ-ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ είλαη ην γλσζηφ ζχζηεκα κε ηνπο κπιε θάδνπο (βιέπε εηθφλα). 
Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο (ΔΔΑΑ) ζηα 
πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 2939. Σν ζχζηεκα απηφ πινπνηεί ζε φιε ηελ Διιάδα 
πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θπξίσο ζε έλα ξεχκα κε ηα παξαθάησ βαζηθά 
ζεκεία: 

 Μνηξάδνληαη εηδηθέο πιαζηηθέο ηζάληεο (βιέπε εηθφλα) ζε φια ηα λνηθνθπξηά ηνπ ΟΣΑ 
γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε φισλ ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηί, γπαιί, 
κέηαιια, πιαζηηθά) κέζα ζηηο θαηνηθίεο ηνπο. 

 Σνπνζεηνχληαη θάδνη απηφκαηεο θφξησζεο (ζπλήζσο πιαζηηθνί ησλ 660 – 1.100 
ιίηξσλ) κε κεγάιε ππθλφηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ εχθνια νη 
θάηνηθνη θαη λα αδεηάδνπλ ρχδελ ζε απηνχο ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ απνζεθεχνπλ 
ζηηο παξαπάλσ εηδηθέο πιαζηηθέο ηζάληεο. 

 Οη θάδνη αδεηάδνπλ απηφκαηα κε Α/Φ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο 
θαη ηα πιηθά κεηαθέξνληαη ζε εηδηθά Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ 
(ΚΓΑΤ), φπνπ γίλεηαη εκη - ρεηξνλαθηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπο, δεκαηνπνίεζε θαη 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζπιιεγφκελσλ πιηθψλ. 

 Δλ ζπλερεία ηα δηαρσξηζκέλα πιηθά κεηαθέξνληαη ζηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα 
αλαθχθισζε. 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ, θαζψο θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ε ΔΔΑΑ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΟΣΑ, 
πνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα, θαη ρξεκαηνδνηεί ην δηαθνξηθφ (ην επηπιένλ) θφζηνο 
πνπ πξνθχπηεη γηα απηφλ. Οη αθξηβείο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο ζπδεηνχληαη απεπζείαο 
απφ ηα δχν ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 
Μπιε θάδνο θαη ηζάληα ηεο ΔΔΑΑ 

 
Σν πξφγξακκα αλαθχθισζεο ηεο ΔΔΑΑ αθνξά ζήκεξα (αξρέο ηνπ 2011) πεξηζζφηεξνπο 
απφ 650 Καπνδηζηξηαθνχο ΟΣΑ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη επεθηείλεηαη ζπλερψο.  

 
Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνπο κπιε θάδνπο 
 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΑΑ (Κπξθίηζνο, 2010), ε κέζε εθηξνπή απφ ηα 
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απνξξίκκαηα ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ηνπ ραξηηνχ, κε ην ζχζηεκα ησλ κπιε θάδσλ 
αλέξρεηαη ην 2009 ζε 35-47 Kg αλά θάηνηθν θαη αλά έηνο. κσο ππάξρνπλ θαη ΟΣΑ, πνπ 
έρνληαο πινπνηήζεη ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο έρνπλ 
επηηχρεη αθφκε κεγαιχηεξε εθηξνπή πιηθψλ. Γηα παξάδεηγκα ε εθηξνπή ζην δήκν 
Διεπζίλαο αλήιζε ην 2008 ζε 72 Kg αλά θάηνηθν θαη αλά έηνο (Κπξθίηζνο θαη Γήκνπ, 
2009), ελψ ζην δήκν Παηαλίαο ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο κπιε θάδνπο ε 
εθηξνπή ησλ πιηθψλ έθζαζε ηα ζρεδφλ ηα 140 Kg αλά θάηνηθν θαη αλά έηνο (Κπξθίηζνο, 
2007). Έηζη, ε ζεκεξηλή εθηξνπή κε ηνπο κπιε θάδνπο ησλ 35-140 Kg αλά θάηνηθν θαη 
αλά έηνο ηζνδπλακεί κε 253.000 t/y ή 4,36% θ.β. ζην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ 
απνξξηκκάησλ. Δάλ ζε έλα ΟΣΑ πινπνηνχληαη ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο 
– ελεκέξσζεο, ηφηε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο 
ε κέγηζηε εθηξνπή ζπζθεπαζηψλ θαη ραξηηνχ κε ηνπο κπιε θάδνπο κπνξεί λα 
πξνζεγγίζεη ή θαη λα μεπεξάζεη θαη ηα 250 Kg αλά θάηνηθν θαη αλά έηνο, πνπ αληηζηνηρεί 
ζε 2.875.000 t/y ή 50,0% ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ. 
 
Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ;  
 
Μία βαζηθή νηθνλνκηθή ζπκθσλία κεηαμχ ΟΣΑ θαη ΔΔΑΑ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζεκεία: 
 

 Ζ ΔΔΑΑ δίλεη ζηνλ ΟΣΑ γηα θάζε 25.000 θαηνίθνπο έλα Α/Φ ζπιινγήο ησλ κπιε 
θάδσλ 

 Ζ ΔΔΑΑ δίλεη ζηνλ ΟΣΑ ηνπο απαξαίηεηνπο κπιε θάδνπο 

 Ζ ΔΔΑΑ δίλεη ζηνλ ΟΣΑ πιαζηηθέο ηζάληεο γηα ηα λνηθνθπξηά 

 Ζ ΔΔΑΑ αλαιακβάλεη ην θφζηνο δηαινγήο ζηα ΚΓΑΤ θαη ηειηθήο δηαρείξηζεο 

 Ζ ΔΔΑΑ αλαιακβάλεη ην αξρηθφ θφζηνο ελεκέξσζεο ζε ζρνιεία ή άιιεο δξάζεηο 

 Ζ ΔΔΑΑ αλαιακβάλεη ηελ επηδφηεζε ησλ ΟΣΑ γηα ηε ζπιινγή, αλάινγα κε ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλάθηεζεο αλά θάηνηθν, κε ην πνζφ ησλ 30-70 επξψ αλά ηφλν 
πνπ παξαδίδνπλ ζηα ζπλεξγαδφκελα ΚΓΑΤ  

 Ο ΟΣΑ αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ κπιε θάδσλ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ 
ζην θνληηλφηεξν ΚΓΑΤ 

 
Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπκθσλίαο, φπνπ έρεη αλαιπζεί γηα αξθεηνχο ΟΣΑ, 
έρεη πξνθχςεη φηη είλαη ζαθψο θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ γηα ηνπο ΟΣΑ (ηνπιάρηζηνλ θαηά 
ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο 30-70 €/t), δηφηη κεηψλεη ζε θάπνην πνζνζηφ ην θφζηνο 
δηαρείξηζεο ηνπ ΟΣΑ πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο αλαθχθισζεο. Δάλ κάιηζηα ζπλππνινγηζηεί 
θαη φηη κε βάζε ην λέν λφκν γηα ηελ αλαθχθισζε (λ. 3854/2010) νη ΟΣΑ ζα πιεξψλνπλ 
ζηνπο ΥΤΣΑ κε βάζε ηνπο ηφλνπο πνπ παξαδίδνπλ (π.ρ. νη ΟΣΑ ηεο Αηηηθήο ζα 
εμνηθνλνκνχλ θαηά κ.ν. άιια 42 επξψ αλά ηφλν, ελψ νη ΟΣΑ ηεο ππφινηπεο Διιάδαο 20-
40 €/t), ηφηε γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ γηα ηνπο ΟΣΑ ζε 
ζπλεξγαζία κε ην πιινγηθφ χζηεκα ΔΔΑΑ είλαη νπσζδήπνηε θαη νηθνλνκηθά 
πνιχ ζπκθέξνπζα γηα ηνπο ΟΣΑ θαη κάιηζηα κπνξεί λα μεξάζεη θαη ηα 50-110 €/t. 

 
 
 
 
 
 

4.1.2 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ζε 
έλα ΟΣΑ 
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Πσο ιεηηνπξγεί 
 
ήκεξα νη δήκνη ζηελ Διιάδα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πινπνηήζνπλ πξφγξακκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΖΖΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΓ «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ.», ή/θαη κε ην ΔΓ «ΦΧΣΟΚΤΚΛΧΖ», πνπ είλαη ππνρξεσκέλα απφ ην 
λφκν 2939 λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ (κφλν ιακπηήξσλ γηα ηε «ΦΧΣΟΚΤΚΛΧΖ»), ζε φιε ηελ Διιάδα, 
ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο εζληθνχο πνζνηηθνχο ζηφρνπο. 
 
Με βάζε ηελ εκπεηξία ζπλεξγαζηψλ ηνπ ΔΓ «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ.» κε ΟΣΑ 
κία ζπκθσλία γηα ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο βαζηθά ζεκεία: 
 

 Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ ηνπνζεηεί ζε πνιιά ζεκεία εηδηθά απνζεθεπηηθά κέζα 
γηα ηε ζπιινγή ησλ κηθξνζπζθεπψλ (βιέπε θσηνγξαθία) θαη θξνληίδεη γηα ην 
άδεηαζκα, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζή ηνπο ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ ΟΣΑ. 

 Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ δίλεη ζηνλ ΟΣΑ θνληέηλεξ (βιέπε θσηνγξαθία) γηα ηελ 
απνζήθεπζε θπξίσο ησλ βαξεηψλ ΑΖΖΔ, πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ΟΣΑ. 

 Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ αλαιακβάλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ γεκάησλ 
θνληέηλεξ θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε άιια άδεηα θνληέηλεξ 

 Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ αλαιακβάλεη ην θφζηνο επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο 
δηαρείξηζεο ησλ ΑΖΖΔ 

 Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ αλαιακβάλεη έλα αξρηθφ θφζηνο ελεκέξσζεο ζε 
ζρνιεία θ.α. 

 Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ αλαιακβάλεη ηελ επηδφηεζε ησλ ΟΣΑ γηα ηε ζπιινγή, 
αλάινγα κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλάθηεζεο αλά θάηνηθν, κε ην πνζφ ησλ 40-160 
επξψ αλά ηφλν πνπ ζπιιέγνπλ ζηα θνληέηλεξ 

 Ο ΟΣΑ αλαιακβάλεη κφλν ηελ ζπιινγή ησλ βαξεηψλ θπξίσο ΑΖΖΔ, φπσο έθαλε θαη 
πξηλ ηελ ζπλεξγαζία κε ην ΔΓ, ελψ κεηά ηελ ζπλεξγαζία ζηακαηά ηε κεηαθνξά θαη 
ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ΑΖΖΔ.  

 

 

Κάδνη ζπιινγήο κηθξνζπζθεπψλ ζε δεκνηηθά ζεκεία, ζρνιεία θαη θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 
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Container πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζπζθεπψλ 
ζε ρψξνπο δήκσλ θαη αιπζίδσλ ιηαληθήο 

 

 
 
Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 
 
ήκεξα, (Αλαθχθισζε πζθεπψλ Α.Δ., 2010; Φσηνθχθισζε ΑΔ, 2010) απφ ηελ 
ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ ΑΖΖΔ (~15-20 kg αλά θάηνηθν εηεζίσο) κεγάιν κέξνο ησλ 
νγθσδψλ ΑΖΖΔ (~13-18 kg αλά θάηνηθν εηεζίσο), ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πιαλφδηνπο – 
ξαθνζπιιέθηεο ή ηνπο γλσζηνχο παιηαηδήδεο θαη θαηαιήγνπλ θαηά ην πνζνζηφ ησλ 
εκπνξηθψλ κεηάιισλ γηα αλαθχθισζε, ελψ ηα ππφινηπα θαηαιήγνπλ ζην πεξηβάιινλ 
δεκηνπξγψληαο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σα ππφινηπα ΑΖΖΔ (~2-2,5 kg αλά 
θάηνηθν εηεζίσο) είλαη κηθξνζπζθεπέο θαη θαηαιήγνπλ καδί κε ηα απνξξίκκαηα. ήκεξα 
ην ΔΓ Αλαθχθισζε πζθεπψλ Α.Δ ζπιιέγεη 4,3 kg/y αλά θάηνηθν θαη ην ΔΓ 
Φσηνθχθισζε ΑΔ ζπιιέγεη πνιχ κηθξφηεξε πνζφηεηα, πνπ θζάλεη ηα 8,2 gr/y αλά 
θάηνηθν. Με ηελ ζπλεξγαζία κε ηα δχν ΔΓ γηα ηα ΑΖΖΔ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ 
γηα ζρεδφλ πιήξε εθηξνπή ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΖΖΔ απφ ηελ ηειηθή δηάζεζε, δειαδή 
απηή λα θζάζεη κεζνπξφζεζκα αθφκε θαη ηα (~15-20 kg αλά θάηνηθν εηεζίσο) θαη 
ηαπηφρξνλα λα επηδνηείηαη ν ΟΣΑ κε ην πνζφ ησλ 40-160 επξψ αλά ηφλν πνπ 
παξαδίδνπλ ζηα ΔΓ. 
 
 
 
Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ;  
 
Απηή ε ζπκθσλία, κεηαμχ ΟΣΑ θαη ΔΓ γηα ηα ΑΖΖΔ, απφ θαζαξά νηθνλνκηθή πιεπξά 
είλαη πξνθαλψο θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ηνπο ΟΣΑ, δηφηη κεηψλεη ην ππάξρνλ 
θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ηαπηφρξνλα απμάλεη ηα έζνδά ηνπ θαηά ην πνζφ ηεο 
επηδφηεζεο, πνπ εηζπξάηηεη. Μάιηζηα, εάλ ζπλππνινγηζηεί θαη ην φθεινο απφ ηε κείσζε 
ηνπ ηέινπο ηειηθήο δηάζεζεο ζηνπο ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ, ηφηε γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αλαθχθισζε 
ΑΖΖΔ γηα ηνπο ΟΣΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΓ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ είλαη 
πξνθαλψο θαη νηθνλνκηθά πνιχ ζπκθέξνπζα γηα ηνπο ΟΣΑ. Οκνίσο ζπκθέξνπζα 
νηθνλνκηθά είλαη θαη ε ζπλεξγαζία ελφο ΟΣΑ κε ην ΔΓ «ΦΧΣΟΚΤΚΛΧΖ». 
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4.1.3 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ ζε έλα ΟΣΑ 
 
ήκεξα, ε δηαρείξηζε ησλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ (Ζ) ζηελ Διιάδα γίλεηαη απφ ην ΔΓ 
Αλαθχθισζε Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ (ΑΦΖ). Σν ζχζηεκα ηνπνζεηεί εηδηθνχο 
δηαθαλείο θάδνπο (βιέπε ζρεηηθή θσηνγξαθία) ζε φπνην θνξέα ηνπ δεηεζεί, φπνπ 
ηνπνζεηνχληαη νη κηθξέο ειεθηξηθέο ζηήιεο, θαη φηαλ γεκίζνπλ ν θνξέαο εηδνπνηεί ην 
ζχζηεκα, ην νπνίν θξνληίδεη γηα ην άκεζν άδεηαζκά ηνπο. Δλ ζπλερεία νη Ζ 
απνζεθεχνληαη ζε εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ελ ζπλερεία κεηαθέξνληαη γηα 
ηειηθή δηαρείξηζε ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ εθηξνπή, πνπ 
επηηπγράλεηαη ζήκεξα ζε φιε ηελ Διιάδα απφ ηελ ΑΦΖ (ΑΦΖ, 2010) είλαη ηεο ηάμεο 
ησλ 650 ηφλσλ εηεζίσο γηα κία ζπλνιηθή παξαγσγή Ζ, πνπ θζάλεη ηνπο ~2.000 ηφλνπο 
εηεζίσο. Απηή ε εθηξνπή κπνξεί λα απμεζεί καθξνπξφζεζκα θαη πάλσ απφ ην 60%. 
Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφο ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ Ζ φρη κφλν δελ δεκηνπξγεί 
θαλέλα θφζηνο γηα ηνπο ΟΣΑ, αιιά αληηζέησο κεηψλεη, έζησ θαη ιίγν, ην θφζηνο 
ηειηθήο δηάζεζεο, εθφζνλ απηφ πιεξψλεηαη κε ην βάξνο ησλ απνβιήησλ.  
 
 

 

Κάδνο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο ΑΦΖ Α.Δ  

 
Δπίζεο, ε δηαρείξηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ ζηελ Διιάδα γίλεηαη απφ ην πιινγηθφ χζηεκα 
ΤΓΔΤ. Δηδηθά ζηελ Κξήηε ππάξρεη ηδηαίηεξν ΔΓ κε ηελ επσλπκία ΔΓ ΔΓΗ-
ΚΔΠΔ. Σα ζπζηήκαηα ηνπνζεηνχλ εηδηθνχο ζηεγαλνχο θάδνπο (βιέπε ζρεηηθέο 
θσηνγξαθίεο) ζε φπνην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ θνξέα ηνπο δεηεζεί, πνπ δηαρεηξίδεηαη 
ζπζζσξεπηέο. ηνπο θάδνπο ηνπνζεηνχληαη νη ζπζζσξεπηέο, θαη φηαλ γεκίζνπλ ν 
θνξέαο εηδνπνηεί ηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία θξνληίδνπλ γηα ην άκεζν άδεηαζκά ηνπο. Δλ 
ζπλερεία νη ζπζζσξεπηέο απνζεθεχνληαη ζε εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ελ 
ζπλερεία κεηαθέξνληαη γηα αλαθχθισζε θαη ηειηθή δηαρείξηζε ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο 
κνλάδεο ζηελ Διιάδα. Ζ εθηξνπή, πνπ επηηπγράλεηαη ζήκεξα ζε φιε ηελ Διιάδα απφ ην 
ΤΓΔΤ (ΤΓΔΤ, 2010) είλαη ηεο ηάμεο ησλ 13.000 ηφλσλ εηεζίσο γηα κία ζπλνιηθή 
παξαγσγή ζπζζσξεπηψλ, πνπ θζάλεη ηνπο 46.300 ηφλνπο εηεζίσο. Απηή ε εθηξνπή 
κπνξεί λα απμεζεί καθξνπξφζεζκα θαη πάλσ απφ ην 60%. Απηφο ν ηξφπνο 
δηαρείξηζεο ησλ πζζσξεπηψλ φρη κφλν δελ δεκηνπξγεί θαλέλα θφζηνο γηα ηνπο 
ΟΣΑ, αιιά αληηζέησο κεηψλεη, έζησ θαη ιίγν, ην θφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο, εθφζνλ 
απηφ πιεξψλεηαη κε ην βάξνο ησλ απνβιήησλ.  
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Ο θάδνο ηνπ ΤΓΔΤ Α.Δ. (θίηξηλνο ή γθξη) θαη κεηαθνξά ζπζζσξεπηψλ ζηνπο εηδηθνχο 

θάδνπο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο ΤΓΔΤ Α.Δ. 

 
 

4.1.4 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
δηαθφξσλ πιηθψλ ζε έλα ΟΣΑ απφ άιια ππάξρνληα ή 
κειινληηθά ΔΓ  
 
ήκεξα έρνπλ εγθξηζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιια ΔΓ 
γηα δηάθνξα απνξξηπηφκελα απφ ηνπο δεκφηεο πιηθά θαη πξντφληα. Απηά ηα ΔΓ είλαη ηα 
εμήο: 
 

 Σν ΔΓ ΔΓΟΔ παξαιακβάλεη απφ ηνπο ΟΣΑ, πνιιέο θνξέο νξγαλψλεη θαη ηελ 
ζπιινγή, θαζψο επίζεο αλαιακβάλεη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Ορεκάησλ 
Σέινπο Κχθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ), κεηψλνληαο ην ππάξρσλ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ ΟΣΑ. 

 Σν ΔΓ ECO ELASTIKA νξγαλψλεη ηελ ζπιινγή θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ, απφ πνιιέο εθαηνληάδεο ζπλεξγεία θαη ζεκεία 
ζπιινγήο, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο ΟΣΑ θαη ηαπηφρξνλα ιχλεη ην πξφβιεκα δηάζεζεο 
απηψλ ησλ πξντφλησλ, πνπ δελ επηηξέπεηαη λα θαηαιήγνπλ ζε ΥΤΣΤ-ΥΤΣΑ. 

 Σν ΔΓ ΔΛΣΔΠΔ νξγαλψλεη ηελ ζπιινγή θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
νξπθηειαίσλ, απφ πνιιέο εθαηνληάδεο ζπλεξγεία θαη ζεκεία ζπιινγήο, ρσξίο θφζηνο 
γηα ηνπο ΟΣΑ. 

 Σν ΔΓ πζθεπαζηψλ Οξπθηειαίσλ ΚΔΠΔΓ νξγαλψλεη ηελ ζπιινγή θαη ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ νξπθηειαίσλ, απφ πνιιέο εθαηνληάδεο 
ζπλεξγεία θαη ζεκεία ζπιινγήο, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο ΟΣΑ. 

 
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ΔΓ κεηψλεη ηηο πξνο δηαρείξηζε 
πνζφηεηεο απνβιήησλ γηα ηνπο ΟΣΑ ρσξίο λα ηνπο επηβαξχλεη νηθνλνκηθά. Δπίζεο, εάλ 
ζπλππνινγηζηεί θαη ε αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο κε βάζε ην λέν λφκν γηα 
ηελ αλαθχθισζε, ηειηθά είλαη πξνθαλέο φηη ε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ 
ζπζηεκάησλ είλαη θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ηνπο ΟΣΑ. 
 
ην κέιινλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαη άιια ΔΓ γηα δηαθνξεηηθά πιηθά ή ξεχκαηα 
απνβιήησλ, πνπ ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα επεθηαζνχλ ζε φια ηα απνξξηπηφκελα 
πιηθά θαη πξντφληα απφ ηα λνηθνθπξηά. Σέηνηα πηζαλά ΔΓ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα 
εμήο: 
 
1. ΔΓ γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ έληππνπ ραξηηνχ 
2. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθηαθψλ νξγαληθψλ 
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3. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ, πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ 
πιαζηηθά θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο 

4. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ, πνπ απνηεινχληαη: είηε α) θπξίσο 
απφ κέηαιια θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο, β) θπξίσο απφ γπαιί, θαη πνπ δελ είλαη 
ζπζθεπαζίεο, γ) θπξίσο απφ θεξακηθά ή πνξζειάλεο θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο, 
δ) θπξίσο απφ πιαζηηθά θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο, ε) θπξίσο απφ μχιν θαη πνπ 
δελ είλαη ζπζθεπαζίεο ή έπηπια. 

5. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ νηθηαθψλ 
6. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ηεγαλειαίσλ 
7. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ιεγκέλσλ ή κε θαξκάθσλ 
8. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 
9. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηπηφκελσλ επίπισλ 
10. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηνπ απνξξηπηφκελνπ ξνπρηζκνχ θαη ππνδεκάησλ 
11. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νγθσδψλ νηθηαθψλ πξντφλησλ 
12. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε νηθηαθψλ πξντφλησλ, πνπ δελ εληάζζνληαη ζε 

θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 
13. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πιαζηηθψλ θαιπκκάησλ ζεξκνθεπίσλ 
14. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ 
15. ΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία έρεη πξνρσξήζεη 

θαη ηα ΔΓ γηα ηα ΑΔΚΚ ζα αξρίζνπλ ζχληνκα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα 
κέξε ηεο Διιάδαο, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο ΟΣΑ. 

 
Καη ηα λέα ΔΓ, κε βάζε ην λφκν 2939, δελ πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ 
θφζηνο γηα ηνπο ΟΣΑ, αληηζέησο πξνβιέπεηαη λα κεηψζνπλ ην ππάξρνλ θφζηνο 
δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ πιηθψλ γηα ηνπο ΟΣΑ.  

 
 

4.1.5 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε 
έλα ΟΣΑ 
 

Πσο ιεηηνπξγεί 
 
ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε γίλεηαη ρξήζε εηδηθψλ θάδσλ – θνκπνζηνπνηεηψλ, νη 
νπνίνη ηνπνζεηνχληαη είηε ζε θήπνπο θαηνηθηψλ ή πνιπθαηνηθηψλ κε ειάρηζηε ρσκάηηλε 
επηθάλεηα, είηε κέζα ζηηο θαηνηθίεο ή ηα κπαιθφληα (βιέπε θσηνγξαθίεο). ηνπο θάδνπο 
απηνχο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη γαηνζθψιεθεο, πνπ επηηαρχλνπλ ηελ κεηαηξνπή 
ησλ πεξηζζφηεξσλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ηεο θνπδίλαο, ηνπ ραξηηνχ ηεο θνπδίλαο θαη 
ησλ θιαδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζε θνκπφζη. Μεηαηξέπνπλ δειαδή ζε ρξήζηκν 
ιίπαζκα πεξηζζφηεξν απφ ην 70-75% ησλ νηθηαθψλ νξγαληθψλ ησλ λνηθνθπξηψλ κε 
αληίζηνηρε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ. 
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Δλδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο θάδνπ θήπνπ θαη θάδνπ κπαιθνληνχ 

 
Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο είλαη ηα εμήο: 
  

 Παξάγεηαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θνκπφζη, πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηα λνηθνθπξηά, 

 Μπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ δηαρεηξίδνληαη νη ΟΣΑ 
θαη θαηαιήγεη ζηνπο ρψξνπο ηειηθήο δηάζεζεο, αθνχ ην 30-55% ησλ Διιεληθψλ 
απνξξηκκάησλ είλαη νξγαληθά, 

 Τπάξρεη κηθξφ αξρηθφ θφζηνο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ. 

 
 
Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε 
 
Σν 2010 εθηηκάηαη φηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί πεξηζζφηεξνη απφ 20.000 θάδνη νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα ζε ηνπιάρηζηνλ 50 ΟΣΑ θαη ζε φιε ηελ ππφινηπε 
Διιάδα απφ ηα ίδηα ηα λνηθνθπξηά. Έλα κέζν λνηθνθπξηφ (ηξία άηνκα), πνπ ιεηηνπξγεί ηνλ 
θάδν ηνπ κπνξεί λα εθηξέπεη απφ ηα απνξξίκκαηα 300-450 kg νξγαληθά αλά λνηθνθπξηφ 
εηεζίσο, αλάινγα κε ην πφζν θαιά θαη ζπζηεκαηηθά δηαρσξίδεη ηα πξνο 
θνκπνζηνπνίεζε πιηθά θαη ηξνθνδνηεί ηνλ θάδν. ε απηή ηελ πνζφηεηα ζα πξέπεη λα 
πξνζηεζεί θαη φπνηα πνζφηεηα θιαδεκάησλ παξάγεη ην λνηθνθπξηφ, άξα ε ζπλνιηθά κέζε 
κέγηζηε εθηξεπφκελε πνζφηεηα κπνξεί λα είλαη ηάμεο ησλ 460 kg νξγαληθψλ αλά 
λνηθνθπξηφ εηεζίσο. 
 

Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; 
 
ην θαίξην εξψηεκα πφζν θνζηίδεη γηα ηνπο ΟΣΑ, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε βαζηθή 
εθηίκεζε θφζηνπο – νθέινπο ελφο ΟΣΑ 50.000 θαηνίθσλ γηα ηελ ζεσξεηηθά πιήξε 
εθαξκνγή ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε φια ηα λνηθνθπξηά (Κπξθίηζνο, 2007).  
 
Γεδνκέλα ελδεηθηηθνχ ΟΣΑ: ΟΣΑ 50.000 θαηνίθσλ, 16.500 λνηθνθπξηά, 150 εζηηαηφξηα, 
Σνπνζέηεζε 150 κεγάισλ θάδσλ ζε εζηηαηφξηα, Σνπνζέηεζε 3.200 εηδηθψλ θάδσλ ζηα 
κπαιθφληα ηνπ ~20% ησλ θαηνηθηψλ, Σνπνζέηεζε 2.500 κεγάισλ θάδσλ ζην ~60% ησλ  
πνιπθαηνηθηψλ, Σνπνζέηεζε 3.300 κηθξψλ θάδσλ ζην 20% ησλ θαηνηθηψλ πνπ είλαη 
κνλνθαηνηθίεο. 

 
Δλδεηθηηθή εθηίκεζε 5εηνχο θφζηνπο πξνγξάκκαηνο 

 Κφζηνο αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο θάδσλ: 1.150.000 € 

 Κφζηνο κειέηεο & 5εηνχο ηερληθήο ππνζηήξημεο: 200.000 € 

 Κφζηνο 5εηνχο ππνζηήξημεο δεκνηψλ: 200.000 € 

 Κφζηνο 5εηνχο ελεκέξσζεο δεκνηψλ: 200.000 € 
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 πλνιηθφ θφζηνο 5εηνχο εθαξκνγήο: 1.750.000 €/5εηία 

 Μέζν εηήζην θφζηνο πξνγξάκκαηνο: 350.000 €/έηνο 
 
Διάρηζηεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο  

 Διάρηζηε κείσζε θφζηνπο ζπιινγήο & κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ 1.625.000 €/1ε 
5εηία: Σα απνξξίκκαηα πξνο ζπιινγή-κεηαθνξά ζα κεησζνχλ θαηά 12.500 ηφλνη/1ε 
5εηία X 130 €/ηφλν. Μεηά ηελ 5εηία ην φθεινο ηνπ ΟΣΑ είλαη 650.000 €/έηνο. 

 Μείσζε εηζθνξψλ ηειηθήο δηάζεζεο 525.000 € /1ε 5εηία: Ο ΟΣΑ ζχκθσλα κε ην λφκν 
πνπ ςεθίζζεθε, ζα κεηψζεη ηηο εηζθνξέο ηνπ γηα ηειηθή δηάζεζε. Γηα ηνπο ΟΣΑ ηεο 
Αηηηθήο είλαη 42 €/ηφλν κε ην λέν λφκν. Μεηά ηελ πεληαεηία ν ΟΣΑ ζα κεηψλεη ηηο 
εηζθνξέο ηνπ γηα ηειηθή δηάζεζε θαηά 210.000 €/έηνο. 

 πλνιηθά έζνδα 5εηίαο: 2.150.000 €/5εηία 

 Μέζα εηήζηα έζνδα 5εηίαο: 430.000 €/έηνο 
 
ε επίπεδν ελφο θάδνπ, εθφζνλ ν θάζε θάδνο κπνξεί λα εθηξέςεη 200-420 kg/y αλά 
λνηθνθπξηφ, θαη ν θάζε ηφλνο απνξξηκκάησλ θνζηίδεη ζηνπο ΟΣΑ 150-200 €/t, ηφηε ην 
νηθνλνκηθφ φθεινο αλά θάδν κεηά ηελ απφζβεζή ηνπ, είλαη ηεο ηάμεο ησλ 30-84 €/θάδν 
εηεζίσο. 
 
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 
ζε έλα ΟΣΑ, απαηηεί αξρηθή δηεξεχλεζε θαη κειέηε, θαζψο θαη έλα ζεκαληηθφ 
αξρηθφ θφζηνο, αιιά απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη 
απνζβέζεη ην θφζηνο θαη δεκηνπξγεί ζεηηθφ νηθνλνκηθφ ηζνδχγην γηα ηνλ ΟΣΑ. 
 

 

4.1.6 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ 
πξάζηλσλ πιηθψλ ζε έλα ΟΣΑ 
 

Πσο ιεηηνπξγεί 
 
Σα θιαδέκαηα θαη γεληθφηεξα ηα πξάζηλα πιηθά ελφο ΟΣΑ απνηεινχλ ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ζνβαξφ πξφβιεκα θαη δεκηνπξγνχλ δπζαλάινγα κεγάιν θφζηνο γηα ηνπο 
ΟΣΑ. ην εξψηεκα γηαηί λα θνκπνζηνπνηήζεη έλαο ΟΣΑ ηα πξάζηλα πιηθά ηνπ  ε 
απάληεζε είλαη ε εμήο: 
 

 Γηαηί εάλ ηα θαίεη πξέπεη λα ην ζηακαηήζεη δηφηη απαγνξεχεηαη θαη δηφηη δεκηνπξγεί 
πνιιά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα πγείαο. 

 Γηαηί πξέπεη ε ρψξα καο λα επηηχρεη ηνπο ππνρξεσηηθνχο πνζνηηθνχο ζηφρνπο ηεο 
Οδεγίαο 31/1999/EC γηα ηε κείσζε ησλ βηναπνδνκήζηκσλ πνπ νδεγνχληαη γηα ηειηθή 
δηάζεζε. 

 Γηαηί έρεη πνιχ κεγάιν θφζηνο δηαρείξηζεο. 
 
Ζ δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ ηνπ ΟΣΑ, ζα 
κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία άξηζηε επηινγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
Μία ηέηνηα κνλάδα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ απιφ εμνπιηζκφ ζξπκκαηηζκνχ, πιαηεία 
θνκπνζηνπνίεζεο ζε ζεηξάδηα, ρψξν σξίκαλζεο, θνζθίληζκα θαη κεραληζκφ 
ζπζθεπαζίαο ηνπ θνκπφζη. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο κνλάδαο απαηηείηαη θαιφο ζρεδηαζκφο 
θαη κειέηε πξηλ ηελ πινπνίεζε, θαζψο θαη λα δηαζθαιηζζεί φηη επηηξέπεηαη απφ ηνλ 
πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο. Πνιχ ζρεκαηηθά κία κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο 
πξάζηλσλ πιηθψλ παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο. 
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Παξάδεηγκα κηθξήο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο πξάζηλσλ πιηθψλ 

 

Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε ησλ 
πξάζηλσλ πιηθψλ ζε έλα ΟΣΑ 
 
Δμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξάζηλσλ πιηθψλ ηνπ ΟΣΑ. Κάζε 
ζνβαξφο ΟΣΑ γλσξίδεη πφζα πξάζηλα πιηθά δηαρεηξίδεηαη εηεζίσο. ηελ πεξίπησζε 
δεκηνπξγίαο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ ζα κπνξνχζαλ φια ηα 
πξάζηλα πιηθά λα εθηξέπνληαη απφ ηα απνξξίκκαηα, θαζψο επίζεο ζα κπνξνχζαλ θαη 
πξάζηλα πιηθά γεηηνληθψλ ΟΣΑ λα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα κε πξφζζεηα νηθνλνκηθά 
νθέιε γηα ηνλ ΟΣΑ. 

 
Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; 
 
Ζ κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ απαηηεί , φπσο θάζε επέλδπζε, 
πξνεηνηκαζία, κειέηε – ζρεδηαζκφ, πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη θπζηθά έλα αξρηθφ 
θεθάιαην. Πνιχ ζρεκαηηθά έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο 
κνλάδαο δπλακηθφηεηαο 1.250 ηφλσλ εηεζίσο παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο. 
 

 Κφζηνο απφζβεζεο 50.000-150.000 €/y: Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο δηακφξθσζεο, 
θηηξίσλ, εμνπιηζκνχ & νρεκάησλ, δειαδή ιπφκελα θηίξηα, πεξίθξαμε, ζθέπαζηξα, 
πιαηθφξκα θνκπνζηνπνίεζεο, απηνθηλνχκελν ή ξπκνπιθνχκελν ζξπκκαηηζηή, 
γεθπξνπιάζηηγγα, κηθξφηεξνπο ηεκαρηζηέο, κηθξφηεξνπο ζξπκκαηηζηέο, αλαδεπηήξα, 
κηθξφ θνξησηή, θφζθηλν, ζπζθεπαζηή, εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ θ.α. 

 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο 110.000-150.000 €/y: Πεξηιακβάλεη ηελ απαζρφιεζε 4 αηφκσλ 
γηα ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά, δηαρείξηζε ησλ θιαδεκάησλ ζηε κνλάδα θαη ηελ 
πξνψζεζε γηα πψιεζε ηνπ θνκπφζη, θαζψο θαη βαζηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 Έζνδα 70.000-130.000 €/y: Σα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ηνπ 
παξαγφκελνπ θνκπφζη. 

 χλνιν θφζηνπο 90.000-170.000 €/y ή 72-142 €/t. 
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Δάλ αλαινγηζηνχκε φηη ζήκεξα έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο ζπιινγήο - κεηαθνξάο & 
ηειηθήο δηάζεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ – θιαδεκάησλ ζε ΥΤΣΑ είλαη ηεο ηάμεο 
ησλ 150-1.500 €/t (Κπξθίηζνο, 2007), γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε κνλάδα 
θνκπνζηνπνίεζεο κπνξεί λα κεηψζεη απφ ζεκαληηθά έσο θαη πνιχ ζεκαληηθά ην 

ππάξρσλ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ γηα ηνλ ΟΣΑ. 
 
 

4.1.7 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Αλαθχθισζεο ζε έλα ΟΣΑ 
 
Πσο ιεηηνπξγεί έλα Κέληξν Αλαθχθισζεο (ΚΑ) 
 
 Έλα ΚΑ (ή Πξάζηλν εκείν – Green Point) πνπ ζα εμππεξεηεί πεξίπνπ 100.000 είλαη 

έλαο ρψξνο 5-7 ζηξεκκάησλ, πνπ κπνξνχλ κφλνη ηνπο νη δεκφηεο λα παξαδψζνπλ 
φια ηα πιηθά ηνπο (βιέπε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο). 

 Υσξνζεηείηαη κέζα ζηνπο ΟΣΑ, απαζρνιεί κφληκν πξνζσπηθφ θαη ιεηηνπξγεί κε 
ζπγθεθξηκέλν σξάξην θαη ηηο αξγίεο. 

 Γηαζέηεη απιφ εμνπιηζκφ γηα ηελ ρσξηζηή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ελ δπλάκεη πιηθψλ 
ησλ δεκνηψλ, φπσο: πιηθά ζπζθεπαζίαο, έληππν ραξηί, θιαδέκαηα, μχια, νηθηαθά 
κπάδα, έπηπια, ξνπρηζκφ, ππνδήκαηα, επηθίλδπλα νηθηαθά, ιάζηηρα, κπαηαξίεο – 
ζπζζσξεπηέο, νγθψδε θ.α.  

 
Ση εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνπο ΥΤΣΑ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ιεηηνπξγία 
ησλ ΚΑ ζε κία πεξηνρή 
 
χκθσλα κε ηελ δηεζλή εκπεηξία ε εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνλ ΥΤΣΑ, ιφγσ ησλ ΚΑ 
θπκαίλεηαη απφ 20-30% (Cameron et al., 2004) ζε έλα βάζνο ρξφλνπ 5-10 ρξφληα, αθνχ 
ζπλδπαζηνχλ ηα ΚΑ κε ζπζηεκαηηθέο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο. Γηα ηελ Διιάδα ζα 
κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη έλα πνζνζηφ εθηξνπήο ηεο ηάμεο ηνπ 3% ζα κπνξνχζε 
λα ήηαλ πνιχ ξεαιηζηηθφ λα επηηεπρζεί ζε 5-10 ρξφληα θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί πνιχ 
ζπληεξεηηθή εθηίκεζε. 

 

 
Γεληθή άπνςε βπζηδφκελσλ θνληέηλεξ ζπιινγήο πιηθψλ ζε ΚΑ ζηελ Γεξκαλία 
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Κάδνη ηνπνζέηεζεο πιηθψλ θαη ξνπρηζκνχ ζε ΚΑ ζηελ Γεξκαλία 
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Υψξνο παξάδνζεο εηδηθψλ ή επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη πξνζέιεπζε δεκνηψλ ζε ΚΑ 
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Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; 
 
Έλα Κέληξν Αλαθχθισζεο απαηηεί, φπσο θάζε επέλδπζε, πξνεηνηκαζία, κειέηε – 
ζρεδηαζκφ, πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη θπζηθά έλα αξρηθφ θεθάιαην. Πνιχ 
ζρεκαηηθά έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο κνλάδαο, πνπ 
ζα εμππεξεηεί 100.000 θαηνίθνπο παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο. 
 

 Κφζηνο απφζβεζεο 80.000-120.000 €/y: Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο δηακφξθσζεο, 
εμνπιηζκνχ & νρεκάησλ, ιπφκελα θηίξηα, πεξίθξαμε, ζθέπαζηξα, γεθπξνπιάζηηγγα, 
κηθξφ θνξησηή, εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ, εμνπιηζκφο γξαθείνπ  θ.α. Σν θφζηνο απηφ ζα 
κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηεζεί ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα ππάξρνληα ή κειινληηθά 
ΔΓ κε ηελ ππνρξέσζε παξάδνζεο ζε απηά ησλ αληίζηνηρσλ πιηθψλ. 

 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο 500.000-650.000 €/y: Πεξηιακβάλεη ηελ απαζρφιεζε 6-8 
αηφκσλ, επηζθεπέο, ιεηηνπξγηθά έμνδα, αλαιψζηκα, θ.α. ζηε κνλάδα θαη ηελ 
πξνψζεζε γηα πψιεζε ηνπ θνκπφζη, θαζψο θαη βαζηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 Έζνδα 100.000-150.000 €/y: Σα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηελ ρξέσζε  ησλ 
επαγγεικαηηψλ, ηελ εκπνξία θάπνησλ πιηθψλ π.ρ. πψιεζε θνκπφζη ζην ΚΑ θαη απφ 
ηελ πψιεζε ησλ πιηθψλ ζεσξψληαο φηη ζα επηηεπρζεί έλα πνιχ  ζπληεξεηηθφ ζελάξην 
αλάθηεζεο, απηφ ηνπ 10% ησλ πιηθψλ - απνξξηκκάησλ ηεο πεξηνρήο ζε 5-10 ρξφληα. 

 χλνιν θφζηνπο 480.000-620.000 €/y ή πεξίπνπ 105-136 €/t. 
 
Δάλ αλαινγηζηνχκε φηη ζήκεξα έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο ζπιινγήο - κεηαθνξάο & 
ηειηθήο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε έλα κεγάιν ΟΣΑ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 150-
200 €/t, κε ζαθψο κεγάιεο απμεηηθέο ηάζεηο γηα ην κέιινλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 
έλα ΚΑ κπνξεί λα κεηψζεη πνιχ ζεκαληηθά ην ππάξρσλ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ γηα ηνλ ΟΣΑ. 

 
 

4.1.8 Δθαξκνγή ζπλδπαζκέλεο θνκπνζηνπνίεζεο ζε έλα ΟΣΑ 
 
Ση είλαη ε πλδπαζκέλε Κνκπνζηνπνίεζε (Κ); 
 
Δίλαη ε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ζε έλα ΟΣΑ α) ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαηά έλα 
ξεαιηζηηθφ ζελάξην εθαξκνγήο, θαη β) ηεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) ησλ νηθηαθψλ 
νξγαληθψλ κε μερσξηζηφ θάδν θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζήο ηνπο ζε κνλάδα 
θνκπνζηνπνίεζεο, θαη γ) ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ ηνπ ΟΣΑ ζηελ 
κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. Ζ Κ είλαη ε πην δχζθνιε δξάζε ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, 
πνπ κπνξεί λα γίλεη απφ έλα ΟΣΑ θαη απαηηεί φπσο θάζε ζεκαληηθή επέλδπζε, θαιή 
πξνεηνηκαζία, νινθιεξσκέλε κειέηε – ζρεδηαζκφ, πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη 
θπζηθά έλα ζεκαληηθφ αξρηθφ θεθάιαην γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο φιεο δξάζεο. ηελ 
Δ.Δ. ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη ΟΣΑ, πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ζπλδπαζκέλε θνκπνζηνπνίεζε 
(Κ). ηελ Διιάδα δελ έρεη εθαξκνζζεί κέρξη ζήκεξα γηα πνιινχο ιφγνπο.  
 
 
Ση εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνπο ΥΤΣΑ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζπλδπαζκέλεο θνκπνζηνπνίεζεο ζε έλα ΟΣΑ 
Ζ εθηξνπή ησλ αζηηθψλ νξγαληθψλ απφ ην ΥΤΣΑ, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηελ Κ, 
θζάλεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ νξγαληθψλ. κσο γηα ιφγνπο ζπληεξεηηθψλ 
εθηηκήζεσλ ζηε κειέηε ηεο δξάζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζε βάζνο ρξφλνπ, ζαθψο 
ιηγφηεξν απφ 15 έηε, κπνξεί λα εθηξαπεί ζηαδηαθά ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ αζηηθψλ 
νξγαληθψλ απφ ην ΥΤΣΑ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εθηξνπήο ζα πξέπεη ν ΟΣΑ 
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λα πινπνηεί ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη ελδερνκέλσο θαη 
εθπαίδεπζεο ησλ δεκνηψλ. 

 
 
Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; 
 
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο Κ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ζπγθεθξηκέλε 
νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηνλ ΟΣΑ, γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ 
αζηηθψλ απνβιήησλ κε Κ θαη λα ζπγθξηζεί κε ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 
ηνπ ζαλ απνξξίκκαηα, γηα φια ηα ελδερφκελα ζελάξηα δηαρείξηζεο ζηνλ ΟΣΑ. Ζ κφλε 
πεξίπησζε, πνπ έρεη κειεηεζεί ην θφζηνο ηεο ζπλδπαζκέλεο θνκπνζηνπνίεζεο ζε ΟΣΑ 
ζηελ Διιάδα, αθνξά ηνπο 5 κεγάινπο ΟΣΑ ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο – Μαθεδνλίαο 
Θξάθεο θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο λνκνχο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο (Κπξθίηζνο, 
2008). ηελ κειέηε απηή δηαπηζηψζεθε φηη ε εθαξκνγή ηεο Κ ζηνπο 5 ΟΣΑ ή/θαη ζηνπο 
5 λνκνχο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ηελ δεκηνπξγία 2 
κεγάισλ κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο είλαη πνιχ ζπκθέξνπζα γηα ηνπο 5 ΟΣΑ ή/θαη γηα 
ηνπο 5 λνκνχο, Μάιηζηα, ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ κε ηελ Κ 
κεηψλεηαη δηαρξνληθά πεξηζζφηεξν απφ ην θφζηνο ησλ απνβιήησλ σο απνξξίκκαηα θαη 
κεηά απφ ηελ πξψηε δεθαεηία  γίλεηαη θαη κηθξφηεξν απφ απηφ (βιέπε ζρεηηθά 
δηαγξάκκαηα). 
 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Κ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ 
απνβιήησλ ζηηο πεξηθέξεηεο, αθνχ κπνξεί λα είλαη πνιχ νηθνλνκηθή θαη ζα πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα δηεξεπλάηαη πάληα ζηα πιαίζηα, είηε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ζε έλα 
ΟΣΑ, είηε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηηο πεξηθέξεηεο. 

 
 

 
Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην Κ (Κ-2) κεηά ην 2020 γίλεηαη νηθνλνκηθφηεξν αθφκε θαη απφ ην 
νηθνλνκηθφηεξν ζελάξην δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε ΥΤΣΑ (Μ4) ζηνπο 5 κεγάινπο 
ΟΣΑ ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 
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Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην Κ (Κ-2) κεηά ην 2018 γίλεηαη νηθνλνκηθφηεξν αθφκε θαη απφ ην 
νηθνλνκηθφηεξν ζελάξην δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε ΥΤΣΑ (Μ4) ζε φιε ηελ 
πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

4.1.9 Τινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 
ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ ζε έλα ΟΣΑ 
 
Βαζηθέο ηδέεο ελεκέξσζεο 
 
Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία φισλ ησλ 
δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξίδεηαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, 
ελεκέξσζε, ελεξγνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ δεκνηψλ. Άξα, έλαο ΟΣΑ, εθφζνλ 
πξάγκαηη ζέιεη λα απμήζεη ηελ εθηξνπή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ απφ ηνλ ΥΤΣΑ, ζα 
πξέπεη λα επελδχζεη πνιχ ζνβαξά ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη 
ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνπλ θαη λα απαληνχλ ζηα 
πνιχπιεπξα εξσηήκαηα θαη αλάγθεο ησλ δεκνηψλ θαη λα κελ κέλνπλ απιψο ζε γεληθέο 
νξηδφληηεο δξάζεηο ελεκέξσζεο. 
 
Λφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ ζην θεθάιαην 6.4 ππάξρεη 
εθηεηακέλε αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζήο ηνπο. ην παξφλ 
θεθάιαην δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελδεηθηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αλάινγσλ δξάζεσλ ζε 
έλα ΟΣΑ θαη ησλ  αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ απηέο, ζχκθσλα κε ηελ 
πνιχρξνλε εκπεηξία, πνπ έρεη απνθηεζεί ζηελ Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο. 
Παξαθάησ, αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, 
πνπ κπνξεί λα πινπνηήζεη έλαο ΟΣΑ. 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ 
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 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα δηεπθφιπλζε ησλ δεκνηψλ λα αληαιιάμνπλ, ραξίζνπλ, 
πνπιήζνπλ ρξήζηκα πιηθά πνπ δελ ρξεηάδνληαη. 

 πζηεκαηηθή παξαγσγή έληππεο θαη ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο κε θπιιάδηα, αθίζεο, 
ηζηνζειίδα ηνπ ΟΣΑ θαη ειεθηξνληθά newsletters θαη απνηειεζκαηηθή δηαλνκή ηεο. 

 Γεκηνπξγία κφληκεο νκάδαο ζηνλ ΟΣΑ ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ, 
πνπ πινπνηεί  θάζε θνξά ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ αλάινγα ηελ δξάζε 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

 Τινπνίεζε πνιχπιεπξνπ θαη ζπζηεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο ησλ 
δεκνηψλ γηα πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ αγνξάο πξντφλησλ, πνπ 
δεκηνπξγνχλ ιηγφηεξα ή/θαη πην εχθνια δηαρεηξίζηκα απφβιεηα. 

 Τινπνίεζε ζπζηεκαηηθψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ζε ζρνιεία, δηεμαγσγή 
δηαγσληζκψλ, ππνζηήξημε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη δξάζεσλ άκηιιαο 
κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θ.α. 

 Τινπνίεζε ζπζηεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ Πφξηα – Πφξηα. 

 Γεκηνπξγία αλνηθηήο ηειεθσληθήο γξακκήο βνήζεηαο θαη δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο 
γηα φιεο ηηο αλνηθηέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΣΑ. 

 
 
Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θφζηνπο ελεκέξσζεο θαη θξηηήξην αληηζηάζκηζεο  
 
Έλα ηθαλνπνηεηηθφ θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ πξφιεςεο – 
ελεκέξσζεο, γηα ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 50.000 θαηνίθνπο, είλαη ηα 2-3 € 
αλά θάηνηθν, κε ηνλ φξν φηη απηφ ην θφζηνο ζα δηαηίζεηαη θάζε ρξφλν, κέρξη λα 
επηηεπρζνχλ νη κέγηζηνη πνζνηηθνί ζηφρνη εθηξνπήο, πνπ έρεη ζέζεη ν ΟΣΑ. Με απηφ ην 
εηήζην θφζηνο κπνξεί έλαο ΟΣΑ λα πινπνηεί ζπζηεκαηηθά φιεο ηηο παξαπάλσ δξάζεηο 
πξφιεςεο – ελεκέξσζεο επαλαιακβάλνληαο θαη δίλνληαο έκθαζε θάζε ρξνληά ζην είδνο 
θαη ηελ έληαζε ησλ δξάζεσλ, πνπ είλαη πην απαξαίηεηεο. 
 
Με δεδνκέλν φηη ζε θάζε δεκφηεο αληηζηνηρνχλ εηεζίσο πεξίπνπ 500 θηιά απφβιεηα θαη 
φηη ην θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ είλαη πεξίπνπ 200 επξψ αλά ηφλν, ηφηε ην θφζηνο ησλ 2-3 € 
αλά θάηνηθν εηεζίσο γηα ηελ πξφιεςε – ελεκέξσζε, αληηζηαζκίδεηαη εάλ έρνπκε ειάρηζηε 
κείσζε ησλ απνβιήησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1-1,5% εηεζίσο. 

 
 
Μπνξεί λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο; 
 
Ναη κπνξεί. ην δήκν Διεπζίλαο, φπνπ έρεη δξνκνινγεζεί, κεηαμχ άιισλ δξάζεσλ, ε 
αλαθχθισζε κε ηνπο κπιε θάδνπο θαη ε νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, πινπνηήζεθαλ κεξηθέο 
κφλν απφ ηηο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο, πνπ αλαθέξζεθαλ, θαη θπξίσο πξφγξακκα 
ελεκέξσζεο Πφξηα – Πφξηα ηνπ 80% ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ ΟΣΑ,. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε 
κείσζε ησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε απνξξηκκάησλ θαηά 6% ζε έλα έηνο κε εηήζην θφζηνο 
κηθξφηεξν απφ 2 επξψ αλά θάηνηθν (Κπξθίηζνο θαη Γήκνπ, 2009). 
 
Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ θαη είλαη απνδεθηφ πιένλ φηη ζα κπνξνχζε 
λα επηηεπρζεί αλάινγνο ζηφρνο γηα ηνπιάρηζηνλ κία ζπλερή 5εηία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 
ΟΣΑ ζηε ρψξα καο, δηφηη βξηζθφκαζηε πνιχ ρακειά ζηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζηα 
πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο - ελαιιαθηηθήο. Δθηηκάκε, φηη ν ζηφρνο ηεο αλάθηεζεο 
πιηθψλ θαη ηεο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε θαηά 30% ζε 5 έηε, είλαη 
εθηθηφο ζε φινπο ηνπο ΟΣΑ κε ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά, αιιά θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα 
ηνπο ΟΣΑ. Αξθεί λα ην πηζηέςνπλ νη ΟΣΑ θαη λα δνπιέςνπλ ζπζηεκαηηθά ζε απηή ηελ 
θαηεχζπλζε. 
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4.1.10 Πσο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί έλαο ΟΣΑ γηα ηελ επηηπρία 
ηεο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

 
Τπάξρνπλ πξαθηηθά ηξεηο δπλαηφηεηεο γηα λα κπνξέζεη έλαο ΟΣΑ λα δξνκνινγήζεη ηηο 
βέιηηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, πνπ 
είλαη νη δξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Απηέο νη δπλαηφηεηεο είλαη 
ζπλνπηηθά νη εμήο: 
 
1. Οξγάλσζε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απφ ηνλ 

ίδην ηνλ ΟΣΑ: Δίλαη πνιχ δχζθνιν έσο αδχλαην λα νξγαλψζεη φιεο ηηο δξάζεηο 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ν ΟΣΑ κφλνο ηνπ. Αθφκε θαη λα κπνξνχζε, 
ζα θαζπζηεξνχζε ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζή ηνπο ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα. 
Οπσζδήπνηε θάζε ΟΣΑ ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο 
πινπνίεζεο θάπνησλ δξάζεσλ κε δηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη λα δεηήζεη εμσηεξηθή 
βνήζεηα γηα ηηο ππφινηπεο. Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα επηδηψθεη έλαο ΟΣΑ, είλαη, φηη 
φιεο ηηο δξάζεηο αλαθχθισζεο, εθφζνλ δξνκνινγεζνχλ, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 
ζπλερίζεη λα ηηο ππνζηεξίδεη κφλνο ηνπ ν ΟΣΑ. 

2. Οξγάλσζε θάπνησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηα ΔΓ: Γηα φπνηα θαηεγνξία πιηθψλ ππάξρεη θάπνην ΔΓ, ε 
ζπλεξγαζία κε απηφ είλαη ν επθνιφηεξνο θαη ν νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο γηα ηε 
δξνκνιφγεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γη‟ απηφ ην πιηθφ θαη ζπληζηάηαη 
αλεπηθχιαθηα. Γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη 
ζπλεξγαζία νπσζδήπνηε κε ηελ ΔΔΑΑ θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ «Αληαπνδνηηθή 
Αλαθχθισζε» γηα λα κπνξεί λα θαιπθζεί ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο πιεζπζκφο ηνπ 
ΟΣΑ. 

3. Οξγάλσζε ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο ζπκβνχισλ, ΜΚΟ ή άιινπο θνξείο: Γηα 
ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ πξφιεςεο, ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, ησλ θέληξσλ 
αλαθχθισζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζήκεξα 
λα εμεηάδεη ζνβαξά ν ΟΣΑ ηε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο ζπκβνχισλ, ζρεηηθέο ΜΚΟ ή 
έκπεηξεο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη ελ ζπλερεία λα ζπλερίδεη ηελ νινθιήξσζε θαη 
παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεσλ κφλνο ηνπ. 

 
 

4.1.11 πκπεξάζκαηα θαη πξφηαζε απφ ηελ πινπνίεζε 
δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηνπο ΟΣΑ 
 
Με βάζε ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ εθηξνπήο ησλ 
δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο, ζηνλ πίλαθα 4.1.2 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο 
εθηηκήζεηο γηα ην θαηά πφζν είλαη θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο γηα ηνπο ΟΣΑ απηέο νη 
δξάζεηο. Δπίζεο, ζηνλ ίδην πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά θαη νη εθηηκήζεηο ηεο 
ζεκεξηλήο εθηξνπήο πιηθψλ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ, ε κέγηζηε εθηξνπή, 
πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κεζνπξφζεζκα ζηελ Διιάδα (5-10 έηε) θαη ηέινο ε 
δπλαηφηεηεο εθηξνπήο πιηθψλ, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη δεκφηεο γηα θάζε δξάζε 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πίλαθα 4.1.2 ζεσξήζεθε φηη ε ζπλνιηθή παξαγσγή 
απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα ην 2009 είλαη 5.800.000 t/y (ή 504 kg/θάηνηθν), εθ ησλ 
νπνίσλ νη  ~4.900.000 t/y θαηέιεγαλ ζε ΥΤΣΑ-ΥΑΓΑ ή βηνκεραληθή δηαρείξηζε θαη νη 
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ππφινηπνη ~900.000 t/y εθηξέπνληαη γηα αλαθχθισζε – ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε – 
θνκπνζηνπνίεζε, Γηα ηελ εθηίκεζε απηή ζπλεθηηκήζεθαλ ηα εμήο: 
 

 Ζ εκεξήζηα παξαγσγή απνξξηκκάησλ αλά εκέξα θαη αλά θάηνηθν ζεσξήζεθε φηη 
είλαη ην 2009 ~1,38 kg/d/c, 

 ηελ εκεξήζηα παξαγσγή ησλ ~1,38 kg/d/c πεξηέρεηαη ν ηνπξηζκφο θαη νη νηθνλνκηθνί 
κεηαλάζηεο, πνπ δελ θαίλνληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο, 

 Οη πνζφηεηεο, πνπ κεηξήζεθαλ ζην κεγαιχηεξν ΥΤΣΑ ηεο Διιάδαο απηφλ ηεο Φπιήο 
ην έηνο 2009, 

 Οη πνζφηεηεο δηαρείξηζεο θαη εθηξνπήο ησλ δχν ελ ιεηηνπξγία ΔΜΑΚ ζηελ Διιάδα 
ζηα Άλσ Ληφζηα θαη ηα Υαληά (Παηεξάθεο, 2010). 

 Σα ζηνηρεία παξαγσγήο θαη αλαθχθισζεο ησλ ραξηνβηνκεραληψλ ηνπ ΔΒΗΥΑ θαη 
ηεο εμαγσγήο αλαθηψκελνπ ράξηνπ,  

 Σηο εθηηκήζεηο αλάθηεζεο – αλαθχθισζεο κεηάιισλ ησλ ξαθνζπιιεθηψλ, πιαλνδίσλ 
θαη παιηαηδήδσλ.  

 
Με βάζε ηελ φιε παξνπζίαζε θαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 4.1.2 
ζπκπεξαίλνληαη ηα εμήο: 
 

 Οηθνλνκηθφηεηα ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο: ιεο νη δξάζεηο αλαθχθισζεο – 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ ζεηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο ΟΣΑ. 
πγθεθξηκέλα αλάινγα ηε δξάζε, είηε έρνπλ θαζαξά ζεηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο, είηε 
έρνπλ κηθξφηεξν θφζηνο απφ ην ζεκεξηλφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 Βηνκεραληθή εθηξνπή απφ ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα ην 2009 θαη ζην κέιινλ: Ζ 
εθηξνπή πνπ έρεη επηηεπρζεί ην 2009 απφ ηελ βηνκεραληθή δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ αλέξρεηαη ζε 0,98% ή ζε ~56.883 t/y ή ζε 4,95 kg/y/c. Απηή ε εθηξνπή 
κε πιήξε ιεηηνπξγία θαη κε κεγηζηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, 
κπνξεί λα θζάζεη κε ηα ηξία κφλν ππάξρνληα εξγνζηάζηα ζην κέιινλ ην 5,96% ή 
ηνπο 346.000 t/y ή ζε 30,08 kg/y/c. 

 Δθηξνπή απφ ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα κε αλαθχθισζε ην 2009 θαη ζην κέιινλ: Ζ 
εθηξνπή πνπ έρεη επηηεπρζεί ην 2009 απφ δξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ αλέξρεηαη ζε 15,50% ή ζε ~899.113 t/y ή ζε 78,18 
kg/y/c. Απηή ε εθηξνπή, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζην κέιινλ απφ ηελ πιήξε 
αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ, αλέξρεηαη ζε 89,55% ή ζε ~5.193.957 t/y ή ζε 451,65 kg/y/c. 

 πλνιηθή εθηξνπή απφ ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα ην 2009 θαη ζην κέιινλ: Ζ ζπλνιηθή 
εθηξνπή πνπ έρεη επηηεπρζεί ην 2009 ζηελ Διιάδα, ηφζν απφ ηελ βηνκεραληθή 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, φζν θαη απφ ηηο δξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο, αλέξρεηαη ζε 16,48% ή ζε ~955.996 t/y ή ζε 83,13 kg/y/c. Απηή ε 
εθηξνπή, κε ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ησλ 3 εξγνζηαζίσλ θαη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, κπνξεί λα θζάζεη ζην κέιινλ ην 95,51% ή 
ηνπο 5.539.957 t/y ή ζε 481,73 kg/y/c. 

 πλνιηθή εθηξνπή απφ ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ην 
2009: Ζ ζπλνιηθή εθηξνπή απφ ηνπο ΥΤΣΑ, πνπ έρεη επηηεπρζεί ην 2009 ζηελ 
Διιάδα, απφ ηηο δξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ ζπκκεηείραλ 
νη δεκφηεο, είλαη πνιχ κηθξή θαη αλέξρεηαη ζε 5,96% ή ζε ~345.462 t/y ή ζε 30,04 
kg/y/c. 

 Δθηξνπή πιηθψλ θαη κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ: Ζ ζπλνιηθή κέγηζηε εθηξνπή πνπ 
κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζαλ δπλαηφηεηα ζηνπο δεκφηεο κε ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ 
δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κπνξεί λα θζάζεη εχθνια θαη ζην 
100% ησλ πιηθψλ, πνπ απνηεινχλ ηα ζεκεξηλά απνξξίκκαηα θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 
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παξάιιειε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηα δεκνηηθά 
ηνπο ηέιε. 

 Δίλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ ηεξάζηηα πεξηζψξηα αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
δεκνηψλ ζηηο δξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

 πκπιεξσκαηηθφηεηα αλαθχθισζεο – ζπζηεκάησλ ΠΟΠ: Δίλαη ζαθέο φηη ε 
πιήξεο αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζα 
θαηαζηήζνπλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ θαη επηζπκεηφ απφ ηνπο δεκφηεο έλα 
ζχζηεκα ΠΟΠ, πνπ ελδέρεηαη λα εθαξκφζεη έλαο ΟΣΑ. Καη αληίζηξνθα, ε ιεηηνπξγία 
ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε έλα ΟΣΑ θάλεη πνιχ ειθπζηηθή θαη επηζπκεηή απφ ηνπο 
δεκφηεο ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, αθνχ 
είλαη ην κέζν θαη γηα ηελ κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηνπο ηειψλ. Ζ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή 
δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε έλα 
ΟΣΑ, είλαη απφιπηα ζπκβαηή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κεηαμχ ηνπο θαη ε θάζε κία απφ ηηο 
δχν πξσηνβνπιίεο ηνπ ΟΣΑ, θαζηζηά πην ειθπζηηθή θαη επηζπκεηή γηα ηνπο πνιίηεο 
θαη ηελ άιιε δξάζε. 

 
Σειηθφ ζπκπέξαζκα θαη πξφηαζε 
 
Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ φιε επεμεξγαζία είλαη φηη: 
 

 Ζ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο δεκηνπξγεί 
κεγάια πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο ΟΣΑ θαη θαλέλα 
ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα. Μάιηζηα, ε πινπνίεζε απηψλ ησλ δξάζεσλ ζα 
θαηαζηήζεη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή θαη πην ειθπζηηθή γηα ηνπο δεκφηεο, ηελ 
εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 
 
Ζ πξφηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ φιε επεμεξγαζία είλαη ε εμήο: 
 

 Οη ΟΣΑ έρνπλ θάζε ζπκθέξνλ λα πινπνηήζνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κπνξνχλ θαη λα ελζαξξχλνπλ θαη ηε 
δεκηνπξγία λέσλ δξάζεσλ γηα πιηθά, πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνην ζρεηηθφ 
πξφγξακκα αλάθηεζεο. 
 
 
Πξνηάζεηο γηα ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο πνιηηείαο  
 
Δίλαη απηνλφεην φηη ε πνιηηεία ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη πνιιέο θεληξηθέο 
πξσηνβνπιίεο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη άξα θαη 
ηεο δεκηνπξγίαο σξηκφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. Με βάζε ηελ αλάιπζε ζην παξφλ θεθάιαην, απηέο νη πξσηνβνπιίεο 
ηεο πνιηηείαο είλαη νη αθφινπζεο: 
 

 Αχμεζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο εκβέιεηαο ησλ ππαξρφλησλ ΔΓ, κε 
εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο κέζα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ). 

 

 Γεκηνπξγία λέσλ ΔΓ (γηα έπηπια, έληππν ραξηί, ξνπρηζκφ, επηθίλδπλα νηθηαθά, 
θάξκαθα, νγθψδε, ιάδηα θνπδίλαο, πξντφληα απφ δηάθνξα πιηθά θ.α. εηδηθά 
ξεχκαηα). 

 

 Έληαμε ζηνλ Δζληθφ θαη φινπο ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο ηεο 
δεκηνπξγίαο Πξάζηλσλ εκείσλ κέζα ζηνπο ΟΣΑ θαη πινπνίεζε απηψλ ησλ 
έξγσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζρεηηθά γξήγνξα. 
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 Τηνζέηεζε κεζφδσλ απνηειεζκαηηθήο ΓζΠ ηνπ ραξηηνχ, πιαζηηθψλ, κεηάιισλ, 
γπαιηνχ θαη ησλ βηναπνβιήησλ, π.ρ. πξφηαζε ησλ 4 ΜΚΟ γηα 4 θάδνπο. 

 

 Οξγάλσζε εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο αλνηθηφ γηα 
φινπο ηνπ δήκνπο ηεο ρψξαο. 

 

 Οξγάλσζε κφληκνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο 
ησλ πνιηηψλ. 

 

 Έληαμε ζηνλ Δζληθφ θαη ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο ηεο δπλαηφηεηαο 
απφ ηνπο ΟΣΑ λα δεκηνπξγνχλ ηνπηθέο κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο ή 
αλαεξφβηαο ρψλεπζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ ζε ζπλελλφεζε κε ηηο 
αληίζηνηρεο πεξηθέξεηεο. 

 
Σα παξαπάλσ πξνηάζεηο πξαγκαηηθά ζα επηηαρχλνπλ ηελ σξίκαλζε ησλ ζπλζεθψλ γηα 
ηελ εθαξκνγή θαη ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ.  
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Πίλαθαο 4.1.2 Δθηίκεζε νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ή νθέινπο θαη πνζνηηθά δεδνκέλα εθηξνπήο πιηθψλ απφ ηηο δξάζεηο 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο  

α/α Γξάζε Δθηίκεζε ζπλνιηθνχ 
νηθνλνκηθνχ θφζηνπο 
ή νθέινπο γηα ηνλ 
ΟΣΑ 

Δθηίκεζε 
ζεκεξηλήο 
εθηξνπήο* 
πιηθψλ ζηελ 
Διιάδα ην 2009 

Δθηίκεζε 
κέγηζηεο δπλαηήο 
εθηξνπήο* πιηθψλ 
πνπ κπνξεί λα 
επηηεπρζεί ζηελ 
Διιάδα ζην 
κέιινλ 

Δθηίκεζε 
ζεκεξηλήο 
κέζεο 
εθηξνπήο* 
πιηθψλ πνπ 
έρεη 
επηηεπρζεί  
ζηελ 
Διιάδα ην 
2009 απφ 
ηνπο 
δεκφηεο 
(% θαη kg/y 
αλά θάηνηθν) 

Δθηίκεζε ηεο 
κέγηζηεο 
δπλαηήο 
εθηξνπήο* 
πιηθψλ πνπ 
δίλεηαη ζαλ 
δπλαηφηεηα 
ζην δεκφηε λα 
επηηχρεη   
(% θαη kg/y 
αλά θάηνηθν) 

Παξαηεξήζεηο 

1 Γηαρείξηζε 
απνξξηκκάησλ 
ρσξίο αλαθχθισζε – 
ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε 

πλερέο απμαλφκελν 
ζεκαληηθφ θφζηνο ηεο 
ηάμεο ησλ 
150-200 €/t** 

0% 0% 0% 0% Θεσξείηαη φηη ε εηήζηα παξαγσγή 
απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα ην 
2009 ήηαλ ~5.800.000 t/y (ή 504 
kg/θάηνηθν), εθ ησλ νπνίσλ νη 
~4.824.000 t/y θαηέιεγαλ ζε ΥΤΣΑ-
ΥΑΓΑ 

Δξγνζηάζην 
Μεραληθήο 
Αλαθχθισζεο 
Κνκπνζηνπνίεζεο 
(ΔΜΑΚ) ζηα Άλσ 
Ληφζηα 

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ είλαη πεξίπνπ 110 
€/t (κε ΦΠΑ) ζαθψο 
κεγαιχηεξν απφ ηα 40 
€/t ηεο δηάζεζεο ζην 
ΥΤΣΑ Φπιήο ην 2009 

~40.000 ~300.000  0% Μέζα ζην 2009 επεμεξγάζηεθε 
πεξίπνπ 80.000 t/y, δηφηη γηα κεγάια 
ρξνληθά δηαζηήκαηα δελ 
ιεηηνχξγεζε. Απφ ην ζχλνιν ησλ 
πιηθψλ ηα κηζά αλαθηήζεθαλ θαη 
αλαθπθιψζεθαλ ή 
θνκπνζηνπνηήζεθαλ. 

Δξγνζηάζην 
Μεραληθήο 
Αλαθχθισζεο 
Κνκπνζηνπνίεζεο 
(ΔΜΑΚ) ζηα Υαληά 

 ~16.300 t/y ~25.000 t/y  0% Μέζα ζην 2009 επεμεξγάζηεθε 
πεξίπνπ 70.000 t/y, εθ ησλ νπνίσλ 
νη 10.200 t/y έγηλε ε εθηξνπή ζην 
ΚΓΑΤ ηεο κνλάδαο θαη 
ππνινγίζζεθαλ ζηηο πνζφηεηεο ηεο 
ΔΔΑΑ, θαη νη 16.300 t/y έγηλε ε 
εθηξνπή πξνο θνκπνζηνπνίεζε 
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Δξγνζηάζην  
Βηνινγηθήο 
Ξήξαλζεο  
Ζξαθιείνπ 

 583 t/y 
Max 20.000 t/y 

~21.000 t/y**** 
~30.000 t/y 

 0% Μέζα ζην 2009 επεμεξγάζηεθε 
2.313 t/y, εθ ησλ νπνίσλ γηα ηηο 583 
t/y έγηλε εθηξνπή απφ ην ΥΤΣΑ 

2 Αλαθχθισζε 
ζπζθεπαζηψλ – 
ραξηηνχ κε ην ΔΓ 
Αληαπνδνηηθή 
Αλαθχθισζε 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 

0,35%  
ή 20.552 t/y ή 
263 t/y αλά 
ΟΚΑΑ κε 78 
ΟΚΑΑ  

0,46%  
ή 27.000 t/y ή 
30 t/y αλά ΟΚΑΑ κε 
900 ΟΚΑΑ 

0,35% ή  
1,78 kg/y αλά 
θάηνηθν 
  

~60% 
Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν ησλ 
ζπζθεπαζηψλ – 
ραξηηνχ, φπνπ 
ππάξρνπλ 
ΟΚΑΑ 
 

Αλαθχθισζε κέζσ ησλ ΟΚΑΑ, ηα 
νπνία ζην κέιινλ ζα απμεζνχλ 
ζεκαληηθά 

Άιιε αλαθχθισζε 
ζπζθεπαζηψλ – 
ραξηηνχ κε ην ΔΓ 
Αληαπνδνηηθή 
Αλαθχθισζε 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 

0,68%  
ή 39.425 t/y  

1,03%  
ή 60.000 t/y 

  Αλαθχθισζε κέζσ άιισλ 
δξάζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα 
απμεζνχλ ζην κέιινλ 

3 Αλαθχθισζε 
ζπζθεπαζηψλ – 
ραξηηνχ κε ην ΔΓ 
ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 

0,01%  
ή 631 t/y ή 
14 t/y αλά ΟΚΑΑ  

0,01%  
ή 631 t/y ή 
14 t/y αλά ΟΚΑΑ 

0,01% ή  
0,055 kg/y 
αλά θάηνηθν 
  

~60% 
Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν ησλ 
ζπζθεπαζηψλ – 
ραξηηνχ, φπνπ 
ππάξρεη super 
market ΑΒ 
Βαζηιφπνπινο 
 

ηαζεξή αλαθχθισζε κέζσ ησλ 
ΟΚΑΑ ηνπ ΔΓ ΑΒ Βαζηιφπνπινο  

Αλαθχθισζε 
ράξηηλσλ 
ζπζθεπαζηψλ κε ην 
ΔΓ ΑΒ 
Βαζηιφπνπινο 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 

0,09% 
ή 5.241 t/y 

0,09% ή 5.241 t/y   ηαζεξή αλαθχθισζε ράξηηλσλ 
ζπζθεπαζηψλ ζηα super markets 
ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

4 Αλαθχθισζε 
ζπζθεπαζηψλ – 
ραξηηνχ κε ην ΔΓ 
Αλαθχθισζε (Μπιε 
θάδνη) 

πλερέο ζεκαληηθφ 
επελδπηηθφ θαη 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
ηεο ηάμεο ησλ 
50-110 € αλά 

4,35%  
ή 252.174 t/y 
 
 

35,68%  
ή 2.070.000 t/y   

4,35% 
ή 
21,93 kg/y 
αλά θάηνηθν 
 

~60% 
Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν ησλ 
ζπζθεπαζηψλ – 
ραξηηνχ, φπνπ 

Αλαθχθισζε κέζσ ησλ κπιε 
θάδσλ  
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εθηξεπφκελν ηφλν**  ππάξρεη κπιε 
θάδνο ηνπ 
ΔΓ 
Αλαθχθισζε 

„Άιιε αλαθχθισζε 
ζπζθεπαζηψλ κε ην 
ΔΓ Αλαθχθισζε  

πλερέο ζεκαληηθφ 
φθεινο 
 

4,47%  
ή 258.985 t/y 
 
 

4,65%  
ή 270.000 t/y 
 
 

  Αλαθχθισζε κέζσ άιισλ δξάζεσλ 
πνπ κπνξεί λα απμεζεί ιίγν 

5 Δλαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ΑΖΖΔ κε 
ην ΔΓ Αλαθχθισζε 
πζθεπψλ ΑΔ 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
~40-160 € αλά 
εθηξεπφκελν ηφλν** 

1,10% θ.β. 
ή 
63.761 t/y 

3,62% θ.β. 
ή 
 210.000 t/y  

1,10% θ.β. 
ή  
5,54 kg/y αλά 
θάηνηθν 

3,96% 
Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν ησλ 
ΑΖΖΔ, φπνπ νη 
ΟΣΑ ζπλεξγά-
δνληαη κε ην 
ΔΓ 

Πξνβιέπεηαη φηη νη ηδηψηεο ζα 
ελζσκαησζνχλ ζην ΔΓ 

6 πιινγή θαη 
αλαθχθισζε 
κεηάιισλ κέζσ ησλ 
πιαλφδησλ 
ξαθνζπιιεθηψλ 
κεηάιισλ θ.α.  

πλερέο ζεκαληηθφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
 

2,07% ή 
~130.000 t/y 

   Οη πνζφηεηεο απηέο απνηεινχλ 
απιψο εθηίκεζε. Θα πξέπεη λα γίλεη 
πνιχ πξνζεθηηθή κειέηε γηα ηελ 
πιήξε θαηαγξαθή ηνπο 

7 πιινγή θαη 
αλαθχθισζε ραξηηνχ 
κέζσ ησλ 
ππφινηπσλ super 
market θαη ησλ 
πιαλφδησλ 
ξαθνζπιιεθηψλ 
ραξηηνχ*** θ.α.  

πλερέο ζεκαληηθφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
 

2,07% ή 
~120.000 t/y 

1,90% ή 
~110.000 t/y 

  Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 
επηζηξνθέο απφ εθεκεξίδεο. 

8 Δλαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε 
θσηηζηηθψλ  κε ην 
ΔΓ Φσηνθχθισζε 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
 

<0,01% 
ή 94,4 t/y  

<0,01%  
ή 3.085 t/y  

<0,01%  
ή 
0,0082 kg/y 
αλά θάηνηθν 

<0,01%  
Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν ησλ 
θσηηζηηθψλ, 
φπνπ 
ππάξρνπλ 
θάδνη ηνπ ΔΓ  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2009 
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9 Δλαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε 
Ζιεθηξηθψλ ηειψλ  
κε ην ΔΓ ΑΦΖ 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
 

0,011%  
ή 650 t/y  

0,034%  
ή 2.000 t/y  

0,011%  
ή 
0,056 kg/y 
αλά θάηνηθν  

0,034%  
Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν ησλ 
Ζ, φπνπ 
ππάξρνπλ 
θάδνη ηνπ ΔΓ  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2009 

10 
 

Δλαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε 
πζζσξεπηψλ κε ην 
ΔΓ ΤΓΔΤ 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
 

13.600 t/y 
ή 1,1 kg/y αλά 
θάηνηθν 

46.300 t/y  
ή 3,9 kg/y αλά 
θάηνηθν 

  Οη ζπζζσξεπηέο δελ ζεσξνχληαη 
νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη δελ 
ππνινγίζζεθαλ πνζνζηά εθηξνπήο 
ησλ απνξξηκκάησλ 

Δλαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε 
πζζσξεπηψλ απφ 
ηδηψηεο 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
 

33.300 t/y    Θεσξείηαη φηη φινη νη ηδηψηεο ζα 
εληαρζνχλ ζην ζρεηηθφ ΔΓ 

11 Δλαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε κε ηα ΔΓ 
ΔΓΟΔ, ECO 
ELASTIKA, 
ΔΛΣΔΠΔ, ΚΔΠΔΓ 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
 

    Σα ΟΣΚΕ, ηα ιάζηηρα, ηα 
νξπθηέιαηα θαη νη ζπζθεπαζίεο ηνπο 
δελ ζεσξνχληαη νηθηαθά 
απνξξίκκαηα θαη δελ 
ππνινγίζζεθαλ πνζνζηά εθηξνπήο 
ησλ απνξξηκκάησλ 

12 Γεκηνπξγία λέσλ 
ΔΓ γηα έπηπια, 
ξνπρηζκφ, νγθψδε, 
θάξκαθα, επηθίλδπλα 
νηθηαθά, πξντφληα 
απφ κέηαιια, 
πιαζηηθά, γπαιί, 
θεξακηθά μχιν θ.α. 
(φρη έληππν ραξηί θαη 
νξγαληθά) 

πλερέο κηθξφ 
ιεηηνπξγηθφ φθεινο 
 

~0% ~2% 
ή 116.000 t/y 

~0% 
 

~2-5% 
Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν ησλ 
πιηθψλ απηψλ 
ησλ ΔΓ 

Δθηίκεζε κε βάζε ηε δηεζλή 
εκπεηξία 

13 Οηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε 

Παξά ην ζεκαληηθφ 
αξρηθφ επελδπηηθφ 
θφζηνο πξνθχπηεη 
ζπλερέο ζεκαληηθφ 
φθεινο 
ηεο ηάμεο ησλ 

0,13% 
ή 7.600 t/y  

~6,0% 
250.000 t/y 
~ ην 20% ησλ 
λνηθνθπξηψλ ηεο 
Διιάδαο 

0,13% 
ή  
0,66 kg/y αλά 
θάηνηθν 

~30% 
Θεσξεηηθά ην 
75% ησλ 
νηθηαθψλ 
νξγαληθψλ 

Σα πνζνζηά ζηηο εθηξνπέο 
αθνξνχλ ηηο θαηνηθίεο πνπ θάλνπλ 
νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε 
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30-84 €/θάδν εηεζίσο** 

14 Κνκπνζηνπνίεζε 
πξάζηλσλ πιηθψλ 

Παξά ην ζεκαληηθφ 
αξρηθφ επελδπηηθφ 
θφζηνο πξνθχπηεη 
ζπλερέο ζεκαληηθφ 
φθεινο. 
 Σν θφζηνο δηαρείξηζεο 
ησλ Πξάζηλσλ πιηθψλ 
κπνξεί λα κεησζεί  απφ 
150-1.500 €/t ζε  
72-142 €/t** 

~0% ~1,0%  
ή 58.000 t/y 
ή ην 100% ησλ 
πξάζηλσλ πιηθψλ, 
πνπ θαηαιήγεη ζε 
ΥΤΣΑ-ΥΑΓΑ 

~0% ~0,5% 
Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν 
ησλ νηθηαθψλ 
θιαδεκάησλ 
 

Οη πξνο δηαρείξηζε πνζφηεηεο είλαη 
εθηηκήζεηο. Σα πξάζηλα πιηθά είλαη 
πνιχ πεξηζζφηεξα θαη θαηαιήγνπλ 
λα θαίγνληαη ή λα απνξξίπηνληαη 
γεληθφηεξα ζην πεξηβάιινλ ρσξίο 
λα δεκηνπξγνχλ ζνβαξφ πξφβιεκα 

15 Κέληξν 
Αλαθχθισζεο 

Παξά ην αξρηθφ 
επελδπηηθφ θφζηνο 
πξνθχπηεη ζπλερέο 
ζεκαληηθφ φθεινο. 
Σν θφζηνο δηαρείξηζεο 
ησλ πιηθψλ κπνξεί λα 
κεησζεί  απφ 150-200 
€/t ζε 105-136 €/t** 

0% 3%  
ή 174.000 t/y 
ζε 5-10 έηε 

0% ~50-70%  
Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν ησλ 
πιηθψλ πιελ 
ησλ νξγαληθψλ 

Σν κέγηζην πνζνζηφ εθηξνπήο ηνπ 
3% απνηειεί πνιχ ζπληεξεηηθή 
εθηίκεζε ζε ζρέζε κε ην 20-30% 
ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

16 πλδπαζκέλε 
Κνκπνζηνπνίεζε 

Παξά ην ζεκαληηθφ 
αξρηθφ επελδπηηθφ 
θφζηνο πξνθχπηεη 
ζπλερέο ζεκαληηθφ 
φθεινο. 
Σν θφζηνο δηαρείξηζεο 
ησλ νξγαληθψλ κπνξεί 
λα είλαη ζπγθξίζηκν κε 
ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ κε 
ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ** 

0,13% 
ή 7.600 t/y 
Μφλν κε νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε 

36,0%  
ή 2.088.000 t/y 
εθ ησλ νπνίσλ ην 
6% κε νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε 
θαη ην 30% κε ΓζΠ 
ησλ νξγαληθψλ θαη 
θνκπνζηνπνίεζε 
ζε κνλάδα  

0,13% 
ή  
0,66 kg/y αλά 
θάηνηθν 
Μφλν κε 
νηθηαθή 
θνκπνζηνπνί
εζε 

~30-50% 
 Θεσξεηηθά ην 
ζχλνιν ησλ 
νξγαληθψλ 
πιηθψλ 
αλάινγα ηνλ 
ΟΣΑ 

Θεσξήζεθε φηη ζην κέιινλ κπνξεί 
κε ηελ ζπλδπαζκέλε 
θνκπνζηνπνίεζε λα γίλεη 
επεμεξγαζία min ηνπ 90% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ αζηηθψλ νξγαληθψλ 

17 Πξφγξακκα 
ελεκέξσζεο – 
επαηζζεηνπνίεζεο – 
ππνζηήξημεο 
δεκνηψλ 

πλνιηθφ ζπλερέο 
ζεκαληηθφ φθεινο 
Με θφζηνο ~2 
€/y/θάηνηθν ζηελ 
Διεπζίλα 
κπνξνχλ λα 
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εμνηθνλνκεζνχλ κέρξη 
θαη 6 €/y/θάηνηθν απφ 
ηελ αχμεζε ηεο 
αλαθχθισζεο** 

 ΤΝΟΛΟ εθηξνπήο 
κε βηνκεραληθή 
δηαρείξηζε  
Άζξνηζκα ηνπ α/α 1 

 0,98% 
ή 56.883 t/y 
ή 4,95 kg/y αλά 
θάηνηθν 

5,96% 
ή 346.000 t/y 
ή 30,08 kg/y αλά 
θάηνηθν 

   

 ΤΝΟΛO εθηξνπήο 
κε αλαθχθισζε – 
ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε 
Άζξνηζκα ησλ α/α 
2+3+4+5+6+7+8 
+9+12+14+15+16 

 15,50% 
ή 899.113 t/y 
ή 78,18 kg/y αλά 
θάηνηθν 
 

89,55% 
ή 5.193.957 t/y 
ή 451,65 kg/y αλά 
θάηνηθν 
  

5,96% 
ή  
345.462 t/y 
ή 30,04 kg/y 
αλά θάηνηθν 
 

~100% 
ή  
~5.800.000 t/y 
~ 504 kg/y αλά 
θάηνηθν 
 

 

 ΤΝΟΛΟ 
ΔΚΣΡΟΠΖ ΑΠΟ 
ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ ΣΖΝ 
ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ 2009 

 16,48% 
ή 955.996 t/y 
ή 83,13 kg/y αλά 
θάηνηθν 

95,51% 
ή 5.539.957 t/y 
ή 481,73 kg/y αλά 
θάηνηθν 

5,96% 
ή  
345.462 t/y 
ή 30,04 kg/y 
αλά θάηνηθν 

~100% 
ή  
~5.800.000 t/y 
~ 504 kg/y αλά 
θάηνηθν 

 

*Δλλνείηαη εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνπο ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ  
**Απαηηείηαη κειέηε γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ γηα δηάθνξα ζελάξηα 
*** Κπξθίηζνο (2008) 
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4.2 Αλάιπζε θηηξηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο Διιάδνο 

γηα ηελ επηινγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 

4.2.1 Μεζνδνινγία πξνζέγγηζεο 
 

Πξνυπφζεζε δηεξεχλεζεο 
 
Δάλ ζε έλα ΟΣΑ εθαξκνζζεί ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε ή ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνχια 
ρσξίο ηελ αχμεζε ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, αιιά κε ηελ ππάξρνπζα ππθλφηεηα 
θάδσλ, ηφηε ε επίδξαζε ηεο θηηξηαθήο ππθλφηεηαο ησλ θαηνηθηψλ ζηελ εθαξκνγή απηψλ 
ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ είλαη ειάρηζηε ή αλχπαξθηε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ππάξρνπζα 
ππθλφηεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ ζηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο είλαη ζπλήζσο ζηαζεξή ζε κία 
πεξηνρή θαηνηθίαο θαη θπκαίλεηαη απφ 10–40 εμππεξεηνχκελα λνηθνθπξηά αλά θάδν 
(αλάινγα ηελ πεξηνρή θαη ην δήκν), κε ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηνρψλ ηεο 
Διιάδαο λα βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηα 20–25 εμππεξεηνχκελα λνηθνθπξηά αλά θάδν. Δίλαη 
ζαθέο φηη φηαλ έλα λνηθνθπξηφ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην θάδν απνξξηκκάησλ κε άιια 19 
άγλσζηα λνηθνθπξηά, ε φπνηα πξνζπάζεηά ηνπ γηα εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνλ θάδν (κε 
αλαθχθισζε, θνκπνζηνπνίεζε θ.α.) επηζηξέθεη ζαλ κείσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο 
κφλν θαηά ην 1/20 πίζσ ζην λνηθνθπξηφ. Γηα λα ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηειψλ ζα 
πξέπεη ε πιεηνςεθία ή ην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ ίδηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ λα 
κεηψζνπλ επίζεο ηα απνξξίκκαηά ηνπο εμίζνπ. 
 
Άξα, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ λνηθνθπξηψλ αλά θάδν 
απνξξηκκάησλ είλαη ηφζν κεγάινο θαη δεδνκέλνο, ην λα εθαξκφδνπκε ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
(κε Εχγηζε ή αθνχια) ζε ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή (ζε πνιπθαηνηθίεο) ή ζε 
αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή (ζε κνλνθαηνηθίεο) δελ έρεη θάπνην δηαθξηηφ θαη ππνινγίζηκν 
πιενλέθηεκα ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθά κε ηελ ππθλφηεηα ησλ θαηνηθηψλ θαη ηελ 
θαηαιιειφηεηα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. Οπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε επηηπρία 
εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ εμαξηάηαη απφ άιινπο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη 
ειάρηζηα ή θαζφινπ κε ηελ ππθλφηεηα θαηαλνκήο ησλ θαηνηθηψλ ζηνλ ΟΣΑ. 
 
Γηα λα έρεη ινηπφλ επίδξαζε ε θηηξηαθή ππθλφηεηα ησλ θαηνηθηψλ ζηελ εθαξκνγή απηψλ 
ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, ζα πξέπεη ν αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ λνηθνθπξηψλ αλά θάδν 
απνξξηκκάησλ λα είλαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο, πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα θζάζεη ηνλ έλα 
θάδν απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ. Θεσξψληαο ζαλ ξεαιηζηηθφ έλα ζηφρν ππθλφηεηαο 
ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ηνλ έλα θάδν αλά θαηνηθνχκελν θηίξην, ηφηε πξάγκαηη 
κπνξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε επίδξαζε ηεο θηηξηαθήο ππθλφηεηαο ησλ θαηνηθηψλ ζηελ 
εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. ηελ πεξίπησζε ηεο ηνπνζέηεζεο ελφο θάδνπ 
αλά θηίξην ηα πιενλεθηήκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο. 
 

 Ο θάδνο απνξξηκκάησλ πξάγκαηη απνθηά απηφκαηα ηαπηφηεηα γλσζηή ζε φινπο. Οη 
έλνηθνη θάζε θηηξίνπ μέξνπλ πνηνο είλαη ν δηθφο ηνπο θάδνο απφ ηνλ νπνίν ζα πξέπεη 
λα εθηξέςνπλ πιηθά γηα λα κεηψζνπλ ηα ηέιε ηνπο. 

 Ο δήκνο μέξεη εχθνια ζε πνηνλ αλήθεη ν θάδνο, ρσξίο πηζαλφηεηεο ιάζνπο θαη ρσξίο 
λα ρξεηαζηεί λα εθπνλήζεη εηδηθφ πξφγξακκα θαηαγξαθήο ησλ εμππεξεηνχκελσλ 
λνηθνθπξηψλ απφ θάζε θάδν απνξξηκκάησλ. 

 Οη έλνηθνη ηνπ θηηξίνπ γλσξίδνληαη ζπλήζσο κεηαμχ ηνπο θαη κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο, ψζηε λα αιιεινεπεξεάδνληαη ζεηηθά θαη λα 
αιιεινελεκεξψλνληαη ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα ηεο εθηξνπήο πιηθψλ απφ ηνλ θάδν κε 
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αχμεζε ηεο πξφιεςεο, ηεο αλαθχθισζεο ή ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, ψζηε λα 
κεησζνχλ θαη ηα ηέιε πνπ πιεξψλνπλ. 

 Ο θάδνο είλαη δεδνκέλν φηη αλήθεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θηίξην θαη κπνξεί επθνιφηεξα 
λα «πξνζηαηεύεηαη» απφ ηνπο ελνίθνπο ηνπ, φηαλ θάπνηνο κε έλνηθνο πξνζπαζήζεη 
λα ξίμεη εθεί ηα δηθά ηνπ απνξξίκκαηα.  

 
ηελ ζπλέρεηα ηεο δηεξεχλεζεο γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Εχγηζε θαη αθνχια, 
ζεσξείηαη ζαλ πξνυπφζεζε φηη «ζε θάζε θηίξην ηνπνζεηνύκε από έλα θάδν 
απνξξηκκάηωλ». 
 
 

Βαζηθνί Γείθηεο ΠΟΠ 
 
Με βάζε ηελ πξνυπφζεζε, πνπ ηέζεθε πξνεγνχκελα, είλαη ζαθέο φηη ε ππθλφηεηα 
δφκεζεο θαη θαηνηθίαο γίλεηαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή 
εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ.  
 
Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ζε έλαλ ππθλνθαηνηθεκέλν ΟΣΑ, φπνπ νη δεκφηεο ηνπ κέλνπλ ζε 
πνιπθαηνηθίεο 6-7 νξφθσλ, εάλ επηιεγεί λα εθαξκνζζεί ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάδν», ζα 
πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ πνιχ δχζθνια έσο αλππέξβιεηα εκπφδηα ρσξνζέηεζεο ηνπ 
κεγάινπ αξηζκνχ θάδσλ απφ θάζε λνηθνθπξηφ, πνπ είλαη αλαγθαία λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 
ειάρηζην θαη δπζεχξεην ρψξν.  
 
Αληίζεηα, ζηνλ ίδην ΟΣΑ, ην ζχζηεκα  ΠΟΠ κε «Κάξηα» ζα είρε ιηγφηεξα ηερληθά 
πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο ησλ πνιχ ιηγφηεξσλ εηδηθψλ pres-container. Σαπηφρξνλα 
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηελ απνγξαθή ηεο ΔΤΔ ησλ θηηξίσλ 
ηνπ Γεθεκβξίνπ 2000 (ΔΤΔ, 2000; ΔΤΔ 2001), νπφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 
δηεξεπλεζεί γηα ην ζχλνιν ηεο Διιάδαο, αιιά θαη γηα θάζε μερσξηζηφ ΟΣΑ, ε 
θαηαιιειφηεηα εθαξκνγήο θαζελφο απφ ηα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ, αλάινγα ηα θηηξηαθά 
δεδνκέλα ησλ θαηνηθηψλ ηνπ. 
 
Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη δπλαηή απηή ε επεμεξγαζία πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ  κεηαμχ 
ηνπο, ζπγθεθξηκέλα κεηξήζηκα απφ ηελ ΔΤΔ θηηξηαθά δεδνκέλα ησλ απνγξαθψλ, θαη λα 
ζπλδεζνχλ κε ηελ θαηαιιειφηεξε ή επθνιφηεξε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 
Παξαθάησ, αμηνπνηψληαο κφλν ηα κεηξήζηκα θηηξηαθά δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 
Γεθεκβξίνπ 2000 νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηθεηκεληθά 
επθνιφηεξε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, θαη ηελ επθνιφηεξε πινπνίεζε θαζελφο 
απφ ηα 4 ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηα ΠΟΠ. Οη δείθηεο απηνί είλαη νη αθφινπζνη: 
 

 Γεληθφο Γείθηεο ΠΟΠ γηα έλαλ ΟΣΑ (ΓΓ ΠΟΠ), πνπ πξνέξρεηαη απφ δχν άιινπο 
δείθηεο ηνπο Γ1 θαη Γ2 

 Ο Γείθηεο ΠΟΠ γηα Εχγηζε (Γ-ΠΟΠ Εχγηζε) 

 Γείθηεο ΠΟΠ γηα Κάδν (Γ-ΠΟΠ Κάδνο) 

 Γείθηεο ΠΟΠ γηα αθνχια (Γ-ΠΟΠ αθνχια) 

 Γείθηεο ΠΟΠ γηα Κάξηα (Γ-ΠΟΠ Κάξηα) 
 
Οη παξαπάλσ δείθηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά αθνινχζσο. 
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Γεληθφο Γείθηεο ΠΟΠ γηα έλαλ ΟΣΑ – ΓΓ ΠΟΠ 
 
Οξηζκφο Γείθηε: 
 
Γίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
 
                     Γ1 Υ Γ2 
ΓΓ-ΠΟΠ = ---------------- 
                      1,4967 
 
 
πνπ:  
 
              Αξηζκφο θαηνηθηψλ ΟΣΑ  
Γ1 = ---------------------------------------- 
            Αξηζκφο λνηθνθπξηψλ ΟΣΑ 
 
 
            Αξηζκφο θαηνηθηψλ ΟΣΑ ζε θηίξηα κε 1 ή 2 θαηνηθίεο 
Γ2 = ------------------------------------------------------------------------ 
                             Αξηζκφο θαηνηθηψλ ΟΣΑ  
 
 
 
Σν 1,4967 είλαη ν κέζνο φξνο ησλ γηλνκέλσλ Γ1ΥΓ2 φισλ ησλ 1.033 ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 
(κφλν ην Άγην ξνο εμαηξέζεθε). Άξα, ν κέζνο φξνο ησλ ΓΓ-ΠΟΠ φισλ ησλ ΟΣΑ ηεο 
Διιάδαο είλαη ίζνο κε ηελ κνλάδα. 
 
 
εκαζία Γείθηε 
 

 Ο Γ1 δείρλεη ην πφζεο παξαπάλσ ή ιηγφηεξεο είλαη νη θαηνηθίεο ζηνλ ΟΣΑ απφ ηα 
λνηθνθπξηά. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν Γ1 απφ ηελ κνλάδα, ηφζν πεξηζζφηεξεο 
θαηνηθίεο είλαη ή θελέο ή δεχηεξεο θαηνηθίεο θαη άξα δελ παξάγνπλ πνιιά 
απνξξίκκαηα. Οπφηε νη ηδηνθηήηεο ηνπο ζα δερζνχλ πην εχθνια ηελ εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ γηα λα πιεξψλνπλ θαη ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο. Άξα, 
φζν κεγαιχηεξνο ν Γ1 ηφζν επθνιφηεξε ε απνδνρή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. 

 

 Ο Γ2 δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ θαηνηθηψλ πνπ κέλνπλ ζε κνλνθαηνηθίεο ή/θαη 
δηπινθαηνηθίεο. Οη θάηνηθνη ζε απηά ηα θηίξηα, έρνπλ θαηά ηεθκήξην ηελ δπλαηφηεηα 
εχθνιεο εθαξκνγήο ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ή δηαζέζηκν ρψξν γηα θαιχηεξν 
δηαρσξηζκφ ησλ πιηθψλ ηνπο θαη άξα κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ηα 
απνξξίκκαηά ηνπο θαη λα πιεξψλνπλ θαη ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο. Άξα, 
φζν κεγαιχηεξνο ν Γ2 ηφζν επθνιφηεξε ε απνδνρή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. 

 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ φζν κεγαιχηεξν είλαη ην γηλφκελν Γ1ΥΓ2 ζε έλα ΟΣΑ, ηφζν 
επθνιφηεξε είλαη ελ δπλάκεη ε απνδνρή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ απφ ηνπο θαηνίθνπο 
ηνπ ΟΣΑ. 

 

 πλνιηθά ν ΓΓ-ΠΟΠ ελφο Διιεληθνχ ΟΣΑ εθθξάδεη, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο, ην πφζν εχθνια κπνξεί λα γίλεη ελ δπλάκεη απνδεθηφ απφ 
ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θαη λα εθαξκνζηεί έλα ζχζηεκα ΠΟΠ, κε βάζε κφλν ηα 
αληηθεηκεληθά κεηξήζηκα θηηξηαθά δεδνκέλα ησλ θαηνηθηψλ ηνπ. Δίλαη 
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απηνλφεην φηη ν ΓΓ-ΠΟΠ δελ επεξεάδεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ΠΟΠ, 
πνπ ζα επηιεγεί. 

 
 
Υαξαθηεξηζκφο Σηκψλ Γείθηε  
 
Ο ΓΓ-ΠΟΠ είλαη θαζαξφο αξηζκφο. Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΓΓ-ΠΟΠ θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο, νη ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη απφ 0,03 
έσο 3,39. 
 
Με απηφ ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπ ΓΓ-ΠΟΠ φισλ ησλ ΟΣΑ ηεο Διιάδαο, ζα 
ραξαθηεξίδακε ηηο ηηκέο ηνπ ΓΓ ΠΟΠ γηα έλαλ ΟΣΑ σο εμήο ζηνλ πίλαθα 4.2.1:  
 
 
Πίλαθαο 4.2.1 Υαξαθηεξηζκφο ηνπ ΓΓ ΠΟΠ γηα έλαλ ΟΣΑ 
Σηκή Γείθηε ΓΓ ΠΟΠ Υαξαθηεξηζκφο 

 
0 < ΓΓ ΠΟΠ ≤0,5 

Αξλεηηθέο θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ  θνηλσληθή απνδνρή θαη 
εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 

 
0,5 < ΓΓ ΠΟΠ ≤1 

Οπδέηεξεο θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ  θνηλσληθή απνδνρή θαη 
εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 

 
1 < ΓΓ ΠΟΠ ≤2 

Θεηηθέο θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ  θνηλσληθή απνδνρή θαη 
εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 

 
2 < ΓΓ ΠΟΠ ≤3 

Πνιχ ζεηηθέο θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ  θνηλσληθή απνδνρή θαη 
εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 

 
 3 < ΓΓ ΠΟΠ ≤3,39 

Βέιηηζηεο θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ  θνηλσληθή απνδνρή θαη 
εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 

 
 
 

Γείθηεο ΠΟΠ γηα Εχγηζε Γ-ΠΟΠ Εχγηζε 
 
Οξηζκφο Γείθηε: 
 
Γίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
 
                               Αξηζκφο θηηξίσλ κε θαηνηθίεο ηνπ ΟΣΑ  
Γ-ΠΟΠ Εχγηζε = -------------------------------------------------- 
                                        Αξηζκφο θαηνηθηψλ ηνπ ΟΣΑ 
 
 
 
εκαζία Γείθηε 
 

 Ο Γ-ΠΟΠ Εχγηζε δείρλεη ην θαηά πφζν ε θηηξηαθή θαηαλνκή ησλ θαηνηθηψλ ηνπ 
ΟΣΑ ζπκβάινπλ ζηελ θαιή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εχγηζε. 
Θεσξείηαη φηη ε θαιή εθαξκνγή ηεο Εχγηζεο ζα γηλφηαλ, εθφζνλ ζε θάζε θηίξην 
δηλφηαλ απφ έλαο θάδνο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο ν δείθηεο, ηφζν ιηγφηεξεο 
θαηνηθίεο ζα εμππεξεηνχληαη απφ θάζε θάδν άξα θαη ζα ππάξρνπλ αλάινγα ιηγφηεξα 
πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπο, θαη άξα ζα πιεζηάδνπκε ην ηδαληθφ, πνπ είλαη λα ππάξρεη 
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ζε θάζε θαηνηθία θαη έλαο θάδνο θαη έηζη πξνζεγγίδεηαη ε βέιηηζηε εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε δχγηζε. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο, ηφζν ην θάζε 
λνηθνθπξηφ ζα βιέπεη μεθάζαξα φηη κνηξάδεηαη ηνλ θάδν ηνπ κε φζν γίλεηαη ιηγφηεξα 
άιια λνηθνθπξηά θαη φηη ε εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνλ θάδν ζα κεηαηξέπεηαη ακεζφηεξα 
ζε κείσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο, πνπ ζα πιεξψλεη. Άξα, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 
Γ-ΠΟΠ Εχγηζε ζε έλαλ ΟΣΑ, ηφζν επθνιφηεξα, απνηειεζκαηηθφηεξα θαη κε θνηλσληθή 
απνδνρή κπνξεί λα εθαξκνζζεί ελ δπλάκεη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε δχγηζε ζηνλ ΟΣΑ. 

 
 
Υαξαθηεξηζκφο Σηκψλ Γείθηε  
 
Ο Γ-ΠΟΠ Εχγηζε είλαη θαζαξφο αξηζκφο κεηαμχ 0 θαη 1 θαη εθθξάδεηαη ζε %. Με βάζε 
ηνλ νξηζκφ ηνπ Γ-ΠΟΠ Εχγηζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο 
Διιάδαο, νη ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη απφ 14,3% έσο 100%. 
 
Με βάζε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηνπνζέηεζεο ελφο θάδνπ αλά θηίξην θαη ηηο ζπλζήθεο 
εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, πνπ δηακνξθψλνληαη, ζα ραξαθηεξίδακε ηηο ηηκέο ηνπ Γ-ΠΟΠ 
Εχγηζε γηα έλαλ ΟΣΑ σο εμήο ζηνλ πίλαθα 4.2.2:  
 
Πίλαθαο 4.2.2 Υαξαθηεξηζκφο ηνπ Γ ΠΟΠ Εχγηζε γηα έλαλ ΟΣΑ κε ρξήζε ελφο 
θάδνπ απνξξηκκάησλ αλά θηίξην 

Σηκή Γείθηε  
Γ-ΠΟΠ Εχγηζε 

Υαξαθηεξηζκφο πλζήθεο εθαξκνγήο ζηνλ ΟΣΑ 

 
 
 
 

0% < Γ ΠΟΠ Εχγηζε ≤25% 

Αξλεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ 
γηα ηελ θαιή εθαξκνγή 
ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 
κε Εχγηζε. 

Κάζε θάδνο ζα εμππεξεηεί θαηά κέζν φξν απφ 4 
λνηθνθπξηά θαη κέρξη πεξίπνπ 40 αλάινγα ην κέγεζνο 
ηνπ θηηξίνπ θαη ζα ππάξρεη ζνβαξή δπζθνιία 
ζπληνληζκνχ φισλ, ψζηε λα κεηψζνπλ ηα απνξξίκκαηά 
ηνπο γηα λα κεησζνχλ θαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο. Ζ φπνηα 
κείσζε ησλ ηειψλ ζα κνηξάδεηαη εμίζνπ ζε φια ηα 
λνηθνθπξηά αλεμάξηεηα απφ ην θαηά πφζν θάζε 
ζπγθεθξηκέλν λνηθνθπξηφ έρεη κεηψζεη ηα απνξξίκκαηά 
ηνπ ή ηνπ θαηά πφζν παξάγεη πνιιά ή ιίγα 
απνξξίκκαηα. Άξα, ε εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ δελ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθά δίθαηε. 

 
 
 
 

25% < Γ ΠΟΠ Εχγηζε ≤50% 

Θεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ 
γηα ηελ θαιή εθαξκνγή 
ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 
κε Εχγηζε. 

Κάζε θάδνο ζα εμππεξεηεί θαηά κ.ν. 2-4 λνηθνθπξηά θαη 
κπνξεί ζρεηηθά εχθνια λα ππάξμεη ζπληνληζκφο ηνπο, 
ψζηε λα κεηψζνπλ φινη ηα απνξξίκκαηά ηνπο γηα λα 
κεησζνχλ θαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο. Ζ φπνηα κείσζε 
ησλ απνξξηκκάησλ ζε θάπνην λνηθνθπξηφ κπνξεί λα 
κνηξάδεηαη ζε 2-4 λνηθνθπξηά, αιιά ζα γίλεηαη εκθαλήο 
θαη ζην ίδην ην λνηθνθπξηφ ε κείσζε ησλ ηειψλ. Άξα, ε 
εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ είλαη αξθεηά δίθαηε. 

 
 
 
 

50% < Γ ΠΟΠ Εχγηζε ≤75% 

Πνιχ ζεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο 
θαηνηθηψλ γηα ηελ θαιή 
εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Εχγηζε. 

Κάζε θάδνο ζα εμππεξεηεί θαηά κ.ν. 1,5-2 λνηθνθπξηά 
θαη κπνξεί πνιχ εχθνια λα ππάξμεη ζπληνληζκφο ηνπο, 
ψζηε λα κεηψζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο γηα λα 
κεησζνχλ θαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο. Ζ φπνηα κείσζε 
ησλ απνξξηκκάησλ ζε έλα λνηθνθπξηφ ζα γίλεηαη άκεζα 
θαη  θαζαξά εκθαλήο ζην ίδην ην λνηθνθπξηφ κε 
ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηειψλ. Άξα, ε εθαξκνγή ηνπ 
ΠΟΠ είλαη πνιχ δίθαηε. 

 
 
 

75% < Γ ΠΟΠ Εχγηζε ≤100% 

Δμαηξεηηθά ζεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο 
θαηνηθηψλ γηα ηελ θαιή 
εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Εχγηζε. 

Κάζε θάδνο ζα εμππεξεηεί θαηά κ.ν. 1-1,5 λνηθνθπξηά 
θαη κπνξεί πάξα πνιχ εχθνια λα ππάξμεη ζπληνληζκφο 
ηνπο, ψζηε λα κεηψζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο γηα λα 
κεησζνχλ θαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο. Ζ φπνηα κείσζε 
ησλ απνξξηκκάησλ ζε έλα λνηθνθπξηφ ζα κεηαηξέπεηαη 
ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζε κείσζε ησλ ηειψλ ζην ίδην ην 
λνηθνθπξηφ. Άξα, ε εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ είλαη εμαηξεηηθά 
δίθαηε. 
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Γ-ΠΟΠ Κάδνο 
 
Οξηζκφο Γείθηε: 
 
Γίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
 
 
                               Αξηζκφο θηηξίσλ κε κία ή 2 θαηνηθίεο ηνπ ΟΣΑ  
Γ-ΠΟΠ Κάδνο = ----------------------------------------------------------- 
                                           Αξηζκφο θαηνηθηψλ ΟΣΑ 
 
 
εκαζία Γείθηε 
 

 Ο Γ-ΠΟΠ Κάδνο δείρλεη ην θαηά πφζν ε θηηξηαθή θαηαλνκή ησλ θαηνηθηψλ ηνπ ΟΣΑ 
ζπκβάινπλ ζηελ θαιή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάδν. Θεσξείηαη φηη ε 
θαιή εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε Κάδν ζα γίλεηαη, εθφζνλ ζε θάζε λνηθνθπξηφ δίλεηαη απφ 
έλαο θάδνο θαη ην λνηθνθπξηφ πιεξψλεη ηα ηέιε κε βάζε ηνλ φγθν θαη ηελ ζπρλφηεηα 
απνθνκηδήο. ζν πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά έρεη ην θηίξην, ηφζν κεγαιχηεξν ην πξφβιεκα 
εμεχξεζεο ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ ησλ λνηθνθπξηψλ. Δάλ ινηπφλ ν ΟΣΑ 
έρεη πνιιά θηίξηα θαηνηθηψλ κε 1 ή 2 λνηθνθπξηά, ηφηε ην πξφβιεκα απηφ γίλεηαη πνιχ 
κηθξφηεξν θαη άξα ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν εθαξκφδεηαη θαιχηεξα. Άξα, φζν 
κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο ζε έλαλ ΟΣΑ, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάδν ζηνλ ΟΣΑ. 
 
 
Υαξαθηεξηζκφο Σηκψλ Γείθηε  
 
Ο Γ-ΠΟΠ Κάδνο είλαη θαζαξφο αξηζκφο κεηαμχ 0 θαη 1 θαη εθθξάδεηαη ζε %. Με βάζε ηνλ 
νξηζκφ ηνπ Γ-ΠΟΠ Κάδνο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο, νη 
ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη απφ 2,4% έσο 100%. 
 
Με βάζε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο θάδνπ αλά λνηθνθπξηφ θαη ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηεο 
κεζφδνπ, πνπ δηακνξθψλνληαη, ζα ραξαθηεξίδακε ηηο ηηκέο ηνπ Γ-ΠΟΠ Κάδνο γηα έλαλ 
ΟΣΑ σο εμήο ζηνλ πίλαθα 4.2.3:  
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Πίλαθαο 4.2.3 Υαξαθηεξηζκφο ηνπ Γ ΠΟΠ Κάδνο γηα έλαλ ΟΣΑ 
Σηκή Γείθηε  

Γ-ΠΟΠ Κάδνο 
Υαξαθηεξηζκφο πλζήθεο εθαξκνγήο ζηνλ ΟΣΑ 

 
 
 

0% < Γ ΠΟΠ Κάδνο ≤25% 

Πνιχ αξλεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο 
θαηνηθηψλ γηα ηελ θαιή 
εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάδν. 

Σν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ πνπ ζα ππάξρνπλ 1-2 θάδνη  
αλά θηίξην είλαη πνιχ κηθξφ. Άξα, ζην ζπληξηπηηθά 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ ζα έπξεπε λα 
δίλνληαη απφ 3 έσο 40 θάδνη αλά θηίξην θαη ζίγνπξα ζα 
ππήξραλ πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο 
απηψλ ησλ πνιιψλ θάδσλ. Άξα, απηφ ην ζχζηεκα δελ 
επλνείηαη θαζφινπ γηα λα εθαξκνζζεί ζηνλ ΟΣΑ.  

 
 
 

25% < Γ ΠΟΠ Κάδνο ≤50% 

Αξλεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ γηα 
ηελ θαιή εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάδν. 

Σν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ πνπ ζα ππάξρνπλ 1-2 θάδνη  
αλά θηίξην είλαη αθφκε ζρεηηθά κηθξφ. Άξα, ζην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ ζα έπξεπε λα 
δίλνληαη απφ 3 έσο θαη 40 θάδνη αλά θηίξην θαη 
ζίγνπξα ζα ππήξραλ πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα 
ρσξνζέηεζεο απηψλ ησλ πνιιψλ θάδσλ. Άξα, απηφ 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ δελ επλνείηαη γηα λα εθαξκνζζεί 
ζηνλ ΟΣΑ.  

 
 
 

50% < Γ ΠΟΠ Κάδνο ≤75% 

ζεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ γηα 
ηελ θαιή εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάδν. 

Σν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ πνπ ζα ππάξρνπλ 1-2 θάδνη  
αλά θηίξην είλαη πιένλ ζρεηηθά ην κεγαιχηεξν. Άξα, ζε 
έλα ζαθέο κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ ζα έπξεπε 
λα δίλνληαη απφ 3 έσο 40 θάδνη αλά θηίξην, θαη 
ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ ηα φπνηα 
πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο απηψλ ησλ πνιιψλ 
θάδσλ. Άξα, απηφ ην ζχζηεκα ΠΟΠ αξρίδεη λα 
επλνείηαη γηα λα εθαξκνζζεί ζηνλ ΟΣΑ.  

 
 
 
 

75% < Γ ΠΟΠ Κάδνο ≤100% 

Πνιχ ζεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ γηα 
ηελ θαιή εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάδν. 

Σν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ πνπ ζα ππάξρνπλ 1-2 θάδνη  
αλά θηίξην είλαη ζαθψο  ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν. 
Άξα, ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ ζα έπξεπε λα 
δίλνληαη απφ 3 έσο 40 θάδνη αλά θηίξην, θαη 
ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ ηα φπνηα 
πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο απηψλ ησλ πνιιψλ 
θάδσλ, κηα θαη ν ΟΣΑ θαίλεηαη φηη είλαη αξθεηά 
αξαηνθαηνηθεκέλνο. Άξα, απηφ ην ζχζηεκα ΠΟΠ 
επλνείηαη λα εθαξκνζζεί ζηνλ ΟΣΑ.  

 

Γ-ΠΟΠ αθνχια  
 
Οξηζκφο Γείθηε: 
 
Γίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
 
                                  Αξηζκφο θηηξίσλ κε κία θαηνηθία ΟΣΑ  
Γ-ΠΟΠ αθνχια = ----------------------------------------------------------- 
                                              Αξηζκφο θαηνηθηψλ ΟΣΑ 
 
εκαζία Γείθηε 
 

 Ο Γ-ΠΟΠ αθνχια δείρλεη ην θαηά πφζν ε θηηξηαθή θαηαλνκή ησλ θαηνηθηψλ ηνπ 
ΟΣΑ ζπκβάινπλ ζηελ θαιή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε αθνχια. Θεσξείηαη 
φηη ε θαιή εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε αθνχια (ζε ζρέζε κε ηα θηίξηα) ζα γίλεηαη πνιχ 
επθνιφηεξα ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο κε κνλνθαηνηθίεο, φπνπ ζηνλ θάδν 
απνξξηκκάησλ πνπ ζα κπαίλνπλ νη εηδηθέο ζαθνχιεο (ή νη θνηλέο  ζαθνχιεο κε tags) ζα 
κπνξνχλ επθνιφηεξα νη θάηνηθνη λα εληνπίζνπλ πνηνο «θάλεη δαβνιηά» θαη λα αλαγθαζηεί 
λα ζπκκνξθσζεί πνιχ πην γξήγνξα θαη άξα λα πεηχρεη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΠΟΠ κε ζαθνχια. Αληίζεηα, ζε πεξηνρέο κε πνιπθαηνηθίεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα 
εληνπηζζεί απηφο πνπ δελ πξνκεζεχεηαη ηηο εηδηθέο ζαθνχιεο (ή ηα tags), θαη ππάξρεη 
θίλδπλνο λα απνγνεηεπηνχλ θαη νη ζπλεπείο δεκφηεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε 
ζαθνχια λα απνηχρεη θαη λα κελ κπνξεί ν ΟΣΑ λα ζπγθεληξψζεη ηα αλαινγνχληα ηέιε 
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θαζαξηφηεηαο. Άξα, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο ζε έλαλ ΟΣΑ, ηφζν θαιχηεξε, 
γξεγνξφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε γίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
αθνχια ζηνλ ΟΣΑ. 
 
Υαξαθηεξηζκφο Σηκψλ Γείθηε  
 
Ο Γ-ΠΟΠ αθνχια είλαη θαζαξφο αξηζκφο κεηαμχ 0 θαη 1 θαη εθθξάδεηαη ζε %. Με βάζε 
ηνλ νξηζκφ ηνπ Γ-ΠΟΠ αθνχια θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο 
Διιάδαο, νη ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη απφ 1,1% έσο 100%. 
 
Με βάζε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρξήζεο ελφο θάδνπ αλά θηίξην γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
εηδηθψλ ζαθνπιψλ θαη ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, πνπ δηακνξθψλνληαη, ζα 
ραξαθηεξίδακε ηηο ηηκέο ηνπ Γ-ΠΟΠ αθνχια γηα έλαλ ΟΣΑ σο εμήο ζηνλ πίλαθα 4.2.4: 
 
Πίλαθαο 4.2.4 Υαξαθηεξηζκφο ηνπ Γ ΠΟΠ αθνχια γηα έλαλ ΟΣΑ κε ρξήζε ελφο 
θάδνπ απνξξηκκάησλ αλά θηίξην 

Σηκή Γείθηε  
Γ-ΠΟΠ αθνχια 

Υαξαθηεξηζκφο πλζήθεο εθαξκνγήο ζηνλ ΟΣΑ 

 
 
 

0% < Γ ΠΟΠ αθνχια ≤25% 

Αξλεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ 
γηα ηελ θαιή 
εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
αθνχια. 

Πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ζαθνπιψλ (ή κε tags) ζα 
εμππεξεηεί απφ 2 λνηθνθπξηά έσο πεξίπνπ 40, 
αλάινγα ην κέγεζνο ηνπ θηηξίνπ θαη ζα ππάξρεη 
ζνβαξή δπζθνιία εληνπηζκνχ φπνησλ «θάλνπλ 
δαβνιηά» θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηδηθέο ζαθνχιεο. 
Απηφ ην γεγνλφο απνηειεί ζνβαξφ θίλδπλν γηα 
απνγνήηεπζε θαη ησλ ππνινίπσλ ελνίθσλ θαη ηειηθά 
γελίθεπζε ηεο κε ρξήζεο ησλ εηδηθψλ ζαθνπιψλ θαη 
ηελ απνηπρία ηνπ ΟΣΑ λα εηζπξάμεη ηα ηέιε θαη άξα 
απνηπγράλεη θαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ. Άξα, ε εθαξκνγή 
ηνπ ΠΟΠ κε αθνχια έρεη πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα 
απνηπρίαο. 

 
 
 

25% < Γ ΠΟΠ αθνχια ≤50% 

Θεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ 
γηα ηελ θαιή 
εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
αθνχια. 

εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ζαθνπιψλ (ή κε tags) ζα 
εμππεξεηεί έλα λνηθνθπξηφ θαη αθφκε κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ θάδσλ ζα εμππεξεηεί 1–4 λνηθνθπξηά, 
αλάινγα ην κέγεζνο ηνπ θηηξίνπ θαη κπνξεί ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα λα εληνπηζζεί φπνηνο «θάλεη 
δαβνιηά» θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηηο εηδηθέο ζαθνχιεο. 
Έηζη, ν θίλδπλνο απνηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 
είλαη δηαρεηξίζηκνο απφ ηνλ ΟΣΑ. Άξα, ε εθαξκνγή 
ηνπ ΠΟΠ κε αθνχια έρεη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 

 
 
 

50% < Γ ΠΟΠ αθνχια ≤75% 

Πνιχ ζεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο 
θαηνηθηψλ γηα ηελ 
θαιή εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
αθνχια. 

Πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ζαθνπιψλ (ή κε 
tags) ζα εμππεξεηεί έλα λνηθνθπξηφ θαη αθφκε 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θάδσλ ζα εμππεξεηεί 1–4 
λνηθνθπξηά, θαη κπνξεί ζρεδφλ άκεζα λα εληνπηζζεί 
φπνηνο «θάλεη δαβνιηά» θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηηο 
εηδηθέο ζαθνχιεο. Έηζη, ν θίλδπλνο απνηπρίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ είλαη πνιχ κηθξφο. Άξα, ε 
εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε αθνχια έρεη πνιχ κεγάιε 
πηζαλφηεηα επηηπρίαο. 

 
 
 
 

75% < Γ ΠΟΠ αθνχια ≤100% 

Δμαηξεηηθά ζεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο 
θαηνηθηψλ γηα ηελ 
θαιή εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
αθνχια. 

Πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ζαθνπιψλ (ή κε tags) ζα 
εμππεξεηεί έλα λνηθνθπξηφ θαη αθφκε κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ θάδσλ ζα εμππεξεηεί 1–4 λνηθνθπξηά, θαη 
κπνξεί άκεζα λα εληνπηζζεί φπνηνο «θάλεη δαβνιηά» 
θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηηο εηδηθέο ζαθνχιεο. Έηζη, ν 
θίλδπλνο απνηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ είλαη 
ειάρηζηνο. Άξα, ε εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε αθνχια 
έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε πηζαλφηεηα επηηπρίαο. 
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Γείθηεο ΠΟΠ γηα Εχγηζε Γ-ΠΟΠ Κάξηα  
 
Οξηζκφο Γείθηε: 
 
Γίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
 
 
                                  Αξηζκφο θαηνηθηψλ ζε θηίξηα κε ≥ ησλ 16  θαηνηθηψλ ΟΣΑ  
Γ-ΠΟΠ Κάξηα = ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                       Αξηζκφο θαηνηθηψλ ΟΣΑ 
 
 
 
εκαζία Γείθηε 
 

 Ο Γ-ΠΟΠ Κάξηα δείρλεη ην θαηά πφζν ε θηηξηαθή θαηαλνκή ησλ θαηνηθηψλ ηνπ ΟΣΑ 
ζπκβάινπλ ζηελ θαιή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε ηελ Κάξηα. Θεσξείηαη φηη 
ε θαιή εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε Κάξηα (ζε ζρέζε κε ηα θηίξηα) ζα γίλεηαη πνιχ επθνιφηεξα 
θαη νηθνλνκηθφηεξα ζε πνιχ ππθλνθαηνηθεκέλεο  πεξηνρέο κε κεγάιεο πνιπθαηνηθίεο (κε 
≥ ησλ 16 λνηθνθπξηψλ), δηφηη έηζη κε κέζεο ζπρλφηεηεο απνθνκηδήο ησλ εηδηθψλ Press 
Containers (1 ή 2 θνξέο εβδνκαδηαίσο) επηηπγράλεηαη εχθνια ζε φιν ηνλ ΟΣΑ ην εμήο: α) 
Κάζε θηίξην λα έρεη κπξνζηά ηνπ ή κπξνζηά ζην δηπιαλφ θηίξην ή ζηελ ρεηξφηεξε 
πεξίπησζε κπξνζηά ζην παξαδηπιαλφ θηίξην έλα εηδηθφ Press Container γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο κε ρξήζε ηεο θάξηαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 
είλαη πεξίπνπ ίδηα ε απφζηαζε θαηνηθηψλ - Press Container, φπσο ζήκεξα ε απφζηαζε 
θαηνηθηψλ – θάδσλ απνξξηκκάησλ, β)  Σν πξνεγνχκελν ην επηηπγράλνπκε κε ηνλ 
κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ ησλ εηδηθψλ Press Containers. ηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο νη απνζηάζεηο θαηνηθηψλ - Press Container γίλνληαη πνιχ κεγαιχηεξεο θαη ν 
αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ Press Container απμάλεη, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη 
νη θάηνηθνη λα κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο θαη ηαπηφρξνλα απμάλεη θαη ην θφζηνο 
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα. Άξα, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο 
ζε έλαλ ΟΣΑ, ηφζν θαιχηεξε, νηθνλνκηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε γίλεηαη ε 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα ζηνλ ΟΣΑ. 
 
 
Υαξαθηεξηζκφο Σηκψλ Γείθηε  
 
Ο Γ-ΠΟΠ Κάξηα είλαη θαζαξφο αξηζκφο κεηαμχ 0 θαη 1 θαη εθθξάδεηαη ζε %. Με βάζε ηνλ 
νξηζκφ ηνπ Γ-ΠΟΠ Κάξηα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο, νη 
ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη απφ 0,0% έσο 42,2%. 
 
Με βάζε ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, ζα ραξαθηεξίδακε ηηο 
ηηκέο ηνπ Γ-ΠΟΠ Κάξηα γηα έλαλ ΟΣΑ σο εμήο ζηνλ πίλαθα 4.2.5: 
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Πίλαθαο 4.2.5 Υαξαθηεξηζκφο ηνπ Γ ΠΟΠ Κάξηα γηα έλαλ ΟΣΑ 
Σηκή Γείθηε  

Γ-ΠΟΠ Κάξηα 
Υαξαθηεξηζκφο πλζήθεο εθαξκνγήο ζηνλ ΟΣΑ 

 
 
 

0% < Γ ΠΟΠ Κάξηα 
≤25% 

Πνιχ αξλεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο 
θαηνηθηψλ γηα ηελ θαιή 
εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάξηα. 

Σν πνζνζηφ ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ θηηξίσλ ζηνλ ΟΣΑ είλαη 
πνιχ κηθξφ. Άξα, ζην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν ππφινηπν 
πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ ηνπ ΟΣΑ ζα εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα 
ΠΟΠ κε Κάξηα κε κεγάιν θφζηνο θαη κε κεγάιε δπζθνιία 
κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο θαηνίθνπο. Άξα, απηφ 
ην ζχζηεκα δελ επλνείηαη θαζφινπ γηα λα εθαξκνζζεί ζηνλ 
ΟΣΑ.  

 
 
 

25% < Γ ΠΟΠ 
Κάξηα ≤50% 

Αξλεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ γηα 
ηελ θαιή εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάξηα. 

Σν πνζνζηφ ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ θηηξίσλ ζηνλ ΟΣΑ είλαη 
αθφκε κηθξφ. Άξα, ζην ζαθψο κεγαιχηεξν ππφινηπν πνζνζηφ 
ησλ θηηξίσλ ηνπ ΟΣΑ ζα εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
Κάξηα κε κεγάιν θφζηνο θαη κε κεγάιε δπζθνιία κεηαθνξάο 
ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο θαηνίθνπο. Άξα, απηφ ην ζχζηεκα 
δελ επλνείηαη γηα λα εθαξκνζζεί ζηνλ ΟΣΑ.  

 
 
 

50% < Γ ΠΟΠ 
Κάξηα ≤75% 

ζεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ γηα 
ηελ θαιή εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάξηα. 

Σν πνζνζηφ ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ θηηξίσλ ζηνλ ΟΣΑ είλαη 
κεγάιν. Άξα, ζε έλα ζαθψο κηθξφηεξν ππφινηπν πνζνζηφ ησλ 
θηηξίσλ ηνπ ΟΣΑ ζα εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα κε 
κεγάιν θφζηνο θαη κε κεγάιε δπζθνιία κεηαθνξάο ησλ 
απνξξηκκάησλ απφ ηνπο θαηνίθνπο. Άξα, απηφ ην ζχζηεκα ζα 
κπνξνχζε λα εμεηαζζεί γηα λα εθαξκνζζεί ζηνλ ΟΣΑ 
ζπλεθηηκψληαο θαη φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο. 

 
 
 
 

75% < Γ ΠΟΠ 
Κάξηα ≤100% 

Πνιχ ζεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο θαηνηθηψλ γηα 
ηελ θαιή εθαξκνγή ελφο 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάξηα. 

Σν πνζνζηφ ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ θηηξίσλ ζηνλ ΟΣΑ είλαη 
πνιχ κεγάιν. Άξα, ζε έλα πνιχ κηθξφ ππφινηπν πνζνζηφ ησλ 
θηηξίσλ ηνπ ΟΣΑ ζα εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα κε 
κεγάιν θφζηνο θαη κε κεγάιε δπζθνιία κεηαθνξάο ησλ 
απνξξηκκάησλ απφ ηνπο θαηνίθνπο. Άξα, ππάξρνπλ ζαθψο νη 
θηηξηαθέο πξνυπνζέζεηο, ψζηε απηφ ην ζχζηεκα λα εθαξκνζζεί 
ζηνλ ΟΣΑ θαη νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πηζαλή 
εθαξκνγή ηνπ ζπλεθηηκψληαο θαη φινπο ηνπο άιινπο 
παξάγνληεο. 

 
 
 
Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε παξνπζίαζε ζηνλ πίλαθα 4.2.6, αλάινγα ηηο ηηκέο ησλ 4 
δεηθηψλ ΠΟΠ, ζπλνςίδεηαη ην πφζν αξλεηηθέο ή ζεηηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο. 
 
 
 
Πίλαθαο 4.2.6 πγθεληξσηηθφο ραξαθηεξηζκφο δεηθηψλ 

Σηκή Γείθηε ΠΟΠ  Γείθηεο ΠΟΠ 
Εχγηζε 

Γείθηεο ΠΟΠ 
Κάδνο 

Γείθηεο ΠΟΠ 
αθνχια 

Γείθηεο ΠΟΠ 
Κάξηα 

 
0% < Γ ΠΟΠ ≤25% 

Αξλεηηθέο 
θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

Πνιχ αξλεηηθέο 
θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

Αξλεηηθέο 
θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

Πνιχ αξλεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο 

 
25% < Γ ΠΟΠ ≤50% 

Θεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

Αξλεηηθέο 
θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

Θεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

Αξλεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

 
50% < Γ ΠΟΠ ≤75% 

Πνιχ ζεηηθέο 
θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

ζεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

Πνιχ ζεηηθέο 
θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

ζεηηθέο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

 
75% < Γ ΠΟΠ ≤100% 

Δμαηξεηηθά 
ζεηηθέο θηηξηαθέο 

ζπλζήθεο 

Πνιχ ζεηηθέο 
θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο 

Δμαηξεηηθά 
ζεηηθέο θηηξηαθέο 

ζπλζήθεο 

Πνιχ ζεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο 
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Δπεμεξγαζία ησλ Γεηθηψλ ΠΟΠ  
 
Γηα λα γίλεη δπλαηή ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 4 ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
ζηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο απφ θηηξηαθήο άπνςεο, έγηλε ε παξαθάησ επεμεξγαζία: 
 

 Γηα θάζε ΟΣΑ ηεο Διιάδαο απφ ηνπο 1.033 (εθηφο Αγίνπ ξνπο), ππνινγίζζεθαλ ν 
Γεληθφο Γείθηεο ΠΟΠ, νη δείθηεο Γ1 & Γ2 θαη νη 4 δείθηεο γηα ηα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ. 

 Πξνζδηνξίζζεθαλ ηα βαζηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα φισλ ησλ δεηθηψλ ζπλνιηθά ησλ 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο θαη νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο ζαλ λα ήηαλ έλαο δήκνο. 

 Πξνζδηνξίζζεθε ζε φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο πφζεο θνξέο ν θάζε δείθηεο ήηαλ 
ζην εχξνο, πνπ έρνπλ δνζεί ζπγθεθξηκέλνη ραξαθηεξηζκνί ησλ δεηθηψλ. 

 Πξνζδηνξίζζεθε γηα φινπο ηνπο δείθηεο πφζεο θνξέο ν θάζε δείθηεο ησλ 4 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ είρε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ή ηελ δεχηεξε, ηξίηε ή ηέηαξηε 
κεγαιχηεξε ηηκή ζε φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο. 

 Γηα φινπο ηνπο δείθηεο ΠΟΠ, πνπ ζε θάζε ΟΣΑ είραλ ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ή είραλ ην 
πνιχ 10% κηθξφηεξε ηηκή απφ ηελ κέγηζηε ηηκή θάπνηνπ δείθηε, έγηλε αλάιπζε αλά 
πιεζπζκηαθή θαηεγνξία (ζσξεπηηθή ή κε). 

 
Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαπάλσ επεμεξγαζία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
 
 

4.2.2 Απνηειέζκαηα θηηξηαθήο αλάιπζεο 
 
πσο αλαθέξζεθε φινη νη δείθηεο ΠΟΠ νξίζζεθαλ κε βάζε θαη ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ 
θηηξηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο απνγξαθήο θηηξίσλ ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2000 ηεο ΔΤΔ. ηνπο 
επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 
ησλ θηηξηαθψλ δεδνκέλσλ φισλ ησλ ΟΣΑ ηεο Διιάδαο, ζε ζρέζε κε ηνπο νξηζζέληεο 
δείθηεο ΠΟΠ. 
 
πγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα 4.2.7 παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 
δεηθηψλ ΠΟΠ απφ φινπο ηνπο 1.033 ΟΣΑ ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα απηφ 
εθηηκψληαη ηα εμήο: 
 

 ινη νη δείθηεο ΠΟΠ ζεσξψληαο φηη φιε ε Διιάδα είλαη έλαο δήκνο. 

 Ζ κέγηζηε, ε ειάρηζηε θαη ε κέζε ηηκή ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ απφ φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο 
Διιάδαο. 

 Σν πφζεο θνξέο ζηνπο 1.033 ΟΣΑ ν θάζε δείθηεο είρε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή, ηελ 
δεχηεξε κεγαιχηεξε, ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε θαη πφζεο ηελ ηέηαξηε θαη κηθξφηεξε ηηκή. 

 Πφζεο θνξέο ν ΓΓ ΠΟΠ ήηαλ α) κηθξφηεξνο απφ 0,5 β) κεηαμχ 0,5 -1, γ) κεηαμχ 1-2, 
δ) κεηαμχ 2-3 θαη ε) κεγαιχηεξνο απφ 3. 

 Πφζεο θνξέο νη ππφινηπνη δείθηεο ΠΟΠ ήηαλ α) κηθξφηεξνη απφ 25%, β) κεηαμχ 25%-
50%, γ) κεηαμχ 50%-75% θαη δ) κεγαιχηεξνη απφ 75%. 

 Σέινο, πξνζδηνξίζζεθαλ νη κέζεο ηηκέο φισλ ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ γηα φιεο ηηο 
πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο ησλ ΟΣΑ. 

 
Λφγσ ηνπ νξηζκνχ ησλ 3 δεηθηψλ ΠΟΠ (Εχγηζε, Κάδνο & αθνχια) είλαη θαλεξφ φηη 
παληνχ ν Γ ΠΟΠ Εχγηζε ζα έρεη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο δχν, ηελ κεγαιχηεξε πάληα 
ηηκή ζε θάζε ΟΣΑ. Απηφ θάλεθε θαη ζηελ ζρεηηθή αλάιπζε ζηνλ πίλαθα 4.2.7. Απηφ ην 
γεγνλφο δελ ζεκαίλεη φηη ηα άιια δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ δελ πιεξνχλ ηα ζεηηθά θηηξηαθά 
δεδνκέλα γηα λα εθαξκνζζνχλ. Κάιιηζηα, ζα κπνξνχζε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν λα 
έρεη ιίγν κηθξφηεξν δείθηε ΠΟΠ απφ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε δχγηζε, αιιά ζπλεθηηκψληαο θαη 
άιινπο παξάγνληεο ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη έλαο δήκνο λα επηιέμεη  απηφ γηα 
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εθαξκνγή. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ελδηαθέξεη απιψο πνηνο δείθηεο ΠΟΠ (απφ ηνπο ηξεηο) 
είλαη πςειφηεξνο, αιιά θαη πνηνη δείθηεο είλαη πνιχ θνληά ζηελ ηηκή ηνπ πςειφηεξνπ 
δείθηε. Δπίζεο, ελδηαθέξεη λα πξνζδηνξηζζεί πφζνη ΟΣΑ πιεξνχλ φιεο ηηο ζεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηνπο πίλαθεο 4.2.8-4.2.9 παξνπζηάδνληαη νη 
πιεζπζκηαθέο θαηαλνκέο (ζσξεπηηθή θαη κε) ησλ ΟΣΑ θαη ε αληίζηνηρε αλάιπζε φισλ 
ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ, πνπ ζε θάζε ΟΣΑ α) είραλ ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ή είραλ ην πνιχ 10% 
κηθξφηεξε ηηκή απφ ηελ κέγηζηε ηηκή θάπνηνπ δείθηε θαη β) φπνπ θαη νη 5 δείθηεο ΠΟΠ  
πιεξνχλ φια ηα ειάρηζηα θξηηήξηα ζεηηθψλ θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ, φπσο παξνπζηάζζεθαλ 
ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ησλ ραξαθηεξηζκψλ ησλ δεηθηψλ. 
 
Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ πίλαθα 4.2.10 έγηλε ε 
ζπγθεληξσηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ ησλ ΟΣΑ ζηηο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο α) 
0-19.000 θάηνηθνη, β) 19.000-40.000 θάηνηθνη, γ) 40.000-200.000, δ) 200.000-500.000, 
θαη ε) 500.000-800.000. 
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Πίλαθαο 4.2.7 Βαζηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ φισλ ησλ ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 
α/α Παξάκεηξνο Αξηζ. 

ΟΣΑ 
Σηκέο ησλ δεηθηψλ 

Γεληθνί Γείθηεο  Γ ΠΟΠ 
Εχγηζε 

Γ ΠΟΠ 
Κάδνο 

Γ ΠΟΠ 
αθνχια 

Γ ΠΟΠ 
Κάξηα    Γ1 Γ2 ΓΓ-ΠΟΠ 

1 „ιε ε Διιάδα ζαλ έλαο δήκνο 1 1,53 0,56 0,57 56,3% 48,0% 40,1% 9,4% 

2 Μέγηζηε ηηκή απφ φινπο ηνπο ΟΣΑ Διιάδαο 1.033 5,88 1,00 3,39 100,0% 100,0% 100,0% 42,2% 

3 Διάρηζηε ηηκή απφ φινπο ηνπο ΟΣΑ Διιάδαο 1.033 0,98 0,04 0,03 14,3% 2,4% 1,1% 0,0% 

4 Μέζε ηηκή απφ φινπο ηνπο ΟΣΑ Διιάδαο 1.033 1,79 0,83 1,00 79,4% 75,0% 67,1% 1,3% 

5 Πφζεο θνξέο είρε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή 1.033    1022 0 0 11 

6 Πφζεο θνξέο είρε ηελ δεχηεξε ηηκή 1.033    11 1013 0 9 

7 Πφζεο θνξέο είρε ηελ ηξίηε ηηκή 1.033    0 20 1003 10 

8 Πφζεο θνξέο είρε ηελ ηέηαξηε ηηκή 1.033    0 0 30 1003 

9 Πφζεο θνξέο ήηαλ  ΓΓ ΠΟΠ ≤ 0,5 1.033   97     

10 Πφζεο θνξέο ήηαλ 0,5 < ΓΓ ΠΟΠ ≤ 1 1.033   465*     

11 Πφζεο θνξέο ήηαλ 1 < ΓΓ ΠΟΠ ≤ 2 1.033   451     

12 Πφζεο θνξέο ήηαλ 2 < ΓΓ ΠΟΠ ≤ 3 1.033   19     

13 Πφζεο θνξέο ήηαλ 3 < ΓΓ ΠΟΠ ≤ 3,39 1.033   1     

14 Πφζεο θνξέο ήηαλ 0% < Γ ΠΟΠ ≤ 25% 1.033    15 52 79 1.023 

15 Πφζεο θνξέο ήηαλ 25% < Γ ΠΟΠ ≤ 50% 1.033    85 82 120 10 

16 Πφζεο θνξέο ήηαλ 50% < Γ ΠΟΠ ≤ 75% 1.033    172 228 348 0 

17 Πφζεο θνξέο ήηαλ 75% < Γ ΠΟΠ ≤ 100% 1.033    761 671 486 0 

18 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 0-100 θαηνίθνπο 3 1,69 0,98 1,09 96,0% 95,1% 92,0% 0,0% 

19 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 100-200 θαηνίθνπο 4 2,34 0,97 1,52 96,2% 94,9% 92,7% 0,0% 

20 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 200-300 θαηνίθνπο 8 2,64 0,94 1,65 90,3% 88,0% 82,2% 0,0% 

21 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 300-400 θαηνίθνπο 7 2,83 0,85 1,54 86,0% 81,3% 77,2% 0,0% 

22 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 400-500 θαηνίθνπο 10 2,08 0,95 1,32 87,7% 85,7% 76,5% 0,0% 

23 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 500-600 θαηνίθνπο 10 1,85 0,94 1,16 92,3% 89,9% 86,2% 0,0% 

24 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 600-700 θαηνίθνπο 11 2,06 0,94 1,30 92,2% 90,2% 86,1% 0,0% 

25 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 700-800 θαηνίθνπο 10 2,24 0,92 1,39 87,1% 84,5% 77,0% 0,0% 

26 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 800-900 θαηνίθνπο 10 2,33 0,93 1,44 93,1% 89,7% 86,6% 0,0% 

27 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 900-1.000 θαηνίθνπο 8 2,02 0,96 1,30 92,9% 91,3% 86,6% 0,0% 

28 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 1.000-1.200 θαηνίθνπο 15 2,03 0,92 1,24 87,9% 85,4% 78,9% 0,0% 

29 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 1.200-1.500  26 2,00 0,95 1,27 91,4% 89,5% 83,9% 0,0% 

30 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 1.500-2.000 53 2,05 0,94 1,28 91,1% 88,9% 83,5% 0,0% 

31 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 2.000-3.000  143 1,88 0,93 1,16 88,9% 86,5% 80,0% 0,0% 
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32 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 3.000-4.000  122 1,81 0,91 1,10 86,9% 84,0% 76,6% 0,0% 

33 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 4.000-5.000 102 1,73 0,89 1,02 84,2% 80,8% 72,1% 0,1% 

34 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 5.000-6.000 80 1,69 0,90 1,00 85,3% 82,0% 73,9% 0,0% 

35 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 6.000-7.000 66 1,71 0,86 0,98 81,7% 77,6% 68,9% 0,1% 

36 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 7.000-8.000 40 1,88 0,85 1,02 79,8% 75,1% 65,1% 0,2% 

37 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 8.000-9.000 39 1,70 0,81 0,92 76,7% 71,2% 61,1% 0,4% 

38 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 9.000-10.000 19 1,66 0,79 0,86 75,8% 70,4% 61,4% 0,5% 

39 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 10.000-11.000 31 1,63 0,75 0,82 71,8% 65,5% 55,8% 0,6% 

40 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 11.000-12.000 23 1,57 0,80 0,83 75,3% 70,0% 60,1% 0,2% 

41 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 12.000-13.000 15 1,67 0,78 0,88 74,0% 68,6% 59,0% 2,1% 

42 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 13.000-14.000 14 1,87 0,74 0,88 68,9% 62,4% 50,7% 1,3% 

43 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 14.000-15.000 7 1,46 0,73 0,73 66,7% 61,0% 49,3% 4,1% 

44 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 15.000-16.000 11 1,77 0,69 0,84 66,1% 58,6% 48,6% 2,7% 

45 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 16.000-17.000 11 1,77 0,73 0,89 69,9% 63,3% 53,3% 3,0% 

46 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 17.000-18.000 4 1,46 0,63 0,61 61,5% 52,7% 42,5% 1,4% 

47 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 18.000-19.000 8 1,87 0,66 0,83 64,1% 57,2% 47,9% 6,3% 

48 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 19.000-20.000 4 1,38 0,53 0,49 53,3% 43,4% 34,0% 4,8% 

49 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 20.000-25.000 23 1,59 0,54 0,60 54,0% 44,3% 34,7% 4,3% 

50 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 25.000-30.000 13 1,52 0,52 0,57 52,0% 42,4% 33,2% 5,9% 

51 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 30.000-35.000 16 1,57 0,53 0,61 53,7% 44,0% 34,6% 5,1% 

52 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 35.000-40.000 10 1,69 0,56 0,68 56,5% 48,1% 40,6% 8,1% 

53 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 40.000-45.000 5 1,29 0,25 0,22 31,5% 17,3% 9,3% 9,0% 

54 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 45.000-50.000 4 1,28 0,43 0,38 46,0% 35,3% 27,2% 7,2% 

55 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 50.000-60.000 9 1,41 0,41 0,39 42,8% 32,8% 25,0% 14,0% 

56 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 60.000-70.000 16 1,40 0,34 0,33 38,3% 26,3% 18,4% 10,8% 

57 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 70.000-80.000 8 1,29 0,24 0,21 30,0% 16,8% 9,8% 15,6% 

58 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 80.000-90.000 4 1,39 0,47 0,44 46,6% 36,0% 24,8% 7,8% 

59 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 90.000-100.000 3 1,27 0,23 0,19 30,2% 16,2% 9,9% 6,6% 

60 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 100.000-150.000 3 1,30 0,29 0,26 32,7% 20,2% 11,7% 20,5% 

61 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 150.000-200.000 3 1,41 0,34 0,33 37,3% 25,3% 16,4% 14,6% 

62 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 200.000-500.000 (Θεζ/θε) 1 1,31 0,04 0,03 15,6% 2,7% 1,8% 40,6% 

63 Μ.Ο. ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 500.000-800.000 (Αζήλα) 1 1,35 0,07 0,06 16,6% 4,8% 2,7% 42,2% 

*Με έληνλνπο αξηζκνχο είλαη νη αξηζκνί ησλ ΟΣΑ πνπ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο ζεηηθέο θηηξηαθέο ζπλζήθεο ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε 
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Πίλαθαο 4.2.8 Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ησλ ΟΣΑ θαη αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ φπνπ εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο θαη φπνπ πιεξνχλ 
φια ηα ειάρηζηα θξηηήξηα ζεηηθψλ θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ 
α/α ΟΣΑ κε 

πιεζπζκφ 
απφ - έσο 
(θάηνηθνη) 

Αξηζκφο 
 ΟΣΑ 

 

Παξάκεηξνο Όπνπ νη δείθηεο  είλαη θάζε θνξά 
κεγαιχηεξνη απφ ην 0,9 Υ ηνλ κέγηζην 

δείθηε ΠΟΠ ηνπ ΟΣΑ 

Όπνπ νη δείθηεο πιεξνχλ φια ηα 
ειάρηζηα θξηηήξηα ζεηηθψλ θηηξηαθψλ 

ζπλζεθψλ* 

Γ ΠΟΠ 
Εχγηζε 

 

Γ ΠΟΠ 
Κάδνο 

 

Γ ΠΟΠ 
αθνχι

α 
 

Γ ΠΟΠ 
Κάξηα 

 

Γ ΠΟΠ 
Εχγηζε 

 

Γ ΠΟΠ 
Κάδνο 

 

Γ ΠΟΠ 
αθνχι

α 
 

Γ ΠΟΠ 
Κάξηα 

 

1 0-100 3 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 3 3 3 0 3 3 3 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 54 54 54 0 54 54 54 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,09 1,09 1,09 0,00     

Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 3 6 9 12     

2 100-200 4 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 4 4 4 0 4 4 4 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 164 164 164 0 164 164 164 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,52 1,52 1,52 0,00     

Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 4 8 12 16     

3 200-300 8 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 8 8 4 0 8 8 8 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 232 232 228 0 232 232 232 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,65 1,65 1,31 0,00     

Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 8 16 24 32     

4 300-400 7 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 7 5 5 0 7 7 7 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 340 337 337 0 340 340 340 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,54 1,42 1,42 0,00     

Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 7 14 21 28     

5 400-500 10 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 10 10 5 0 10 10 10 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 458 458 452 0 458 458 458 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,32 1,32 1,52 0,00     

Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 10 20 30 40     

6 500-600 10 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 10 10 8 0 10 10 10 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 544 544 535 0 544 544 544 0 
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Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,16 1,16 1,19 0,00     

Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 10 20 30 40     

7 600-700 11 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 11 11 7 0 11 11 11 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 625 625 625 0 625 625 625 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,30 1,30 1,27 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 11 22 33 44         

8 700-800 10 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 10 9 6 0 10 10 10 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 765 762 769 0 765 765 765 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,39 1,45 1,46 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 10 20 30 40         

9 800-900 10 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 10 9 7 0 10 10 10 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 849 849 841 0 849 849 849 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,44 1,50 1,35 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 10 20 30 40         

10 900-1.000 8 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 8 8 7 0 8 8 8 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 952 952 951 0 952 952 952 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,30 1,30 1,24 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 8 16 24 32         

11 1.000-
1.200 

15 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 15 14 9 0 15 15 15 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 1.108 1.103 1.112 0 1.108 1.108 1.108 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,24 1,27 1,36 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 15 30 45 60         

12 1.200-
1.500 

26 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 26 26 22 0 26 26 26 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 1.344 1.344 1.347 0 1.344 1.344 1.344 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,27 1,27 1,22 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 26 52 78 104         

13 1.500-
2.000 

53 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 53 51 40 0 53 53 53 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,8% 0,8% 0,6% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 1.770 1.767 1.761 0 1.770 1.770 1.770 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,28 1,27 1,22 0,00         
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Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 53 106 159 212         
14 2.000-

3.000 
143 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 143 139 84 0 143 142 142 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 3,1% 3,0% 1,9% 0,0% 3,1% 3,1% 3,1% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 2.544 2.546 2.565 0 2.544 2.543 2.543 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,16 1,17 1,14 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 143 286 429 572         

15 3.000-
4.000 

122 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 122 119 55 0 122 121 122 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 3,6% 3,5% 1,6% 0,0% 3,6% 3,6% 3,6% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 3.464 3.464 3.441 0 3.464 3.462 3.464 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,10 1,10 1,10 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 122 244 366 488         

16 4.000-
5.000 

102 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 102 97 30 0 102 100 102 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 3,9% 3,7% 1,2% 0,0% 3,9% 3,8% 3,9% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 4.480 4.481 4.485 0 4.480 4.479 4.480 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,02 1,03 1,03 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 102 204 306 408         

17 5.000-
6.000 

80 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 80 74 33 0 80 79 80 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 3,8% 3,5% 1,5% 0,0% 3,8% 3,7% 3,8% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 5.463 5.471 5.444 0 5.463 5.459 5.463 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,00 1,01 1,04 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 80 160 240 320         

18 6.000-
7.000 

66 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 66 58 20 0 65 64 65 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 3,7% 3,3% 1,1% 0,0% 3,7% 3,6% 3,7% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 6.542 6.536 6.535 0 6.545 6.548 6.545 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,98 1,00 1,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 66 132 198 264         

19 7.000-
8.000 

40 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 40 32 7 0 40 38 39 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 2,6% 2,1% 0,5% 0,0% 2,6% 2,4% 2,5% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 7.445 7.459 7.547 0 7.445 7.437 7.448 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,02 0,99 0,90 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 40 80 120 160         

20 8.000-
9.000 

39 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 39 30 4 0 38 37 38 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 2,8% 2,2% 0,3% 0,0% 2,8% 2,7% 2,8% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 8.439 8.422 8.101 0 8.437 8.425 8.437 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,92 0,98 0,75 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 39 78 117 156         
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21 9.000-
10.000 

19 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 19 15 3 0 18 16 18 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 1,6% 1,2% 0,3% 0,0% 1,5% 1,3% 1,5% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 9.570 9.571 9.807 0 9.565 9.560 9.565 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,86 0,91 0,87 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 19 38 57 76         

22 10.000-
11.000 

31 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 31 19 4 0 26 25 26 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 2,8% 1,7% 0,4% 0,0% 2,4% 2,3% 2,4% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 10.555 10.601 10.687 0 10.568 10.575 10.568 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,82 0,95 0,81 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 31 63 94 122         

23 11.000-
12.000 

23 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 23 17 4 0 22 21 22 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 2,3% 1,7% 0,4% 0,0% 2,2% 2,1% 2,2% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 11.521 11.517 11.520 0 11.542 11.545 11.542 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,83 0,90 0,85 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 23 46 69 92         

24 12.000-
13.000 

15 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 15 10 2 0 13 13 13 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 1,6% 1,1% 0,2% 0,0% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 12.469 12.515 12.397 0 12.481 12.481 12.481 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,88 1,05 0,87 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 15 30 46 59         

25 13.000- 
14.000 

14 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 14 10 0 0 14 10 14 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 1,6% 1,2% 0,0% 0,0% 1,6% 1,2% 1,6% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 13.510 13.526 0 0 13.510 13.526 13.510 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,88 0,94 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 14 28 42 56         

26 14.000-
15.000 

7 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 6 6 0 1 6 6 6 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,7% 0,7% 0,0% 0,1% 0,7% 0,7% 0,7% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 14.357 14.357 0 14.197 14.357 14.357 14.357 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,82 0,82 0,00 0,15         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 8 15 22 25         

27 15.000-
16.000 

11 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 11 5 0 0 10 9 10 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 1,5% 0,7% 0,0% 0,0% 1,3% 1,2% 1,3% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 15.606 15.645 0 0 15.616 15.618 15.616 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,84 1,04 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 11 22 34 43         

28 16.000- 11 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 11 8 0 0 9 9 9 0 
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17.000 Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 1,6% 1,1% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 16.506 16.505 0 0 16.522 16.522 16.522 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,89 1,01 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 11 22 34 43         

29 17.000-
18.000 

4 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 4 1 0 0 2 1 2 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,3% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 17.534 17.149 0 0 17.359 17.149 17.359 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,61 0,79 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 4 8 12 16         

30 18.000-
19.000 

8 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 8 4 1 0 6 5 6 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 1,3% 0,6% 0,2% 0,0% 1,0% 0,8% 1,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 18.536 18.527 18.818 0 18.552 18.535 18.552 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,83 0,97 1,50 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 8 16 24 32         

31 19.000-
20.000 

4 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 4 1 0 0 3 1 3 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,5% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 19.575 19.420 0 0 19.488 19.420 19.488 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,49 0,58 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 4 8 12 16         

32 20.000-
25.000 

23 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 23 3 0 0 17 10 17 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 4,4% 0,5% 0,0% 0,0% 3,2% 1,9% 3,2% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 22.192 20.780 0 0 22.074 21.799 22.074 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,60 1,02 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 23 47 72 88         

33 25.000-
30.000 

13 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 12 4 0 1 6 5 6 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 2,8% 1,0% 0,0% 0,2% 1,4% 1,2% 1,4% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 27.407 27.694 0 25.477 27.697 27.572 27.697 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,61 1,06 0,00 0,14         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 14 28 42 46         

34 30.000-
35.000 

16 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 15 4 0 1 8 6 7 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 4,2% 1,1% 0,0% 0,3% 2,2% 1,6% 1,9% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 32.223 31.558 0 30.139 31.569 31.801 31.685 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,64 1,22 0,00 0,09         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 17 33 49 61         

35 35.000-
40.000 

10 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 10 3 0 0 6 4 6 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 3,2% 0,9% 0,0% 0,0% 1,9% 1,3% 1,9% 0,0% 
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Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 37.313 36.253 0 0 37.530 37.027 37.530 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,68 1,21 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 10 20 30 40         

36 40.000-
45.000 

5 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 5 0 0 1 0 0 0 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 1,9% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 43.536 0 0 40.795 0 0 0 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,22 0,00 0,00 0,06         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 6 11 17 16         

37 45.000-
50.000 

4 
 

Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 4 1 0 0 1 1 1 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 1,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 47.382 45.257 0 0 45.257 45.257 45.257 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,38 0,76 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 4 9 13 14         

38 50.000-
60.000 

9 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 8 0 0 1 1 0 1 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 3,7% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 54.489 0 0 57.430 53.368 0 53.368 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,42 0,00 0,00 0,09         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 10 20 29 31         

39 60.000-
70.000 

16 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 15 0 0 2 2 0 2 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 8,3% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 1,1% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 64.127 0 0 64.237 61.687 0 61.687 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,34 0,00 0,00 0,12         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 17 34 51 58         

40 70.000-
80.000 

8 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 7 0 0 3 0 0 0 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 4,5% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 74.792 0 0 73.308 0 0 0 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,23 0,00 0,00 0,09         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 10 19 28 23         

41 80.000-
90.000 

4 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 4 0 0 0 1 1 1 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 85.966 0 0 0 88.593 88.593 88.593 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,44 0,00 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 4 8 12 16         

42 90.000-
100.000 

3 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 3 0 0 0 0 0 0 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 95.005 0 0 0 0 0 0 0 
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Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,19 0,00 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 3 7 10 10         

43 100.000-
150.000 

3 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 2 0 0 1 0 0 0 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 2,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 134.91

5 0 0 103.165 0 0 0 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,35 0,00 0,00 0,07         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 4 7 10 9         

44 150.000-
200.000 

3 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 3 0 0 0 0 0 0 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 161.41

7 0 0 0 0 0 0 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,33 0,00 0,00 0,00         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 3 7 11 9         

45 200.000-
500.000 

1 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 0 0 0 1 0 0 0 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 0 0 0 338.862 0 0 0 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,03         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 2 3 4 1         

46 500.000-
800.000 

1 Αξηζκφο ΟΣΑ πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο 0 0 0 1 0 0 0 0 

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 0 0 0 705.696 0 0 0 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,06         
Άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ησλ ΟΣΑ ηεο θαηεγνξίαο 2 3 4 1         

*Παληνχ ν ΓΓ ΠΟΠ λα είλαη > 0,5 θαη επηπιένλ αληίζηνηρα ν Γ ΠΟΠ Εχγηζε > 25%, ή ν Γ ΠΟΠ  Κάδνο >50%, ή ν Γ ΠΟΠ αθνχια >25%, ή ν Γ ΠΟΠ 
Κάξηα > 50% 
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Πίλαθαο 4.2.9 σξεπηηθή πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ησλ ΟΣΑ θαη αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ φπνπ εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο θαη φπνπ 
πιεξνχλ φια ηα ειάρηζηα θξηηήξηα ζεηηθψλ θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ 

α/α 

ΟΣΑ κε 
πιεζπζκφ 

κέρξη 
(θάηνηθνη) 

Αζξνηζ
ηηθφο 

Αξηζκφ
ο 

ΟΣΑ 

Παξάκεηξνο 

Όπνπ νη δείθηεο  είλαη θάζε θνξά 
κεγαιχηεξνη απφ ην 0,9 Υ ηνλ κέγηζην 

δείθηε ΠΟΠ ηνπ ΟΣΑ 

Όπνπ νη δείθηεο πιεξνχλ φια ηα 
ειάρηζηα θξηηήξηα ζεηηθψλ θηηξηαθψλ 

ζπλζεθψλ* 

Γ ΠΟΠ 
Εχγηζε 

Γ ΠΟΠ 
Κάδνο 

Γ ΠΟΠ 
αθνχια 

Γ ΠΟΠ 
Κάξηα 

Γ ΠΟΠ 
Εχγηζε 

Γ ΠΟΠ 
Κάδνο 

Γ ΠΟΠ 
αθνχια 

Γ ΠΟΠ 
Κάξηα 

1 100 3 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  3 3 3 0 3 3 3 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  54 54 54 0 54 54 54 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,09 1,09 1,09 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  3 6 9 12     

2 200 7 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  7 7 7 0 7 7 7 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  117 117 117 0 117 117 117 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,34 1,34 1,34 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  7 14 21 28     

3 300 15 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  15 15 11 0 15 15 15 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  178 178 157 0 178 178 178 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,50 1,50 1,33 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  15 30 45 60     

4 400 22 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  22 20 16 0 22 22 22 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  230 218 213 0 230 230 230 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,52 1,48 1,36 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  22 44 66 88     

5 500 32 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  32 30 21 0 32 32 32 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  301 298 270 0 301 301 301 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,46 1,43 1,39 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  32 64 96 128     

6 600 42 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  42 40 29 0 42 42 42 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  359 359 343 0 359 359 359 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,39 1,36 1,34 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  42 84 126 168     

7 700 53 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  53 51 36 0 53 53 53 0 
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σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  414 417 398 0 414 414 414 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,37 1,35 1,32 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  53 106 159 212     

8 800 63 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  63 60 42 0 63 63 63 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  470 468 451 0 470 470 470 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,37 1,36 1,34 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  63 126 189 252     

9 900 73 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  73 69 49 0 73 73 73 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  522 518 507 0 522 522 522 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,38 1,38 1,34 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  73 146 219 292     

10 1.000 81 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  81 77 56 0 81 81 81 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,4% 0,4% 0,3% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  564 563 562 0 564 564 564 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,37 1,37 1,33 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  81 162 243 324     

11 1.200 96 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  96 91 65 0 96 96 96 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,5% 0,5% 0,4% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  649 646 638 0 649 649 649 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,35 1,36 1,33 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  96 192 288 384     

12 1.500 122 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  122 117 87 0 122 122 122 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 0,8% 0,8% 0,6% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  797 801 818 0 797 797 797 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,33 1,34 1,31 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  122 244 366 488     

13 2.000 175 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  175 168 127 0 175 175 175 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 1,6% 1,6% 1,2% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  1.092 1.094 1.115 0 1.092 1.092 1.092 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,32 1,32 1,28 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  175 350 525 700     

14 3.000 318 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  318 307 211 0 318 317 317 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 4,8% 4,6% 3,1% 0,0% 4,8% 4,7% 4,7% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  1.745 1.752 1.692 0 1.745 1.742 1.742 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,25 1,25 1,22 0,00     
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σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  318 636 954 1.272     

15 4.000 440 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  440 426 266 0 440 438 439 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 8,4% 8,2% 4,7% 0,0% 8,4% 8,3% 8,4% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  2.221 2.230 2.054 0 2.221 2.217 2.220 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,21 1,21 1,20 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  440 880 1.320 1.760     

16 5.000 542 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  542 523 296 0 542 538 541 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 12,3% 11,9% 5,8% 0,0% 12,3% 12,2% 12,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  2.646 2.647 2.300 0 2.646 2.638 2.646 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,17 1,17 1,18 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  542 1.084 1.626 2.168     

17 6.000 622 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  622 597 329 0 622 617 621 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 16,1% 15,4% 7,4% 0,0% 16,1% 15,9% 16,1% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  3.009 2.997 2.615 0 3.009 2.999 3.009 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,15 1,15 1,17 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  622 1.244 1.866 2.488     

18 7.000 688 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  688 655 349 0 687 681 686 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 19,8% 18,6% 8,5% 0,0% 19,7% 19,5% 19,7% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  3.348 3.311 2.840 0 3.343 3.332 3.344 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,13 1,14 1,16 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  688 1.376 2.064 2.752     

19 8.000 728 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  728 687 356 0 727 719 725 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 22,3% 20,7% 9,0% 0,0% 22,3% 21,9% 22,2% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  3.573 3.504 2.933 0 3.569 3.549 3.565 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,13 1,13 1,15 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  728 1.456 2.184 2.912     

20 9.000 767 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  767 717 360 0 765 756 763 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 25,2% 22,9% 9,2% 0,0% 25,0% 24,6% 25,0% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  3.820 3.710 2.990 0 3.811 3.788 3.808 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,12 1,13 1,15 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  767 1.534 2.301 3.068     

21 10.000 786 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  786 732 363 0 783 772 781 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 26,7% 24,1% 9,5% 0,0% 26,5% 25,9% 26,4% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  3.959 3.830 3.046 0 3.943 3.908 3.940 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,11 1,12 1,15 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  786 1.572 2.358 3.144     

22 11.000 817 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  817 751 367 0 809 797 807 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 29,5% 25,8% 9,9% 0,0% 28,9% 28,2% 28,8% 0,0% 
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Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  4.209 4.001 3.130 0 4.156 4.117 4.154 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,10 1,12 1,14 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  817 1.635 2.452 3.266     

23 12.000 840 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  840 768 371 0 831 818 829 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 31,8% 27,5% 10,3% 0,0% 31,1% 30,3% 31,0% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  4.410 4.167 3.220 0 4.352 4.307 4.350 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,09 1,11 1,14 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  840 1.681 2.521 3.358     

24 13.000 855 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  855 778 373 0 844 831 842 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 33,4% 28,6% 10,5% 0,0% 32,5% 31,7% 32,4% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  4.551 4.275 3.269 0 4.477 4.435 4.476 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,09 1,11 1,14 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  855 1.711 2.567 3.417     

25 14.000 869 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  869 788 373 0 858 841 856 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 35,1% 29,7% 10,5% 0,0% 34,1% 32,8% 34,0% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  4.695 4.392 3.269 0 4.624 4.543 4.623 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,09 1,11 1,14 0,00     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  869 1.739 2.609 3.473     

26 15.000 876 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  875 794 373 1 864 847 862 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 35,8% 30,5% 10,5% 0,1% 34,8% 33,6% 34,7% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  4.762 4.467 3.269 14.197 4.692 4.613 4.691 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,08 1,11 1,14 0,15     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  877 1.754 2.631 3.498     

27 16.000 887 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  886 799 373 1 874 856 872 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 37,3% 31,1% 10,5% 0,1% 36,2% 34,8% 36,1% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  4.896 4.537 3.269 14.197 4.817 4.729 4.816 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,08 1,11 1,14 0,15     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  888 1.776 2.665 3.541     

28 17.000 898 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  897 807 373 1 883 865 881 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 38,8% 32,3% 10,5% 0,1% 37,4% 36,1% 37,4% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  5.039 4.656 3.269 14.197 4.936 4.851 4.936 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,08 1,11 1,14 0,15     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  899 1.798 2.699 3.584     

29 18.000 902 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  901 808 373 1 885 866 883 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 39,4% 32,4% 10,5% 0,1% 37,7% 36,2% 37,7% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  5.094 4.672 3.269 14.197 4.964 4.866 4.964 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,08 1,11 1,14 0,15     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  903 1.806 2.711 3.600     
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30 19.000 910 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  909 812 374 1 891 871 889 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 40,7% 33,1% 10,6% 0,1% 38,7% 37,0% 38,6% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  5.212 4.740 3.311 14.197 5.056 4.944 5.056 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,07 1,11 1,14 0,15     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  911 1.822 2.735 3.632     

31 20.000 914 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  913 813 374 1 894 872 892 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 41,4% 33,2% 10,6% 0,1% 39,2% 37,2% 39,1% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  5.275 4.758 3.311 14.197 5.104 4.961 5.104 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,07 1,10 1,14 0,15     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  915 1.830 2.747 3.648     

32 25.000 937 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  936 816 374 1 911 882 909 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 45,8% 33,8% 10,6% 0,1% 42,4% 39,0% 42,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  5.691 4.817 3.311 14.197 5.421 5.152 5.422 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,06 1,10 1,14 0,15     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  938 1.877 2.819 3.736     

33 30.000 950 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  948 820 374 2 917 887 915 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 48,6% 34,7% 10,6% 0,3% 43,9% 40,2% 43,8% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  5.966 4.928 3.311 19.837 5.567 5.278 5.568 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,05 1,10 1,14 0,14     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  952 1.905 2.861 3.782     

34 35.000 966 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  963 824 374 3 925 893 922 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 52,7% 35,8% 10,6% 0,6% 46,0% 41,9% 45,7% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  6.375 5.058 3.311 23.271 5.791 5.456 5.766 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,05 1,10 1,14 0,13     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  969 1.938 2.910 3.843     

35 40.000 976 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  973 827 374 3 931 897 928 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 56,0% 36,7% 10,6% 0,6% 48,0% 43,1% 47,6% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  6.693 5.171 3.311 23.271 5.996 5.597 5.971 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,04 1,11 1,14 0,13     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  979 1.958 2.940 3.883     

36 45.000 981 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  978 827 374 4 931 897 928 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 57,8% 36,7% 10,6% 1,0% 48,0% 43,1% 47,6% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  6.881 5.171 3.311 27.652 5.996 5.597 5.971 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,04 1,11 1,14 0,11     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  985 1.969 2.957 3.899     

37 50.000 985 
 

σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  982 828 374 4 932 898 929 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 59,5% 37,1% 10,6% 1,0% 48,4% 43,5% 48,0% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  7.046 5.219 3.311 27.652 6.038 5.641 6.014 0 
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Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,04 1,10 1,14 0,11     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  989 1.978 2.970 3.913     

38 60.000 994 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  990 828 374 5 933 898 930 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 63,2% 37,1% 10,6% 1,4% 48,8% 43,5% 48,5% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  7.430 5.219 3.311 33.607 6.089 5.641 6.065 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,03 1,10 1,14 0,10     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  999 1.998 2.999 3.944     

39 70.000 1010 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  1005 828 374 7 935 898 932 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 71,5% 37,1% 10,6% 2,5% 49,9% 43,5% 49,5% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  8.276 5.219 3.311 42.359 6.208 5.641 6.184 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,02 1,10 1,14 0,11     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  1.016 2.032 3.050 4.002     

40 80.000 1018 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  1012 828 374 10 935 898 932 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 76,0% 37,1% 10,6% 4,4% 49,9% 43,5% 49,5% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  8.736 5.219 3.311 51.643 6.208 5.641 6.184 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,02 1,10 1,14 0,10     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  1.026 2.051 3.078 4.025     

41 90.000 1022 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  1016 828 374 10 936 899 933 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 78,9% 37,1% 10,6% 4,4% 50,6% 44,3% 50,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  9.040 5.219 3.311 51.643 6.296 5.733 6.272 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,01 1,10 1,14 0,10     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  1.030 2.059 3.090 4.041     

42 100.000 1025 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  1019 828 374 10 936 899 933 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 81,4% 37,1% 10,6% 4,4% 50,6% 44,3% 50,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  9.293 5.219 3.311 51.643 6.296 5.733 6.272 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,01 1,10 1,14 0,10     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  1.033 2.066 3.100 4.051     

43 150.000 1028 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  1021 828 374 11 936 899 933 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 83,7% 37,1% 10,6% 5,3% 50,6% 44,3% 50,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  9.539 5.219 3.311 56.327 6.296 5.733 6.272 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,01 1,10 1,14 0,10     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  1.037 2.073 3.110 4.060     

44 200.000 1031 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  1024 828 374 11 936 899 933 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 87,8% 37,1% 10,6% 5,3% 50,6% 44,3% 50,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  9.984 5.219 3.311 56.327 6.296 5.733 6.272 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,01 1,10 1,14 0,10     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  1.040 2.080 3.121 4.069     

45 500.000 1032 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  1024 828 374 12 936 899 933 0 
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σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 87,8% 37,1% 10,6% 8,2% 50,6% 44,3% 50,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  9.984 5.219 3.311 79.872 6.296 5.733 6.272 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,01 1,10 1,14 0,10     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  1.042 2.083 3.125 4.070     

46 800.000 1.033 σξεπηηθφο Αξηζκφο ΟΣΑ  1024 828 374 13 936 899 933 0 

σξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε Διιάδα 87,8% 37,1% 10,6% 14,3% 50,6% 44,3% 50,3% 0,0% 

Μέζνο πιεζπζκφο ησλ ΟΣΑ  9.984 5.219 3.311 128.012 6.296 5.733 6.272 0 

Μέζε ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ 1,01 1,10 1,14 0,09     

σξεπηηθφ άζξνηζκα θαηάηαμεο (1-4) ζηνπο ΟΣΑ  1.044 2.086 3.129 4.071     

*Παληνχ ν ΓΓ ΠΟΠ λα είλαη > 0,5 θαη επηπιένλ αληίζηνηρα ν Γ ΠΟΠ Εχγηζε > 25%, ή ν Γ ΠΟΠ  Κάδνο >50%, ή ν Γ ΠΟΠ αθνχια >25%, ή ν Γ ΠΟΠ 
Κάξηα > 50% 
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Πίλαθαο 4.2.10 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο δεηθηψλ ΠΟΠ ζηηο δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο 
α/α Πιεζπζκηαθή 

Καηεγνξία 
Αξηζ. 
ΟΣΑ 

Αξηζκφο θαη πνζνζηφ ησλ ΟΣΑ, φπνπ 
νη δείθηεο  είλαη θάζε θνξά 

κεγαιχηεξνη απφ ην 0,9 Υ ηνλ κέγηζην 
δείθηε ΠΟΠ ηνπ ΟΣΑ 

Αξηζκφο θαη πνζνζηφ ησλ ΟΣΑ, 
φπνπ νη δείθηεο πιεξνχλ φια ηα 

ειάρηζηα θξηηήξηα ζεηηθψλ 
θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ 

Μέζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ηεο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο 

Εχγηζε Κάδνο αθνχια Κάξηα Εχγηζε Κάδνο αθνχια Κάξηα Εχγηζε Κάδνο αθνχια Κάξηα 

1 Πιεζπζκηαθή θαηεγνξία 
0-19.000 910 909 812 374 1 891 871 889 0 83,9% 80,4% 72,6% 0,3% 

Πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία 
0-19.000 100,0% 99,9% 89,2% 41,1% 0,1% 97,9% 95,7% 97,7% 0,0%     

2 Πιεζπζκηαθή θαηεγνξία 
19.000-40.000 66 64 15 0 2 40 26 39 0 53,9% 44,4% 35,2% 5,4% 

Πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία 
19.000-40.000 100,0% 97,0% 22,7% 0,0% 3,0% 60,6% 39,4% 59,1% 0,0%     

3 Πιεζπζκηαθή θαηεγνξία 
40.000-200.000 55 51 1 0 8 5 2 5 0 37,6% 25,6% 17,6% 11,9% 

Πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία 
40.000 - 200.000 100,0% 92,7% 1,8% 0,0% 14,5% 9,1% 3,6% 9,1% 0,0%     

4 Πιεζπζκηαθή θαηεγνξία 
200.000-500.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15,6% 2,7% 1,8% 40,6% 

Πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία 
200.000 - 500.000 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%     

5 Πιεζπζκηαθή θαηεγνξία 
500.000-800.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 16,6% 4,8% 2,7% 42,2% 

Πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία 
500.000 - 800.000 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%     

  
χλνιν ΟΣΑ Διιάδαο 1.033 1.024 828 374 13 936 899 933 0 79,4% 75,0% 67,1% 1,3% 

 
Πνζνζηφ ζην ζχλνιν 100,0% 99,1% 80,2% 36,2% 1,3% 90,6% 87,0% 90,3% 0,0%     
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Απφ ηνπο πίλαθεο 4.2.7 - 4.2.10 παξαηεξνχληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα εμήο: 
 

 Δάλ φιε ε Διιάδα ζεσξεζεί φηη είλαη έλαο δήκνο, ηφηε απηφο ν δήκνο, κε βάζε ηελ 
ηηκή ηνπ ΓΓ ΠΟΠ, ζα είρε νπδέηεξεο θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ  θνηλσληθή απνδνρή 
θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ηνπ ελφο δήκνπ, 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε θάδν δείρλεη θαζαξά λα κπνξεί λα εθαξκνζζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηνηθηψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια ηξία ζπζηήκαηα ΠΟΠ.  

 

 Ο Γείθηεο Γ1 δείρλεη φηη ζε θάζε λνηθνθπξηφ ηεο Διιάδαο αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ 
1,53 θαηνηθίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πνιιέο εμνρηθέο, θελέο ή δεχηεξεο 
θαηνηθίεο, πνπ δελ παξάγνπλ απνξξίκκαηα ή παξάγνπλ πνιχ ιίγα. Αληίζηνηρα, ν 
δείθηεο Γ2 δείρλεη φηη ην 56% ησλ θαηνηθηψλ είλαη κνλνθαηνηθίεο ή δηπινθαηνηθίεο. 
Σαπηφρξνλα, νη κέζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ Γ1 θαη Γ2 απφ ην ζχλνιν ησλ ΟΣΑ ηεο 
Διιάδαο είλαη 1,79 θαη 0,83, πνπ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ ζαλ κέζνη φξνη φισλ ησλ 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο. 

 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πιεζπζκηαθψλ θαηαλνκψλ ησλ δεηθηψλ Γ1 & Γ2 πξνθχπηεη 
φηη: φζν πην κηθξφο είλαη έλαο ΟΣΑ, ηφζν πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο αληηζηνηρνχλ αλά 
λνηθνθπξηφ θαη ηφζν πεξηζζφηεξεο κνλνθαηνηθίεο θαη δηπινθαηνηθίεο δηαζέηεη. 
Μπνξνχκε βάζηκα λα ηζρπξηζηνχκε φηη γηα ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 19.000 
θαηνίθνπο (νη 910 ΟΣΑ απφ ηνπο 1.033 ΟΣΑ) ππάξρνπλ επλντθέο έσο επλντθφηαηεο 
ζπλζήθεο απνδνρήο ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. Αληίζεηα, ζηνπο 
κεγαιχηεξνπο ΟΣΑ κε πιεζπζκφ απφ 20.000 έσο 40.000 θαηνίθνπο νη ζπλζήθεο 
είλαη νξηαθά ζεηηθέο γηα ηελ απνδνρή απφ ηνλ πιεζπζκφ θάπνηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. 
Σέινο, γηα 57 ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 40.000 νη ζπλζήθεο απνδνρήο 
θάπνηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ αξρίδνπλ λα γίλνληαη αξλεηηθέο. Άξα, ζηελ πεξηθέξεηα 
ππάξρνπλ ζαθψο επλντθφηεξεο ζπλζήθεο απνδνρήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε 
ζρέζε κε ηηο κεγάιεο πφιεηο. Απφ ηνπο δχν απηνχο δείθηεο γίλεηαη θαλεξφ φηη κε ηελ 
ζσζηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα απνδνρή απφ ηνπο 
πνιίηεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο. 

 

 Αλάινγε δηαπίζησζε εμάγεηαη θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΓΓ ΠΟΠ, φπνπ 
δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΟΣΑ ηεο Διιάδαο (936 ΟΣΑ ζηνπο 
1.033) είραλ ΓΓ ΠΟΠ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ζε γεληθέο 
γξακκέο θαιέο έσο πνιχ θαιέο πξνυπνζέζεηο απνδνρήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
απφ ηνπο δεκφηεο, ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΟΣΑ. 

 

 Απφ ηηο κέγηζηεο, ειάρηζηεο θαη κέζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ, γίλεηαη θαη αξηζκεηηθά 
θαλεξφ φηη ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ΟΣΑ, ζε ζρέζε κε ηηο 
θηηξηαθέο ζεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. Δίλαη 
πνιχ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη νη κέζεο ηηκέο ησλ ηξηψλ δεηθηψλ ΠΟΠ (Εχγηζε, Κάδνο, 
αθνχια) μεπεξλνχλ ην 67%, πνπ ζεκαίλεη φηη θαη ηα ηξία απηά ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
έρνπλ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα εθαξκνγή ηνπο. 

 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΟΣΑ (πεξηζζφηεξν απφ 87%) πιεξνί ηθαλνπνηεηηθά 
έσο πνιχ θαιά ηηο ζεηηθέο θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ (Εχγηζε, Κάδνο, αθνχια). Αληίζεηα θαλέλαο ΟΣΑ δελ έρεη ζεηηθέο 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα. 

 

 Απφ ηηο πιεζπζκηαθέο θαηαλνκέο θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ δηαπηζηψλεηαη 
φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εχγηζε κπνξεί λα έρεη απνδνρή θαη λα 
εθαξκνζζεί ηθαλνπνηεηηθά έσο πνιχ θαιά ζε 936 απφ ηνπο 1.033 ΟΣΑ, δειαδή ζε 



            Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271                                                            

 

 
Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr  

Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

-147- 

πνζνζηφ πάλσ απφ 90%. Αληίζηνηρα, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάδν 
κπνξεί λα έρεη απνδνρή θαη λα εθαξκνζζεί ηθαλνπνηεηηθά έσο πνιχ θαιά ζε 899 
απφ ηνπο 1.033 ΟΣΑ, δειαδή ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 87%. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάδν κπνξεί λα έρεη απνδνρή θαη λα εθαξκνζζεί ηθαλνπνηεηηθά 
έσο πνιχ θαιά ζε 933 απφ ηνπο 1.033 ΟΣΑ, δειαδή ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 90%. 

 

 ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα δηαπηζηψζεθε φηη δελ 
κπνξεί λα έρεη απνδνρή θαη λα εθαξκνζζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε θαλέλα απφ ηνπο 1.033 
ΟΣΑ ηεο Διιάδαο. κσο, ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ απηφο ν δείθηεο ηνπο είρε ζηνπο πνιχ 
κεγάινπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ζηνπο δχν κεγαιχηεξνπο ζε Αζήλα θαη 
Θεζζαινλίθε. ηνπο κεγάινπο ινηπφλ ΟΣΑ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα ζε φιν ηνλ ΟΣΑ, αιιά θπξίσο ζε έλα 
ηκήκα ηνπ ΟΣΑ, πνπ έρεη ηα θαηαιιειφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θαη πνπ ζα κπνξεί λα 
πιεξνί ηηο ζεηηθέο θηηξηαθέο ζπλζήθεο θαη κε θαηάιιειε ελεκέξσζε λα κπνξεί λα 
γίλεη απνδεθηφ απφ ηνπο εθεί δεκφηεο. 

 

 Σέινο, ζηνπο ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κέρξη 40.000 θαηνίθνπο, ππάξρνπλ ζηελ 
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ηαπηφρξνλα νη ζεηηθέο θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 
απνδνρή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηνπο, ελψ αληίζεηα 
ζηνπο ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 40.000 θαηνίθνπο δελ ππάξρνπλ 
ηαπηφρξνλα απηέο νη ζεηηθέο θηηξηαθέο ζπλζήθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηνπο κεγάινπο 
ΟΣΑ ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε πην 
πξνζεθηηθφηεξεο θαη πην ζηνρεπκέλεο άιιεο δξάζεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ φπνησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ επηιεγνχλ. 

 
ηνλ πίλαθα 4.2.10 παξνπζηάδνληαη ηξεηο αμηνινγήζεηο ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ, πνπ  ζε 
ζεκαληηθφ βαζκφ αιιεινζρεηίδνληαη θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. 
πγθεθξηκέλα ε πξψηε αμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ δείρλεη ην πφζν ν θάζε δείθηεο έρεη ηηο 
κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηνπο ΟΣΑ ηεο πιεζπζκηαθήο ηνπ θαηεγνξίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 
άιινπο 3 δείθηεο. Ζ δεχηεξε αμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ δείρλεη ην θαηά πφζν ην θάζε 
ζχζηεκα ΠΟΠ κπνξεί λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ζηνπο ΟΣΑ ηεο πιεζπζκηαθήο ηνπ 
θαηεγνξίαο. Σέινο, ε ηξίηε αμηνιφγεζε δείρλεη ηελ κέζε ηηκή ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ ζηνπο 
ΟΣΑ ηεο πιεζπζκηαθήο ηνπ θαηεγνξίαο. 
 
Γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ αμηνινγήζεσλ ζεσξήζεθε φηη ε πξψηε αμηνιφγεζε είλαη ε 
ιηγφηεξν ζεκαληηθή, αθνχ ζρεηίδεηαη νπζηαζηηθά κε ηελ ηξίηε αμηνιφγεζε, πνπ αλαθέξεηαη 
ζην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ. Άξα, φπνπ ν κέζνο φξνο θάπνηνπ δείθηε είλαη 
πςειφο, ηφηε ινγηθά ζα έρεη ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θαη άξα θαη ε πξψηε αμηνιφγεζε απηνχ 
ηνπ δείθηε ζα είλαη πςειή ή ζρεηηθά πςειή. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ πξψηε αμηνιφγεζε 
δίλεηαη ν κηθξφηεξνο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ίζνο κε 10%. Ζ δεχηεξε αμηνιφγεζε είλαη ε 
πην ζεκαληηθή, δηφηη ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζεηηθέο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπ θάζε 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ θαη είλαη έλαο πνιχ θαιφο δείθηεο ηεο θαιήο εθαξκνγήο ηνπ. Γηα ην 
ιφγν απηφ ζηελ δεχηεξε αμηνιφγεζε δίλεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ίζνο κε 50%. Ζ ηξίηε 
αμηνιφγεζε δείρλεη ην απφιπην κέγεζνο ηνπ θάζε δείθηε, θαη απνηειεί ζεκαληηθφ 
παξάγνληα αμηνιφγεζεο ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ ηξίηε αμηνιφγεζε 
δίλεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ίζνο κε 40%. Έηζη, κε βάζε απηέο ηηο ηξεηο αμηνινγήζεηο 
θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, πνπ αλαθέξζεθαλ, έγηλε ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ δεηθηψλ 
ζηηο ζπγθεληξσηηθέο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο, ψζηε λα κπνξεί λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί 
κία γεληθή θαηεχζπλζε επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ πξνο εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, 
κε βάζε πάληα ηηο θηηξηαθέο ζπλζήθεο. ηνλ πίλαθα 4.2.11 παξνπζηάδνληαη γηα θάζε 
δείθηε ε ηειηθή αμηνιφγεζε απφ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο (%) επί ηνλ 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο θάζε αμηνιφγεζεο θαη κε βάζε απηφ ην απνηέιεζκα γίλεηαη ε 
ηειηθή θαηάηαμε ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ ζηηο δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο. Αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί φηη κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο (±20%) δελ 
άιιαμε ε βαζηθή θαηάηαμε ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 
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Πίλαθαο 4.2.11 Σειηθή αμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ ΠΟΠ (%) θαη θαηάηαμε ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηηο δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο ησλ ΟΣΑ ηεο 
Διιάδαο κε βάζε ηηο θηηξηαθέο ζπλζήθεο  

α/α Πιεζπζκηαθή Καηεγνξία  Εχγηζε Κάδνο αθνχια Κάξηα 

1 ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 
0-19.000 θάηνηθνη 

πλνιηθή αμηνιφγεζε δείθηε 92,5%* 88,9% 82,0% 0,1% 

Καηάηαμε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 1
ε
 Δπηινγή 2

ε
 Δπηινγή 3

ε
 Δπηινγή Με απνδεθηή επηινγή** 

2 ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 
19.000-40.000 θάηνηθνη 

πλνιηθή αμηνιφγεζε δείθηε 61,6% 39,7% 43,6% 2,5% 

Καηάηαμε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 1
ε
 Δπηινγή 3

ε
 Δπηινγή 2

ε
 Δπηινγή Με απνδεθηή επηινγή 

3 ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 
40.000-200.000 θάηνηθνη 

πλνιηθή αμηνιφγεζε δείθηε 28,8% 12,2% 11,6% 6,2% 

Καηάηαμε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 1
ε
 Δπηινγή 2

ε
 Δπηινγή 3

ε
 Δπηινγή 4

ε
 Δπηινγή 

4 ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 
200.000-500.000 θάηνηθνη 

πλνιηθή αμηνιφγεζε δείθηε 6,2% 1,1% 0,7% 26,2% 

Καηάηαμε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 2
ε
 Δπηινγή Με απνδεθηή επηινγή Με απνδεθηή επηινγή 1

ε
 Δπηινγή 

5 ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 
500.000-800.000 θάηνηθνη 

πλνιηθή αμηνιφγεζε δείθηε 6,6% 1,9% 1,1% 26,9% 

Καηάηαμε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 2
ε
 Δπηινγή Με απνδεθηή επηινγή Με απνδεθηή επηινγή 1

ε
 Δπηινγή 

*Π.ρ. ε ηειηθή αμηνιφγεζε πξνέθπςε απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ δείθηε ζηνλ πίλαθα 4.2.9 επί ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, σο εμήο: 
99,9%X10%+97,9%X50%+83,9%X40%=92,5% 
**Δάλ ην πνζνζηφ ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ 3% κπνξεί λα απνξξηθζεί απηή ε επηινγή εθφζνλ ππάξρεη άιιε κε ζαθψο πςειφηεξν 
πνζνζηφ ηειηθήο αμηνιφγεζεο  
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4.2.3 πκπεξάζκαηα θηηξηαθήο αλάιπζεο 
 
Σα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην 
ζρνιηαζκφ, πνπ πξνεγήζεθε θαη αλαθέξνληαη πάληα ζε ζρέζε κφλν κε ηηο θηηξηαθέο 
ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο, κε βάζε ηελ απνγξαθή ησλ θηηξίσλ 
ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2000. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη ηα εμήο: 

 

 Απφ πιεπξάο θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ, ππάξρνπλ νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ απνδνρή απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θαιή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιεληθψλ ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κέρξη 40.000 
θαηνίθνπο. ηνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 40.000 θαηνίθσλ ΟΣΑ δελ είλαη επλντθέο νη 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ ζεηηθή απνδνρή απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θαιή 
εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 

 

 πγθεθξηκέλα, ζε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κέρξη 19.000 θαηνίθνπο κπνξνχλ λα 
γίλνπλ απνδεθηά θαη λα εθαξκνζζνχλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά έσο πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθά, ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Εχγηζε (1ε επηινγή), κε Κάδν (2ε 
επηινγή) θαη κε αθνχια (3ε επηινγή). Αληίζεηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα δελ 
έρεη θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή θαη δελ πξνηείλεηαη νχηε ζαλ 4ε 
επηινγή. Όζν κηθξφηεξνο πιεζπζκηαθά είλαη ν ΟΣΑ, ηφζν θαιχηεξε ε απνδνρή 
θαη ε εθαξκνγή ησλ 3 ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 

 

 ε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ απφ 19.000 κέρξη 40.000 θαηνίθνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ 
απνδεθηά θαη λα εθαξκνζζνχλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ζαλ πξψηε επηινγή ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε θαη ζαλ δεχηεξε επηινγή ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
αθνχια. Σξίηε επηινγή απνηειεί ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν. Καη ζε απηήλ ηελ 
πιεζπζκηαθή θαηεγνξία ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα δελ είλαη 
θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ πξνηείλεηαη νχηε ζαλ 4ε επηινγή. Δλδερνκέλσο 
ζε εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο θηηξίσλ ή κηθξψλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ θαη ζαθψο 
νξηνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ λα είρε λφεκα ε δηεξεχλεζε εθαξκνγήο απηνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα. 

 

 ε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ απφ 40.000 κέρξη 200.000 θαηνίθνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ 
ζρεηηθά απνδεθηά θαη λα εθαξκνζζνχλ απιψο ηθαλνπνηεηηθά, ην ζχζηεκα 
ΠΟΠ κε Εχγηζε ζαλ πξψηε επηινγή δηεξεχλεζεο. Ζ δεχηεξε επηινγή πξνο 
δηεξεχλεζε απνηειεί ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν, ελψ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
αθνχια απνηειεί ηελ ηξίηε επηινγή. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάξηα απνηειεί γεληθά ηελ ηέηαξηε επηινγή. Όκσο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 
ΟΣΑ πνπ κπνξεί λα απνηειεί αθφκε θαη ηελ δεχηεξε επηινγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 
θαη ζε απηνχο ηνπο ΟΣΑ ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ηδηαίηεξα. Όκσο, ε εθαξκνγή 
ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα, ζα κπνξνχζε λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή 
ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο ησλ ΟΣΑ. 

 

 Σέινο, ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε θαιχηεξε ζπγθξηηηθά εθαξκνγή, αιιά φρη 
ηθαλνπνηεηηθή, κπνξεί λα έρεη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα, πνπ απνηειεί ηελ 
πξψηε επηινγή. Ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάξηα ζα κπνξνχζε λα έρεη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο 
πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Γεχηεξε επηινγή απνηειεί ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε, κε κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή, πνπ ζεκαίλεη φηη ε 
ηπρφλ επηινγή ηνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πνιχ εηδηθέο θαη 
ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ελζάξξπλζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ. Σα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Κάδν θαη αθνχια θαίλεηαη φηη είλαη πνιχ δχζθνια 
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εθαξκφζηκα ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε θαη δελ απνηεινχλ απνδεθηέο 
επηινγέο. 

 

 ηνπο ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 40.000 θαηνίθνπο, ιφγσ ησλ 
δπζκελέζηεξσλ θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ, ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζα 
πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε πξνζεθηηθφηεξεο θαη πην ζηνρεπκέλεο παξάιιειεο 
δξάζεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ φπνησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ επηιεγνχλ. 
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4.3 Γηεξεχλεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα 

ζπζηήκαηα ΠΟΠ 

4.3.1 ηφρνη θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 
 
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ είλαη ζεκαληηθή ε δηεξεχλεζε ηεο γλψκεο ησλ 
δεκνηψλ, πνπ ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε επηινγή ηνπ 
θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, ζην νπνίν ζα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ν θφζκνο. Γηα 
ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κία έξεπλα ηεο θνηλήο γλψκεο, πνπ 
ζηφρεπε ζηα εμήο: 
 

ηφρνη έξεπλαο 
 

 Μέζα απφ κία αιιεινπρία εξσηεκάησλ λα ελεκεξσζεί ν εξσηψκελνο α) γηα 
ηελ εθαξκνγή θαη ηα νθέιε ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ 
ηειψλ, β) γηα ηα δηαθνξεηηθά ηερληθά ζπζηήκαηα  ΠΟΠ, πνπ κπνξνχλ λα 
εθαξκνζζνχλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί ν βαζκφο δπζθνιίαο ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ ζε απηά θαη ηειηθά λα δηεξεπλεζεί πνην ή πνηα ηερληθά ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
είλαη πξνηηκψκελα απφ ηνπο δεκφηεο.  

 Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα ζπκβάιεη ζηελ 
επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο δπλαηήο κεζφδνπ ΠΟΠ ή ζπλδπαζκνχ απηψλ, γηα 
εθαξκνγή ηνπο ζηνπο ζεκεξηλνχο Διιεληθνχο ΟΣΑ ζην πξνζερέο κέιινλ.  

 
ην εξσηεκαηνιφγην, πνπ ζρεδηάζζεθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, 
ζπκπεξηιεθζήθαλ εξσηήζεηο, πνπ ζηφρεπαλ ζε επηκέξνπο ζηφρνπο θαη ήηαλ νη εμήο: 
 

 Ζ πξψηε εξψηεζε ζηφρεπε ζηελ δηεξεχλεζε ηεο γεληθφηεξεο πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εξσηψκελσλ. 

 

 Ζ δεχηεξε θαη ηξίηε εξψηεζε ζηφρεπε ζηελ δηεξεχλεζε ηεο γλψζεο ηνπ ηξφπνπ θαη 
ηνπ χςνπο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο, πνπ πιεξψλνπλ νη εξσηψκελνη, γηα λα 
δηαπηζησζεί πφζν είλαη ελδηαθεξφκελνη θαη ελεξγνί «θαηαλαισηέο» ζην ζέκα ησλ 
δεκνηηθψλ ηειψλ. 

 

 Ζ ηέηαξηε θαη ε έθηε εξψηεζε ζηφρεπε λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν νη εξσηψκελνη 
είλαη ελήκεξνη γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 
θαη ηελ αλαθχθισζήο ηνπο. 

 

 Ζ πέκπηε θαη έβδνκε εξψηεζε ζηφρεπε ζην λα θαηαγξαθεί ν ηξφπνο παξαγσγήο 
απνξξηκκάησλ θαη λα εθηηκεζεί ε κηθξή ή κεγαιχηεξε παξαγσγή ηνπο απφ ηνπο 
εξσηψκελνπο. 

 

 Οη εξσηήζεηο 8-11 ζηφρεπαλ ζην λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν νη εξσηψκελνη 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξάμε ζε βαζηθέο δξάζεηο αλαθχθισζεο θαη εθηξνπήο πιηθψλ απφ 
ηα απνξξίκκαηα. 

 

 Οη εξσηήζεηο 12-15 ζηφρεπαλ ζην λα ελεκεξσζνχλ νη εξσηψκελνη γηα ηα ζπζηήκαηα 
ΠΟΠ θαη ηα νθέιε ηνπο. 

 

 Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο 16 θαη 17, είλαη νη πην ζεκαληηθέο, θαη ζηφρεπαλ ζην λα 
δηεξεπλεζεί ν βαζκφο δπζθνιίαο εθαξκνγήο απφ ηνπο εξσηψκελνπο ησλ 4 βαζηθψλ 
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ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, πνπ είλαη ππνςήθηα γηα εθαξκνγή ζε φιε ηελ Διιάδα θαη πην ή 
πνηα απφ απηά είλαη πξνηηκψκελα απφ ηνπο εξσηψκελνπο. 

 
 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 
 
Ζ έξεπλα δηεμάρζεθε κε δχν ηξφπνπο: 

 Με ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ηπραία επηινγή ησλ εξσηψκελσλ απφ δηάθνξνπο ΟΣΑ. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκπιεξψζεθαλ 945 απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2009 έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. Οη ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ θνηηεηέο θαη ζηειέρε ηνπ «Δξγαζηεξίνπ Μεηάδνζεο 
Θεξκφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο (ΔΜΘΠΜ), Σκήκα Μεραλνιφγσλ 
Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο», ζχκθσλα κε ην 
εξσηεκαηνιφγην θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο. 

 Με ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ηεο αλάξηεζήο ηνπ ζην site ηεο 
Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο θαη ηνπ ΑΠΘ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
ζπκπιεξψζεθαλ 1.765 απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο 
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011. 

 
Έηζη, ην ζχλνιν ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ 2.710, κέζα ζηα νπνία 
ππήξραλ αξθεηέο εξσηήζεηο ρσξίο απαληήζεηο. Οη δήκνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη 
νη εξσηψκελνη (θαηά δήισζή ηνπο) ήηαλ απφ 211 ΟΣΑ ηεο Διιάδαο. Πέληε απφ ηνπο 
εξσηψκελνπο πξνέξρνληαη απφ 5 ΟΣΑ ηεο Κχπξνπ, ελψ 48 εξσηψκελνη δελ δειψζαλ 
ηνλ ΟΣΑ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη. Αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ εξσηψκελσλ αλά δήκν, 
πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.3.1. Δπίζεο, ε 
αλαιπηηθή ηαπηφηεηα ησλ εξσηψκελσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.3.2. 
 
ε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ εξσηψκελσλ ηνπ πίλαθα 4.3.2 αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ηα 
εμήο: 
 

 Οη γπλαίθεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ην 55% ησλ εξσηψκελσλ. 

 Οη εξσηψκελνη ήηαλ έλα πνιχ λεαληθφ θνηλφ. Πάλσ απφ ην 47% ησλ εξσηψκελσλ 
ήηαλ ειηθίαο απφ 30 εηψλ θαη θάησ, ελψ νη εξσηψκελνη κε ειηθία κεγαιχηεξε απφ 65 
εηψλ ήηαλ ιηγφηεξν απφ ην 4%. 

 Γχν ζηνπο ηξεηο εξσηψκελνπο κέλνπλ ζε δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο, ελψ έλαο ζηνπο 
ηξεηο ζε κνλνθαηνηθία – δηπινθαηνηθία. 

 Πάλσ απφ ην 85% ησλ εξσηψκελσλ κέλεη ζε θαηνηθία κε εκβαδφλ κηθξφηεξν απφ 150 
m2. 

 Δλληά ζηνπο 10 εξσηψκελνπο κέλνπλ ζε λνηθνθπξηά κε 1 έσο 5 άηνκα θαη έλαο ζηνπο 
10 ζε λνηθνθπξηά κε πεξηζζφηεξα απφ 5 άηνκα. 

 
Σν δείγκα ησλ εξσηψκελσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθέο θαη αζθαιέο γηα ηελ 
δηεξεχλεζε ησλ δηαζέζεσλ ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ, δηφηη: 
 

 Δίλαη αξηζκεηηθά επαξθέο κε ηα 2.710 εξσηεκαηνιφγηα, πνπ απαληήζεθαλ, πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζην 0,024% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. 

 Έρεη κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά, δεδνκέλνπ φηη απαληήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα 
απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 210 Καπνδηζηξηαθνχο ΟΣΑ απφ φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 
ρψξαο ζε ζχλνιν 1.034 Καπνδηζηξηαθψλ ΟΣΑ. 

 Σν γεγνλφο φηη κεγάινο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο δελ επεξέαζε ηειηθά ζεκαληηθά ην απνηέιεζκα θαη ηα 
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επξήκαηα ηεο έξεπλαο, δηφηη νη απαληήζεηο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ 
πνιχ θνληά ζην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ θαη δηφηη θαη νη ππφινηπεο πεξηνρέο 
έδεημαλ φηη βξίζθνληαη θαη απηέο πνιχ θνληά ζην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ. Τπήξρε 
δειαδή κία γεληθφηεξε ζηαζεξή παξφκνηα ηάζε απφ φιεο ηηο πεξηνρέο, πνπ δνζήθαλ 
απαληήζεηο. 

 
ην Παξάξηεκα ΗΗ πεξηέρεηαη ε αθξηβήο δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Πίλαθαο 4.3.1α Οη ΟΣΑ (Καπνδηζηξηαθνί) θαη νη πεξηνρέο ησλ εξσηψκελσλ (θαηά δήισζή 
ηνπο) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δηεξεχλεζεο ηεο γλψκεο γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 

 
 

α/α ΟΣΑ Αξηζκόο 
εξωηεζέληωλ 

α/α ΟΣΑ Αξηζκόο 
εξωηεζέληωλ 

1 ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 1 55 ΓΡΑΜΑ 12 

2 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 6 56 ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ 1 

3 ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ 1 57 ΓΡΤΜΑΛΗΑ ΝΑΞΟΤ 1 

4 ΑΓΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1 58 ΔΓΝΑΣΗΑ 1 

5 ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 59 ΔΓΔΑ 5 

6 ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΡΖΣΖ 3 60 ΔΚΑΛΖ 2 

7 ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 15 61 ΔΛΑΦΗΝΑ Ν. ΠΗΔΡΗΑ 1 

8 ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ 1 62 ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ 4 

9 ΑΓΡΗΝΗΟΤ 4 63 ΔΛΔΤΗΝΑ 297 

10 ΑΔΣΟΤ ΦΛΩΡΗΝΑ 1 64 ΔΛΛΖΠΟΝΣΟΤ 1 

11 ΑΘΖΝΑΗΩΝ 58 65 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 1 

12 ΑΗΑΝΖ ΚΟΕΑΝΖ 1 66 ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ 2 

13 ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ 1 67 ΔΠΑΝΟΜΖ 5 

14 ΑΚΡΩΣΖΡΗ 1 68 ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΩ 2 

15 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 1 69 ΔΤΚΑΡΠΗΑ 6 

16 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 32 70 ΔΤΟΜΟΤ 29 

17 ΑΛΗΜΟΤ 2 71 ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 1 

18 ΑΛΜΤΡΟ 1 72 ΔΥΔΓΩΡΟΤ 3 

19 ΑΜΑΛΗΑΓΑ 1 73 ΕΔΦΤΡΗΟΤ 1 

20 ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 7 74 ΕΩΓΡΑΦΟΤ 5 

21 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 9 75 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΑΣΣΗΚΖ 1 

22 ΑΝΑΚΣΟΡΗΟΤ 1 76 ΖΜΑΘΗΑ 1 

23 ΑΝΑΣΟΛΖ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 2 77 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 42 

24 ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ 1 78 ΘΑΟΤ 17 

25 ΑΝΟΗΞΖ 1 79 ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ 14 

26 ΑΝΣΗΓΟΝΗΓΩΝ 1 80 ΘΔΡΜΖ 34 

27 ΑΝΣΗΡΡΗΟΤ 1 81 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 951 

28 ΑΡΓΟΤ 1 82 ΘΖΡΑ 1 

29 ΑΡΗΓΑΗΑ 4 83 ΗΔΡΗΟ 1 

30 ΑΡΝΑΗΑ 1 84 ΗΛΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 1 

31 ΑΡΝΖ 1 85 ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 13 

32 ΑΣΣΗΚΖ 1 86 ΚΑΣΩ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 1 

33 ΑΥΑΗΑ 1 87 ΚΑΒΑΛΑ 28 

34 ΑΥΑΡΝΩΝ 6 88 ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 2 

35 ΑΥΗΛΛΔΗΩΝ 1 89 ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 108 

36 ΒΑΗΛΗΚΩΝ 6 90 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1 

37 ΒΔΡΟΗΑ 11 91 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 2 

38 ΒΗΣΗΟΤ 1 92 ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 1 

39 ΒΟΛΟΤ 37 93 ΚΑΛΤΜΝΗΩΝ 1 

40 ΒΟΤΛΑ 1 94 ΚΑΡΓΗΣΑ 3 

41 ΒΡΗΛΖΗΩΝ 1 95 ΚΑΣΟΡΗΑ 7 

42 ΒΤΡΩΝΟ 2 96 ΚΑΣΔΡΗΝΖ 8 

43 ΓΑΕΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 2 97 ΚΔΡΑΜΩΣΖ 1 

44 ΓΑΛΑΣΗΟΤ 2 98 ΚΔΡΚΤΡΑ 1 

45 ΓΔΡΑΚΑ 1 99 ΚΖΦΗΗΑ 5 

46 ΓΔΡΟΚΖΠΟΤ - ΚΤΠΡΟΤ 1 100 ΚΟΕΑΝΖ 4 

47 ΓΗΑΝΝΗΣΩΝ 3 101 ΚΟΜΟΣΖΝΖ 5 

48 ΓΛΤΚΑ ΝΔΡΑ 1 102 ΚΟΡΓΔΛΗΟ 2 

49 ΓΛΤΦΑΓΑ 3 103 ΚΟΡΗΝΘΟΤ 1 

50 ΓΟΤΒΩΝ 2 104 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ 1 

51 ΓΑΦΝΖ 1 105 ΚΟΤΦΑΛΗΩΝ 3 

52 ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ 2 106 ΛΑΓΚΑΓΑ 6 

53 ΓΗΣΟΜΟΤ 1 107 ΛΑΚΑΣΑΜΗΑ 1 

54 ΓΟΒΡΑ ΖΜΑΘΗΑ 1 108 ΛΑΚΩΝΗΑ 1 
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Πίλαθαο 4.3.1β Οη ΟΣΑ (Καπνδηζηξηαθνί) θαη νη πεξηνρέο ησλ εξσηψκελσλ (θαηά δήισζή 
ηνπο) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δηεξεχλεζεο ηεο γλψκεο γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 

 

α/α ΟΣΑ Αξηζκόο 
εξωηεζέληωλ 

α/α  Αξηζκόο 
εξωηεζέληωλ 

109 ΛΑΜΗΔΩΝ 6 164 ΠΑΣΡΔΩΝ 12 

110 ΛΑΠΑΗΩΝ 1 165 ΠΔΗΡΑΗΩ 5 

111 ΛΑΡΗΑΗΩΝ 24 166 ΠΔΛΛΑ 2 

112 ΛΔΜΔΟ - ΚΤΠΡΟ 1 167 ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 5 

113 ΛΔΤΚΩΗΑ - ΚΤΠΡΟ 1 168 ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 1 

114 ΛΗΒΑΓΔΗΑ 1 169 ΠΔΤΚΖ 2 

115 ΛΗΣΟΥΩΡΟΤ 4 170 ΠΔΤΚΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 16 

116 ΜΑΓΝΖΗΑ 1 171 ΠΗΔΡΗΑ 1 

117 ΜΑΓΟΤΛΑ 1 172 ΠΟΛΗΥΝΖ 19 

118 ΜΔΓΑΡΔΩΝ 2 173 ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 2 

119 ΜΔΛΗΗΩΝ 5 174 ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 1 

120 ΜΔΝΔΜΔΝΖ 4 175 ΠΡΑΗΝΑΓΑ 1 

121 ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 1 176 ΠΡΔΒΔΕΑ 2 

122 ΜΔΣΔΩΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1 177 ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ 4 

123 ΜΔΣΟΒΟΤ 1 178 ΠΤΛΑΗΑ 204 

124 ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ 8 179 ΡΑΦΗΝΑ 1 

125 ΜΗΚΡΑ 14 180 ΡΔΘΤΜΝΖ 5 

126 ΜΟΗΡΩΝ 1 181 ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ 2 

127 ΜΟΥΑΣΟΤ 2 182 ΡΟΓΟΤ 1 

128 ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ 2 183 ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 

129 ΜΟΤΕΑΚΗ 1 184 ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟΤ 1 

130 ΜΤΓΓΟΝΗΑ 97 185 ΔΡΡΩΝ 11 

131 ΜΤΚΟΝΟΤ 1 186 ΖΣΔΗΑ 1 

132 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 4 187 ΗΘΩΝΗΑ 1 

133 Ν.ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ 1 188 ΚΟΠΔΛΟΤ 1 

134 ΝΔΑ ΚΤΓΩΝΗΑ - ΥΑΝΗΩΝ 1 189 ΚΟΤΣΑΡΔΩ ΔΡΡΩΝ 1 

135 ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟΤ 1 190 ΟΤΦΛΗΟΤ 2 

136 ΝΑΟΤΑ 3 191 ΠΑΡΣΗΑΣΩΝ 4 

137 ΝΑΤΠΛΗΟΤ 3 192 ΣΑΓΔΗΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΤ 12 

138 ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ 3 193 ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΩ ΘΔ/ΝΗΚΖ 8 

139 ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 1 194 ΤΒΡΗΣΟΤ 1 

140 ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 1 195 ΤΚΔΩΝ 22 

141 ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 14 196 ΣΑΜΤΝΔΩΝ ΔΤΒΟΗΑ 1 

142 ΝΔΑ ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 1 197 ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ 12 

143 ΝΔΑ ΑΡΣΑΚΖ 1 198 ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ 12 

144 ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ ΒΟΛΟΤ 2 199 ΣΤΡΝΑΒΟΤ 1 

145 ΝΔΑ ΜΑΚΡΖ 3 200 ΤΜΖΣΣΟ 1 

146 ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΖ 3 201 ΦΔΡΩΝ 1 

147 ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 5 202 ΦΗΛΗΑΣΩΝ 1 

148 ΝΔΑ ΣΡΗΓΛΗΑ 1 203 ΦΗΛΟΘΔΖ ΑΡΣΑ 1 

149 ΝΈΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2 204 ΦΛΩΡΗΝΑ 1 

150 ΝΔΣΟΡΟ ΜΔΖΝΗΑ 1 205 ΦΟΤΡΝΑ 1 

151 ΝΗΓΡΗΣΑ 2 206 ΥΑΪΓΑΡΗΟΤ 1 

152 ΝΗΚΑΗΑ 1 207 ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 5 

153 ΝΗΚΑΗΑ - ΛΑΡΗΖ 1 208 ΥΑΛΑΣΡΑ 3 

154 ΞΑΝΘΖ 18 209 ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 1 

155 ΟΡΔΣΗΑΓΑ 1 210 ΥΑΝΗΩΝ 4 

156 ΠΑΓΚΡΑΣΗ 1 211 ΥΗΟΤ 3 

157 ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ 3 212 ΥΟΛΑΡΓΟΤ 4 

158 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΓΗΣΑ 1 213 ΥΟΛΑΡΓΟΤ 3 

159 ΠΑΝΑΓΗΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 1 214 ΥΟΡΣΗΑΣΖ 15 

160 ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 54 215 ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ 2 

161 ΠΑΠΑΓΟΤ 5 216 ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 13 

162 ΠΑΡΑΛΗΑ 1 217 ΑΝΩΝΤΜΟ ΟΣΑ 48 

163 ΠΑΡΟΤ 1  ΤΝΟΛΟ 2.710 



            Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271                                                            

 

 
Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr  

Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

-157- 

Πίλαθαο 4.3.2 Σαπηφηεηα έξεπλαο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο γλψκεο ησλ πνιηηψλ γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
α/α  χλνιν 

εξσηεζέλησλ  
χλνιν 

εξσηεζέλησλ 
(%)* 

Δξσηεζέληεο 
απφ ην Γήκν 

Αζήλαο 

Δξσηεζέληεο 
απφ ην Γήκν 

Θεζζαινλίθεο 

Δξσηεζέληεο 
απφ ην Γήκν 

Ππιαίαο 

Δξσηεζέληεο 
απφ ην Γήκν 

Διεπζίλαο 

Δξσηεζέληεο 
απφ ηνπο 

ππφινηπνπο 
ΟΣΑ  

1 Αξηζκφο Δξσηεζέλησλ 2.710 100,00% 58 951 204 297 1.200 

2 Άλδξεο 1.181 43,58% 14 451 97 120 499 

3 Γπλαίθεο 1.503 55,46% 44 492 106 176 685 

4 Άηνκα ειηθίαο <=30 1.282 47,31% 31 525 119 37 570 

5 Άηνκα ειηθίαο 31-45 780 28,78% 21 236 31 108 384 

6 Άηνκα ειηθίαο 46-65 482 17,78% 6 136 39 109 192 

7 Άηνκα ειηθίαο >65 102 3,76% 0 27 14 43 18 

8 Γηακνλή ζε δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο 1.754 64,72% 50 902 113 97 592 

9 Γηακνλή ζε κνλνθαηνηθία - δηπινθαηνηθία 916 33,80% 8 39 86 194 589 

10 Γηακνλή ζε θαηνηθία κέρξη 150 m2 2.316 85,46% 53 898 160 271 934 

11 Γηακνλή ζε θαηνηθία > απφ 150 m2 337 12,44% 5 40 40 22 230 

12 Ννηθνθπξηά κε 1-5 άηνκα 2.413 89,04% 57 896 173 249 1.038 

13 Ννηθνθπξηά κε >= απφ 6 άηνκα 256 9,45% 1 50 28 45 132 
*Σα πνζνζηά αζξνηδφκελα ζηηο θαηεγνξίεο δελ δίλνπλ 100% δηφηη δελ είραλ ζπκπιεξσζεί φιεο νη απαληήζεηο απφ ηνπο εξσηψκελνπο 
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4.3.2 Απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο 
 
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πεξηιάκβαλε γηα θάζε εξψηεζε ηελ 
εμήο επεμεξγαζία: 
 

 Σελ % παξνπζίαζε ηεο βαζηθήο απάληεζεο μερσξηζηά απηψλ πνπ απάληεζαλ: α) 
γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ, β) γηα θάζε έλα απφ ηνπο 4 ζεκαληηθνχο ΟΣΑ, 
πνπ ππήξραλ πνιιέο απαληήζεηο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ππιαία, Διεπζίλα) θαη γ) 
γηα φινπο καδί ηνπο ππφινηπνπο ΟΣΑ. Έηζη, κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ ηπρφλ 
δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο αλάινγα ηελ πφιε, πνπ πξνέξρνληαη νη εξσηψκελνη. 

 Γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ έγηλε επηπιένλ επεμεξγαζία, φπνπ 
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο 
αλάινγα: α) ην θχιν, β) ηελ ειηθία, γ) ηελ δηακνλή (δηακέξηζκα ή κνλνθαηνηθία), 
δ) ην εκβαδφλ ηεο θαηνηθίαο, θαη ε) ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ηεο θαηνηθίαο. 

 Δηδηθά γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο θξίζηκεο εξσηήζεηο δηεξεπλήζεθαλ νη απαληήζεηο 
ησλ εμήο εξσηψκελσλ: α) απηψλ, πνπ πεηάλε ιίγεο (1-2) ζαθνχιεο αλά 
εβδνκάδα, β) απηψλ, πνπ πεηάλε 3 θαη πεξηζζφηεξεο ζαθνχιεο αλά βδνκάδα, γ) 
απηψλ, πνπ δήισζαλ ζηελ εξψηεζε 8 φηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε 
ζπζθεπαζηψλ (άξα είλαη ζηελ πξάμε ελεξγνί), δ) απηψλ, πνπ δήισζαλ ζηελ 
εξψηεζε 8 φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ (άξα είλαη ζηελ 
πξάμε ιίγν ελεξγνί), ε) απηψλ, πνπ δήισζαλ ζηελ εξψηεζε 11 φηη θάλνπλ νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε (άξα είλαη ζηελ πξάμε πνιχ ελεξγνί), δ) απηψλ, πνπ δήισζαλ 
ζηελ εξψηεζε 11 φηη δελ θάλνπλ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε (άξα είλαη ζηελ πξάμε 
ιίγν ελεξγνί). 

 Δηδηθά γηα ηελ ηειεπηαία εξψηεζε έγηλε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο, κε βάζε 
ηελ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή Διιάδαο θαη ηνπ δείγκαηνο ησλ εξσηψκελσλ. 

 
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ επεμεξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 
4.3.3-4.3.11. 
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Πίλαθαο 4.3.3 Δπεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Δξσηήζεηο 1-3 
  Δξώηεζε 1 Πεξηβαιινληηθέο Πξνηεξαηόηεηεο  

Πόζν ζεκαληηθά είλαη (100% = Πάξα πνιύ ζεκαληηθό) γηα εζάο ηα εμήο:  
Δξώηεζε 2 Γλωξίδεηε 

πωο πιεξώλεηε 
δεκνηηθά ηέιε; 

Δξώηεζε 3 Γλωξίδεηε 
πόζα πιεξώλεηε γηα 
ηέιε θαζαξηόηεηαο; 

  ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

Ζ πξνζηαζία 
ηνπ 

πεξηβάιινληνο 
(%) 

Ζ θαζαξηόηεηα 
ηεο πόιεο 

(%) 

Να αιιάμεηε 
ζπλήζεηεο γηα ηε 

δηαρείξηζε 
απνξξηκκάηωλ 

(%) 

Ζ κείωζε ηωλ 
απνξξηκκάηωλ 

(%) 

ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

ΝΑΙ 
(%) 

ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

ΝΑΙ 
(%) 

1 ύνολο Δρωηηθένηων - .Δ. (2.710 
άηομα) 2.664 92,82% 92,91% 83,55% 84,62% 2.586 50,66% 2.549 31,93% 

2 Δρωηηθένηες από Αθήνα 58 90,69% 88,28% 80,69% 77,93% 58 55,17% 57 31,58% 

3 Δρωηηθένηες από Θεζζαλονίκη 935 93,02% 93,80% 86,14% 85,01% 902 50,22% 883 28,99% 

4 Δρωηηθένηες από Πσλαία 201 95,32% 95,32% 89,05% 90,35% 195 40,51% 195 21,03% 

5 Δρωηηθένηες από Δλεσζίνα 294 92,15% 89,69% 75,41% 78,64% 293 57,68% 287 43,21% 

6 Δρωηηθένηες από άλλοσς ΟΣΑ 1.177 92,50% 92,83% 82,71% 85,15% 1.138 50,70% 1.127 33,27% 

7 .Δ. - Άνδρες 1.158 93,18% 93,32% 83,90% 85,00% 1.122 49,55% 1.109 31,29% 

8 .Δ. - Γσναίκες 1.481 92,53% 92,59% 83,17% 84,23% 1.441 51,15% 1.418 32,37% 

9 .Δ. - Άηομα ηλικίας <=30 1.260 92,68% 92,90% 84,52% 85,03% 1.226 48,53% 1.211 29,89% 

10 .Δ. - Άηομα ηλικίας 31-45 765 92,62% 92,36% 82,36% 84,13% 737 52,65% 723 33,89% 

11 .Δ. - Άηομα ηλικίας 46-65 478 93,32% 93,60% 83,28% 83,90% 467 50,54% 459 32,46% 

12 .Δ. - Άηομα ηλικίας >65 100 93,80% 93,47% 81,40% 85,86% 100 52,00% 100 32,00% 

13 .Δ. - Γιαμονή ζε διαμέρ. πολσκαηοικίας 1.726 92,46% 92,81% 83,99% 84,46% 1.668 50,30% 1.644 31,57% 

14 .Δ. - Γιαμονή ζε μονοκ. - διπλοκαηοικία 898 93,51% 93,07% 82,72% 84,90% 880 50,57% 869 32,34% 

15 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία μέτρι 150 m2 2.279 92,73% 92,73% 83,29% 84,12% 2.220 50,68% 2.187 32,14% 

16 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία > από 150 m2 329 93,09% 94,15% 85,12% 87,23% 315 50,48% 312 31,41% 

17 .Δ. - Νοικοκσριά με 1-5 άηομα 2.371 92,82% 92,99% 83,70% 84,86% 2.302 50,91% 2.269 32,44% 

18 .Δ. - Νοικοκσριά με >= από 6 άηομα 252 93,10% 92,70% 82,24% 82,06% 249 47,39% 246 26,83% 
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Πίλαθαο 4.3.4 Δπεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Δξσηήζεηο 4-5 

  Δξώηεζε 4 Γλώκε γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ απνξξηκκάηωλ  
Πόζν ζεκαληηθά είλαη (ΝΑΙ = εκαληηθό) γηα εζάο ηα εμήο:  

Δξώηεζε 5 Με πνην θξηηήξην θαηεβάδεηε ζθνππίδηα; 

  ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

Ζ γξήγνξε 
απνθνκηδή 

απνξξηκκάηωλ 
ΝΑΙ 
(%) 

Ζ δηαινγή ζηελ 
πεγή ηωλ πιηθώλ 

ΝΑΙ 
(%) 

Ζ ρακειή ρξέωζε 
ζηηο ππεξεζίεο 
θαζαξηόηεηαο 

ΝΑΙ 
(%) 

Ζ δίθαηε/ζωζηή 
ρξέωζε ζηηο 
ππεξεζίεο 

θαζαξηόηεηαο 
ΝΑΙ 
(%) 

ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

Με ηνλ όγθν 
Όηαλ γεκίδεη 
ε ζαθνύια 

(%) 

Με ην βάξνο 
Όηαλ 

βαξαίλεη ε 
ζαθνύια 

(%) 

Πεξηνδηθά 
Αλά ηαθηά 
ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 
(%) 

1 ύνολο Δρωηηθένηων - .Δ. (2.710 
άηομα) 2.589 82,85% 87,83% 64,27% 82,53% 2.586 57,87% 31,64% 34,30% 

2 Δρωηηθένηες από Αθήνα 58 87,93% 70,69% 63,79% 68,97% 56 25,45% 38,18% 35,71% 

3 Δρωηηθένηες από Θεζζαλονίκη 904 85,29% 92,03% 62,57% 81,31% 902 66,08% 30,82% 33,59% 

4 Δρωηηθένηες από Πσλαία 195 78,46% 97,95% 52,82% 89,74% 195 82,05% 16,92% 38,46% 

5 Δρωηηθένηες από Δλεσζίνα 295 71,09% 68,03% 69,86% 71,53% 294 26,53% 36,39% 37,07% 

6 Δρωηηθένηες από άλλοσς ΟΣΑ 1.138 84,45% 88,75% 66,17% 85,83% 1.139 56,89% 33,27% 33,36% 

7 .Δ. - Άνδρες 1.126 82,86% 88,45% 63,22% 82,59% 1.123 57,44% 30,37% 34,91% 

8 .Δ. - Γσναίκες 1.440 82,71% 87,28% 64,93% 82,28% 1.440 58,30% 32,24% 34,10% 

9 .Δ. - Άηομα ηλικίας <=30 1.228 83,21% 89,98% 62,50% 82,80% 1.226 62,56% 30,02% 35,73% 

10 .Δ. - Άηομα ηλικίας 31-45 740 81,89% 85,00% 64,82% 82,00% 738 53,19% 34,19% 33,06% 

11 .Δ. - Άηομα ηλικίας 46-65 466 84,33% 86,88% 68,75% 83,48% 738 54,82% 31,05% 33,40% 

12 .Δ. - Άηομα ηλικίας >65 100 72,00% 85,00% 64,00% 78,00% 99 46,46% 33,33% 35,35% 

13 .Δ. - Γιαμονή ζε διαμέρ. πολσκαηοικίας 1.672 83,25% 88,32% 63,27% 82,29% 1.668 61,43% 30,95% 34,11% 

14 .Δ. - Γιαμονή ζε μονοκ. - διπλοκαηοικία 880 81,91% 86,70% 65,30% 82,82% 880 51,70% 31,93% 34,66% 

15 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία μέτρι 150 m2 2.223 82,55% 87,31% 63,78% 81,95% 2.220 57,55% 31,77% 34,46% 

16 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία > από 150 m2 315 85,08% 90,48% 66,98% 86,03% 315 60,95% 29,21% 34,92% 

17 .Δ. - Νοικοκσριά με 1-5 άηομα 2.305 83,21% 87,76% 64,70% 82,51% 2.302 57,84% 31,86% 34,06% 

18 .Δ. - Νοικοκσριά με >= από 6 άηομα 249 80,32% 86,75% 59,27% 81,93% 249 57,43% 29,72% 38,15% 
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Πίλαθαο 4.3.5 Δπεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Δξσηήζεηο 6-7 

   Δξώηεζε 6 Γλώκε γηα ηελ αλαθύθιωζε – ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε  
Πόζν απνηειεζκαηηθά ζεωξείηε (ΝΑΙ + ή ΟΥΙ -) γηα εζάο ηα εμήο: 

Δξώηεζε 7 Πόζα ζθνππίδηα πεηάηε 
θάζε βδνκάδα; 

  ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

Σελ πξόζβαζε ηωλ 
πνιηηώλ ζηελ 
αλαθύθιωζε 

ΝΑΙ 
(%) 

Σελ επθνιία / 
απιόηεηα ρξήζεο 

ζπζηεκάηωλ 
αλαθύθιωζεο 

ΝΑΙ 
(%) 

Σελ ελεκέξωζε ηωλ 
πνιηηώλ γηα ηα 
νθέιε θαη ηνπο 

ηξόπνπο 
ζπκκεηνρήο ηνπο 

ΝΑΙ 
(%) 

Σελ επηβξάβεπζε ηεο 
κείωζεο ηωλ 

απνξξηκκάηωλ 
ΝΑΙ 
(%) 

ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

1-2 
αθνύιεο 

ηελ 
εβδνκάδα 

 

Σξεηο θαη 
πεξηζζόηεξεο 
αθνύιεο ηελ 

εβδνκάδα 

1 ύνολο Δρωηηθένηων - .Δ. (2.710 
άηομα) 2.569 84,35% 85,44% 79,48% 72,48% 2.525 42,02% 57,98% 

2 Δρωηηθένηες από Αθήνα 57 82,46% 85,96% 73,68% 68,42% 57 31,58% 68,42% 

3 Δρωηηθένηες από Θεζζαλονίκη 895 88,04% 88,04% 81,17% 74,97% 889 39,60% 60,40% 

4 Δρωηηθένηες από Πσλαία 195 88,21% 90,77% 87,18% 75,90% 195 55,90% 44,10% 

5 Δρωηηθένηες από Δλεσζίνα 295 72,45% 77,47% 72,60% 58,98% 285 27,37% 72,63% 

6 Δρωηηθένηες από άλλοσς ΟΣΑ 1.128 83,95% 84,49% 78,88% 73,65% 1.099 45,86% 54,14% 

7 .Δ. - Άνδρες 1.117 84,33% 84,41% 78,96% 72,07% 1.097 42,75% 57,25% 

8 .Δ. - Γσναίκες 1.430 84,34% 86,15% 79,71% 72,73% 1.407 41,72% 58,28% 

9 .Δ. - Άηομα ηλικίας <=30 1.219 85,87% 86,63% 80,94% 74,90% 1.204 44,02% 55,90% 

10 .Δ. - Άηομα ηλικίας 31-45 734 82,43% 84,70% 78,39% 69,95% 719 39,64% 60,36% 

11 .Δ. - Άηομα ηλικίας 46-65 463 82,94% 84,42% 77,83% 68,47% 451 40,80% 59,20% 

12 .Δ. - Άηομα ηλικίας >65 100 84,00% 76,00% 74,00% 72,00% 98 44,90% 55,10% 

13 .Δ. - Γιαμονή ζε διαμέρ. πολσκαηοικίας 1.660 85,00% 86,75% 80,53% 74,28% 1.643 42,06% 57,94% 

14 .Δ. - Γιαμονή ζε μονοκ. - διπλοκαηοικία 873 82,57% 83,01% 76,98% 68,69% 846 42,43% 57,57% 

15 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία μέτρι 150 m2 2.212 84,13% 85,48% 79,47% 72,50% 2.177 41,48% 58,52% 

16 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία > από 150 m2 308 84,69% 83,77% 77,60% 71,75% 300 46,33% 53,67% 

17 .Δ. - Νοικοκσριά με 1-5 άηομα 2.290 84,67% 85,75% 79,62% 72,71% 2.250 41,78% 58,22% 

18 .Δ. - Νοικοκσριά με >= από 6 άηομα 246 80,89% 80,89% 76,13% 69,39% 241 45,23% 54,77% 
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Πίλαθαο 4.3.6 Δπεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Δξσηήζεηο 8-11 
  Δξώηεζε 8 πκκεηέρεηε ζηελ αλαθύθιωζε 

ζπζθεπαζηώλ κε ηνπο κπιε θάδνπο; 
Δξώηεζε 9 πκκεηέρεηε ζηελ 
αλαθύθιωζε άιιωλ πιηθώλ; 

Δξώηεζε 10 Γλωξίδεηε ηελ 
νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε; 

Δξώηεζε 11 Δθαξκόδεηε ηελ 
νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε; 

  ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

Πάληα – πρλά 
(%) 

πάληα – Πνηέ (%) ύλνιν 
Απαληήζεωλ 

ΝΑΙ 
(%) 

ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

ΝΑΙ 
(%) 

ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

ΝΑΙ 
(%) 

1 ύνολο Δρωηηθένηων - .Δ. (2.710 
άηομα) 2.568 77,49% 22,51% 345 7,54% 2.439 53,67% 1.645 16,17% 

2 Δρωηηθένηες από Αθήνα 58 68,97% 31,03% 12 8,33% 58 50,00% 33 12,12% 

3 Δρωηηθένηες από Θεζζαλονίκη 894 80,09% 19,91% 82 0,00% 762 59,32% 572 16,96% 

4 Δρωηηθένηες από Πσλαία 195 88,72% 11,28% 8 0,00% 195 65,64% 165 18,18% 

5 Δρωηηθένηες από Δλεσζίνα 292 62,67% 37,33% 68 0,00% 294 31,29% 112 29,46% 

6 Δρωηηθένηες από άλλοσς ΟΣΑ 1.129 77,77% 22,23% 175 14,29% 1.130 53,81% 763 13,37% 

7 .Δ. - Άνδρες 1.116 76,97% 23,03% 148 6,76% 1.053 54,32% 723 16,74% 

8 .Δ. - Γσναίκες 1.430 77,90% 22,10% 193 8,29% 1.365 53,48% 911 15,81% 

9 .Δ. - Άηομα ηλικίας <=30 1.218 78,49% 21,51% 146 8,22% 1.143 55,21% 803 16,31% 

10 .Δ. - Άηομα ηλικίας 31-45 733 75,72% 24,28% 107 11,21% 711 53,73% 468 15,60% 

11 .Δ. - Άηομα ηλικίας 46-65 462 76,62% 23,38% 70 1,43% 442 47,29% 272 15,07% 

12 .Δ. - Άηομα ηλικίας >65 100 80,00% 20,00% 12 0,00% 89 60,67% 60 25,00% 

13 .Δ. - Γιαμονή ζε διαμέρ. πολσκαηοικίας 1.659 78,36% 21,64% 209 7,66% 1.534 55,48% 1.079 15,94% 

14 .Δ. - Γιαμονή ζε μονοκ. - διπλοκαηοικία 872 75,80% 24,20% 131 7,63% 868 50,46% 543 16,39% 

15 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία μέτρι 150 m2 2.211 76,80% 23,20% 307 7,49% 2.088 53,40% 1.398 16,17% 

16 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία > από 150 m2 307 82,74% 17,26% 31 9,68% 303 56,77% 220 16,82% 

17 .Δ. - Νοικοκσριά με 1-5 άηομα 2.288 77,40% 22,60% 306 7,52% 2.162 53,70% 1.456 15,87% 

18 .Δ. - Νοικοκσριά με >= από 6 άηομα 246 76,83% 23,17% 34 8,82% 244 54,10% 170 17,65% 
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Πίλαθαο 4.3.7 Δπεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Δξσηήζεηο 12-14 

  Δξώηεζε 12 Γλωξίδεηε ηα ζπζηήκαηα 
Πιεξώλω Όζν Πεηάω (ΠΟΠ); 

Δξώηεζε 13 Πηζηεύεηε όηη ε πιεξωκή ηωλ 
ηειώλ θαζαξηόηεηαο κε βάζε ηελ πνζόηεηα 

ηωλ απνξξηκκάηωλ, πνπ παξάγεηε, ζαο 
βνεζάεη λα κεηώζεηε ηα ζθνππίδηα ζαο; 

Δξώηεζε 14 Πηζηεύεηε όηη ε εθαξκνγή 
ζπζηεκάηωλ ΠΟΠ ζα είρε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζην δήκν ζαο; 

  ύλνιν 
Απαληήζεωλ 

NAI 
(%) 

Απαληήζεηο NAI 
(%) 

Απαληήζεηο NAI 
(%) 

1 ύνολο Δρωηηθένηων - .Δ. (2.710 
άηομα) 2.477 43,52% 2.471 72,24% 2.420 78,31% 

2 Δρωηηθένηες από Αθήνα 58 41,38% 57 80,70% 54 83,33% 

3 Δρωηηθένηες από Θεζζαλονίκη 862 47,10% 860 69,19% 848 78,30% 

4 Δρωηηθένηες από Πσλαία 182 53,85% 182 76,92% 182 82,42% 

5 Δρωηηθένηες από Δλεσζίνα 291 31,96% 291 68,38% 267 70,41% 

6 Δρωηηθένηες από άλλοσς ΟΣΑ 1.084 42,16% 1.081 74,47% 1.069 79,33% 

7 .Δ. - Άνδρες 1.071 43,51% 1.067 70,67% 1.042 78,02% 

8 .Δ. - Γσναίκες 1.384 43,93% 1.382 73,81% 1.358 78,50% 

9 .Δ. - Άηομα ηλικίας <=30 1.173 43,99% 1.171 72,59% 1.151 78,89% 

10 .Δ. - Άηομα ηλικίας 31-45 707 43,71% 704 72,30% 688 78,34% 

11 .Δ. - Άηομα ηλικίας 46-65 444 41,22% 443 72,69% 434 77,88% 

12 .Δ. - Άηομα ηλικίας >65 100 48,00% 100 73,00% 95 75,79% 

13 .Δ. - Γιαμονή ζε διαμέρ. πολσκαηοικίας 1.596 44,05% 1.591 71,72% 1.562 78,23% 

14 .Δ. - Γιαμονή ζε μονοκ. - διπλοκαηοικία 845 42,84% 844 73,70% 823 78,37% 

15 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία μέτρι 150 m2 2.138 43,31% 2.131 71,80% 2.087 77,67% 

16 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία > από 150 m2 292 46,23% 293 74,40% 288 81,60% 

17 .Δ. - Νοικοκσριά με 1-5 άηομα 2.210 43,89% 2.205 72,61% 2.162 78,35% 

18 .Δ. - Νοικοκσριά με >= από 6 άηομα 234 40,60% 233 68,67% 225 76,89% 
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Πίλαθαο 4.3.8 Δπεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Δξψηεζε 15 

  Δξώηεζε 15 πκθωλείηε κε ηα παξαθάηω νθέιε εθαξκνγήο ηωλ ζπζηεκάηωλ Πιεξώλω Όζν Πεηάω (ΠΟΠ) ζε έλα δήκν; 

  ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

Πην θαζαξή 
πόιε NAI (%) 

Ληγόηεξα δεκνηηθά 
ηέιε ράξε ζηε κείωζε 
θόζηνπο δηαρείξηζεο 
ηωλ απνξξηκκάηωλ 

NAI 
(%) 

Ληγόηεξα ζθνππίδηα 
άξα ιηγόηεξε 

επηβέξπλζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

NAI 
(%) 

Γίθαηε ρξέωζε ηωλ 
ηειώλ θαζαξηόηεηαο 

NAI 
(%) 

Πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο λέωλ 
ζέζεωλ εξγαζίαο από ηελ 
αλάπηπμε πξνγξακκάηωλ 

αλαθύθιωζεο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 

θνκπνζηνπνίεζεο 
NAI 
(%) 

1 ύνολο Δρωηηθένηων - .Δ. (2.710 
άηομα) 2.393 83,87% 82,37% 85,97% 83,91% 84,15% 

2 Δρωηηθένηες από Αθήνα 30 23,33% 76,67% 36,67% 73,33% 83,33% 

3 Δρωηηθένηες από Θεζζαλονίκη 860 97,67% 87,89% 94,28% 87,31% 87,86% 

4 Δρωηηθένηες από Πσλαία 182 96,70% 88,46% 98,90% 90,11% 91,76% 

5 Δρωηηθένηες από Δλεσζίνα 263 54,41% 61,60% 62,55% 63,36% 65,13% 

6 Δρωηηθένηες από άλλοσς ΟΣΑ 1.060 79,43% 82,15% 84,15% 85,47% 84,55% 

7 .Δ. - Άνδρες 1.031 85,35% 81,86% 87,35% 84,37% 85,15% 

8 .Δ. - Γσναίκες 1.341 82,61% 82,46% 84,82% 83,37% 83,36% 

9 .Δ. - Άηομα ηλικίας <=30 1.141 85,98% 83,58% 87,87% 84,84% 84,49% 

10 .Δ. - Άηομα ηλικίας 31-45 677 81,51% 81,09% 84,02% 83,28% 83,88% 

11 .Δ. - Άηομα ηλικίας 46-65 426 83,33% 81,92% 85,34% 83,29% 84,00% 

12 .Δ. - Άηομα ηλικίας >65 99 73,47% 77,78% 77,55% 78,79% 79,80% 

13 .Δ. - Γιαμονή ζε διαμέρ. πολσκαηοικίας 1.549 87,09% 84,16% 88,14% 85,21% 86,07% 

14 .Δ. - Γιαμονή ζε μονοκ. - διπλοκαηοικία 810 77,72% 78,64% 81,68% 81,46% 80,55% 

15 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία μέτρι 150 m2 2.066 83,98% 81,55% 85,39% 83,24% 83,83% 

16 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία > από 150 m2 283 82,98% 86,93% 89,72% 89,40% 87,59% 

17 .Δ. - Νοικοκσριά με 1-5 άηομα 2.136 84,13% 83,28% 86,14% 84,26% 84,54% 

18 .Δ. - Νοικοκσριά με >= από 6 άηομα 226 80,44% 74,34% 84,07% 80,53% 79,56% 
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Πίλαθαο 4.3.9 Δπεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Δξψηεζε 16 
  Δξώηεζε 16 Πνην από ηα παξαθάηω ζπζηήκαηα ΠΟΠ λνκίδεηε όηη ζα είλαη πην εύθνιν λα ην εθαξκόζεηε; Ζ βαζκνινγία θάζε ζπζηήκαηνο 

ΠΟΠ είλαη ζηελ θιίκαθα 1-4* κε ην 1 λα ζεκαίλεη κεγάιε επθνιία θαη ην 4 κεγάιε δπζθνιία. 

  ύλνιν 
Απαληή-

ζεωλ 

ύζηεκα ΠΟΠ 
κε Κάδν Μ.Ο. 
απαληήζεωλ 

ύζηεκα ΠΟΠ 
κε Κάξηα Μ.Ο. 
απαληήζεωλ 

ύζηεκα ΠΟΠ 
κε αθνύια 

Μ.Ο. 
απαληήζεωλ 

ύζηεκα ΠΟΠ 
κε Εύγηζε Μ.Ο. 
απαληήζεωλ 

ύζηεκα 
ΠΟΠ κε 
Κάδν 

Πξώην ζε 
επθνιία κε 

1  (%) 

ύζηεκα ΠΟΠ 
κε Κάξηα 
Πξώην ζε 

επθνιία κε 1 
(%) 

ύζηεκα 
ΠΟΠ κε 

αθνύια 
Πξώην ζε 
επθνιία κε 

1 (%) 

ύζηεκα 
ΠΟΠ κε 
Εύγηζε 

Πξώην ζε 
επθνιία κε 1 

(%) 

Καλέλα 
ζύζηεκα 

ΠΟΠ 
Πξώην ζε 
επθνιία κε 

1 (%) 

1 ύνολο Δρωηηθένηων - .Δ. (2.710 άηομα) 2.479 2,95 3,33 2,77 3,40 23,13% 11,50% 19,48% 12,85% 33,03% 

2 Δρωηηθένηες από Αθήνα 58 2,95 3,33 2,86 3,17 22,41% 10,34% 15,52% 12,07% 39,66% 

3 Δρωηηθένηες από Θεζζαλονίκη 860 3,03 3,28 2,89 3,50 20,70% 12,22% 18,49% 10,81% 37,78% 

4 Δρωηηθένηες από Πσλαία 182 2,94 3,29 2,75 3,35 28,57% 12,64% 19,78% 15,38% 23,63% 

5 Δρωηηθένηες από Δλεσζίνα 294 2,70 3,55 2,66 3,35 30,03% 8,84% 21,09% 14,68% 25,36% 

6 Δρωηηθένηες από άλλοσς ΟΣΑ 1.085 2,95 3,32 2,70 3,35 22,32% 11,52% 20,00% 13,59% 32,57% 

7 .Δ. - Άνδρες 1.072 2,98 3,34 2,77 3,36 23,25% 12,14% 19,12% 14,57% 30,92% 

8 .Δ. - Γσναίκες 1.385 2,93 3,32 2,76 3,43 22,90% 11,05% 19,78% 11,58% 34,69% 

9 .Δ. - Άηομα ηλικίας <=30 1.172 3,01 3,32 2,81 3,38 21,78% 12,55% 18,69% 12,82% 34,16% 

10 .Δ. - Άηομα ηλικίας 31-45 707 2,89 3,35 2,70 3,41 24,65% 8,77% 21,22% 11,33% 34,04% 

11 .Δ. - Άηομα ηλικίας 46-65 447 2,90 3,28 2,72 3,31 23,04% 13,87% 19,46% 15,92% 27,70% 

12 .Δ. - Άηομα ηλικίας >65 100 2,77 3,56 2,74 3,59 30,00% 8,00% 21,00% 15,00% 26,00% 

13 .Δ. - Γιαμονή ζε διαμέρ. πολσκαηοικίας 1.597 2,96 3,31 2,81 3,42 22,62% 12,03% 19,79% 12,42% 33,14% 

14 .Δ. - Γιαμονή ζε μονοκ. - διπλοκαηοικία 846 2,91 3,35 2,69 3,36 24,14% 10,76% 19,15% 13,73% 32,22% 

15 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία μέτρι 150 m2 2.139 2,96 3,33 2,77 3,40 22,70% 11,69% 19,50% 12,79% 33,33% 

16 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία > από 150 m2 294 2,88 3,32 2,75 3,35 24,49% 10,88% 20,07% 14,29% 30,27% 

17 .Δ. - Νοικοκσριά με 1-5 άηομα 2.212 2,96 3,35 2,76 3,42 22,99% 11,22% 19,58% 12,64% 33,59% 

18 .Δ. - Νοικοκσριά με >= από 6 άηομα 235 2,88 3,17 2,78 3,22 23,40% 13,62% 17,87% 14,47% 30,64% 

19 Όζοι πεηάνε 1-2 ζακούλες/βδομάδα 1.014 2,92 3,26 2,74 3,34 26,06% 14,20% 20,71% 14,22% 24,81% 

20 Όζοι πεηάνε >=3 ζακούλες/βδομάδα 1.414 2,97 3,36 2,79 3,44 21,09% 9,70% 18,88% 12,05% 38,28% 

21 Όζοι ζσμμεηέτοσν ζηην ανακύκλ. ζσζκ. 1.915 2,92 3,28 2,77 3,41 24,19% 12,17% 19,84% 13,38% 30,42% 

22 Όζοι δεν ζσμμεηέτ. ζηην ανακύκλ. ζσζκ. 558 3,04 3,49 2,75 3,36 19,39% 8,96% 18,28% 11,17% 42,20% 

23 Όζοι ζσμμεηέτοσν ζηην οικ. κομποζη. 253 2,78 3,40 2,91 3,31 28,46% 11,46% 18,97% 17,79% 23,32% 

24 Όζοι δεν ζσμμεηέτοσν ζηην οικ. 
κομποζη. 1.323 2,95 3,33 2,78 3,43 23,52% 11,79% 19,73% 13,17% 31,78% 
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*Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο βαζκνινγνχζαλ θαη κε βαζκφ 5, πνπ ήηαλ εθηφο θιίκαθαο. 

 
Πίλαθαο 4.3.10 Δπεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Δξψηεζε 17 

   Δξώηεζε 17 Δάλ ζα έπξεπε λα εθαξκνζζεί ζην δήκν ζαο θάπνην από ηα παξαθάηω ζπζηήκαηα ΠΟΠ, πνην ζα επηιέγαηε; 

  ύλνιν 
Δξωηε-
ζέληωλ 

ύζηεκα ΠΟΠ 
κε Κάδν 

ύζηεκα ΠΟΠ 
κε Κάξηα 

ύζηεκα ΠΟΠ κε 
αθνύια 

ύζηεκα 
ΠΟΠ κε 
Εύγηζε 

Ζ θαηάζηαζε λα 
κείλεη «Ωο Έρεη» 

Γελ 
απάληεζαλ 

Άζξνηζκα Εύγηζεο 
+ Ωο Έρεη + Γελ 

Απάληεζαλ 

1 ύνολο Δρωηηθένηων - .Δ. (2.710 άηομα) 2.710 34,65% 17,64% 24,17% 8,75% 5,98% 8,82% 23,54% 

2  Δρωηηθένηες από Αθήνα 58 32,76% 18,97% 25,86% 13,79% 8,62% 0,00% 22,41% 

3 Δρωηηθένηες από Θεζζαλονίκη 951 34,81% 18,82% 21,24% 10,20% 5,15% 9,78% 25,13% 

4 Δρωηηθένηες από Πσλαία 204 38,24% 17,65% 22,06% 7,35% 3,92% 10,78% 22,06% 

5 Δρωηηθένηες από Δλεσζίνα 297 45,79% 6,73% 29,29% 8,42% 8,08% 1,68% 18,18% 

6 Δρωηηθένηες από άλλοσς ΟΣΑ 1.200 31,25% 19,33% 25,50% 7,67% 8,08% 9,92% 23,92% 

7 .Δ. - Άνδρες 1.181 35,31% 17,19% 22,95% 8,64% 6,44% 9,48% 24,56% 

8 .Δ. - Γσναίκες 1.503 34,07% 18,03% 25,22% 8,92% 5,59% 8,18% 22,69% 

9 .Δ. - Άηομα ηλικίας <=30 1.283 32,19% 18,94% 24,79% 9,82% 5,22% 9,04% 24,08% 

10 .Δ. - Άηομα ηλικίας 31-45 780 36,41% 15,77% 24,49% 7,05% 6,79% 9,49% 23,33% 

11 .Δ. - Άηομα ηλικίας 46-65 482 38,38% 18,26% 22,20% 8,09% 5,39% 7,68% 21,16% 

12 .Δ. - Άηομα ηλικίας >65 102 38,24% 9,80% 26,47% 12,75% 10,78% 1,96% 25,49% 

13 .Δ. - Γιαμονή ζε διαμέρ. πολσκαηοικίας 1.754 33,12% 18,70% 24,29% 8,84% 5,70% 9,35% 23,89% 

14 .Δ. - Γιαμονή ζε μονοκ. - διπλοκαηοικία 916 37,01% 15,83% 24,34% 8,73% 6,33% 7,75% 22,82% 

15 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία μέτρι 150 m2 2.316 34,89% 17,79% 24,40% 8,89% 6,04% 7,99% 22,93% 

16 .Δ. - Γιαμονή ζε καηοικία > από 150 m2 337 34,12% 17,21% 22,26% 8,01% 5,64% 12,76% 26,41% 

17 .Δ. - Νοικοκσριά με 1-5 άηομα 2.413 34,98% 17,61% 24,20% 8,70% 5,93% 8,58% 23,21% 

18 .Δ. - Νοικοκσριά με >= από 6 άηομα 256 32,81% 18,36% 23,44% 9,38% 7,03% 8,98% 25,39% 

19 Όζοι πεηάνε 1-2 ζακούλες/βδομάδα 1.061 33,74% 21,39% 24,13% 11,03% 5,18% 4,52% 20,74% 

20 Όζοι πεηάνε >=3 ζακούλες/βδομάδα 1.464 38,32% 16,53% 26,16% 7,92% 7,17% 3,89% 18,99% 

21 Όζοι ζσμμεηέτοσν ζηην ανακύκλ. ζσζκ. 1.990 36,88% 19,90% 24,72% 9,05% 5,38% 4,07% 18,49% 

22 Όζοι δεν ζσμμεηέτ. ζηην ανακύκλ. ζσζκ. 578 35,12% 13,84% 28,03% 9,69% 9,52% 3,81% 23,01% 

23 Όζοι ζσμμεηέτοσν ζηην οικ. κομποζη. 268 45,15% 16,42% 17,54% 11,57% 3,73% 5,60% 20,90% 

24 Όζοι δεν ζσμμεηέτοσν ζηην οικ. 
κομποζη. 1.377 35,66% 20,33% 24,26% 8,86% 6,83% 4,07% 19,75% 
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Πίλαθαο 4.3.11 Πξνβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο ην 2011 θαη αλαγσγή ηεο απάληεζεο 17 ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 
ηεο Διιάδαο κε βάζε ηελ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή 

Ζιηθίεο 
πιεζπζκνύ 

Διιάδαο 

 

Πιεζπζκόο 
Διιάδαο 

2011* 
 
 

(%) 
Διιάδα

ο 

Ζιηθία 
πιεζπ- 
ζκνύ 

Διιάδαο 

(%) 
Διιάδαο 

(%) 
Δξωηω-
κέλωλ 

Αλαγωγή 
ζηνλ 

πιεζπζκό 
ηεο Διιάδαο 

ηεο 
εξώηεζεο 17 

ύζηεκα 
ΠΟΠ κε 
Κάδν 
(%) 

Αλαγωγή ζηνλ 
πιεζπζκό ηεο 
Διιάδαο ηεο 
εξώηεζεο 17 
ύζηεκα ΠΟΠ 

κε Κάξηα 
(%) 

Αλαγωγή 
ζηνλ 

πιεζπζκό ηεο 
Διιάδαο ηεο 
εξώηεζεο 17 
ύζηεκα ΠΟΠ 

κε αθνύια 
(%) 

Αλαγωγή 
ζηνλ 

πιεζπζκό 
ηεο Διιάδαο 

ηεο 
εξώηεζεο 17 

ύζηεκα 
ΠΟΠ κε 
Εύγηζε 

(%) 

Αλαγωγή ζηνλ 
πιεζπζκό ηεο 
Διιάδαο ηεο 
εξώηεζεο 17 
Ζ θαηάζηαζε 
λα κείλεη «Ωο 

Έρεη» (%) 

Απνηέιεζκα 
εξώηεζεο 17 
Δξωηώκελωλ 

Γελ 
Απάληεζαλ 

(%) 

Αλαγωγή 
ζηνλ 

πιεζπζκό 
ηεο Διιάδαο 

ηεο 
εξώηεζεο 17 

Άζξνηζκα 
Εύγηζεο 

+ Ωο Έρεη + 
Γελ 

Απάληεζαλ 
(%) 

0-14 1.574.718 13,99% 0-30 33,45% 48,45% 32,19% 18,94% 24,79% 9,82% 5,22% 9,04% 24,08% 

15-24 1.188.303 10,56% 31-45 22,24% 29,48% 36,41% 15,77% 24,49% 7,05% 6,79% 9,49% 23,33% 

25-54 5.006.469 44,49% 46-65 25,53% 18,22% 38,38% 18,26% 22,20% 8,09% 5,39% 7,68% 21,16% 

55-64 1.371.508 12,19% 65+ 18,78% 3,85% 38,24% 9,80% 26,47% 12,75% 10,78% 1,96% 25,49% 

65+ 2.112.962 18,78%           

ΤΝΟΛΟ 11.253.960 100% ΤΝΟΛΟ 100% 100% 35,85% 16,34% 24,38% 9,31% 6,66% 7,46% 23,43% 

*Πεγή: Δ..Τ.Δ. (2011) 
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ε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα θαη επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηζεκαίλνληαη θαη 
ζρνιηάδνληαη γηα θάζε εξψηεζε ηα εμήο: 
 

 Δξψηεζε 1: Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη νη εξσηψκελνη είλαη πνιχ 
επαηζζεηνπνηεκέλνη κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θαζψο θαη κε ζέκαηα 
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, δίλνληαο ζεηηθέο απαληήζεηο ζηηο αλάινγεο εξσηήζεηο 
ζε πνζνζηά πνπ ππεξβαίλνπλ ην 80% ή θαη ην 90%. Ζ εηθφλα απηή δελ αιιάδεη 
ζεκαληηθά αλάινγα ηνλ δήκν πξνέιεπζεο ησλ εξσηψκελσλ, ην θχιν, ηελ ειηθία, 
ηελ δηακνλή, ηελ έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζην λνηθνθπξηφ. 

 Δξσηήζεηο 2-3: Γεληθά κφλν έλαο ζηνπο δχν εξσηψκελνπο γλσξίδεη πσο 
πιεξψλεη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο, ελψ θάηη ιηγφηεξν απφ έλαο ζηνπο ηξεηο (~32%) 
γλσξίδεη ην πφζα πιεξψλεη ζαλ ηέιε θαζαξηφηεηαο. Ζ εηθφλα απηή δελ αιιάδεη 
ζεκαληηθά αλάινγα ηνλ δήκν πξνέιεπζεο ησλ εξσηψκελσλ, ην θχιν, ηελ ειηθία, 
ηελ δηακνλή, ηελ έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζην λνηθνθπξηφ. 

 Δξψηεζε 4: Οη εξσηψκελνη εθθξάδνληαη πνιχ ζεηηθά ζρεδφλ γηα φιεο ηηο 
παξακέηξνπο ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί ε κηθξφηεξε ζεηηθή αληαπφθξηζε ζην εξψηεκα «ηεο ρακειήο 
ρξέσζεο», πνπ αηηηνινγείηαη κάιινλ απφ ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ λέσλ ζηνπο 
εξσηψκελνπο,  νη νπνίνη δελ αζρνινχληαη θαη πνιχ κε ηελ πιεξσκή ησλ 
ινγαξηαζκψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ζ εηθφλα απηή δελ αιιάδεη ζεκαληηθά αλάινγα ηνλ 
δήκν πξνέιεπζεο ησλ εξσηψκελσλ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ δηακνλή, ηελ έθηαζε 
ηεο θαηνηθίαο ή ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζην λνηθνθπξηφ. 

 Δξψηεζε 5: Πεξίπνπ 58% ησλ εξσηψκελσλ θαηεβάδεη ηα ζθνππίδηα ηνπ (πνιχ 
ινγηθά) φηαλ γεκίζεη ε ζαθνχια. Οη νπνίεο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο  αλάινγα 
ηνλ δήκν πξνέιεπζεο ησλ εξσηψκελσλ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ δηακνλή, ηελ 
έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζην λνηθνθπξηφ είλαη απφιπηα 
θαηαλνεηέο, δηφηη ην βάξνο θαη ν φγθνο ζαλ θξηηήξηα γηα ην θαηέβαζκα ησλ 
ζθνππηδηψλ είλαη ζρεηηθέο έλλνηεο. 

 Δξψηεζε 6: Σν 72%-85% ησλ εξσηψκελσλ εθθξάδεηαη πνιχ ζεηηθά γηα ηηο 
βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο αλαθχθισζεο θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ. Τπάξρνπλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα ηνλ δήκν 
πξνέιεπζεο ησλ εξσηψκελσλ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ δηακνλή, ηελ έθηαζε ηεο 
θαηνηθίαο ή ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζην λνηθνθπξηφ. 

 Δξψηεζε 7: Καηά κ.ν. ην 42% ησλ εξσηψκελσλ παξάγεη 1-2 ζαθνχιεο 
απνξξηκκάησλ εβδνκαδηαίσο θαη ην 58% απφ 3 ζαθνχιεο θαη πάλσ. Τπάξρνπλ 
ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα ηνλ δήκν πξνέιεπζεο ησλ εξσηψκελσλ, 
πνπ έρνπλ πηζαλφλ λα θάλνπλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. 
Αληίζεηα, ε γεληθή εηθφλα δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα ην θχιν, ηελ 
ειηθία, ηελ δηακνλή, ηελ έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζην 
λνηθνθπξηφ. 

 Δξσηήζεηο 8-9: Πεξηζζφηεξνη απφ 3 ζηνπο 4 εξσηψκελνπο απάληεζαλ φηη 
θάλνπλ πάληα ή ζπρλά αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ. κσο κεηά ηελ αλαθχθισζε 
ζπζθεπαζηψλ ε  ζπκκεηνρή ησλ εξσηψκελσλ ζηελ αλαθχθισζε άιισλ πιηθψλ 
(π.ρ. κπαηαξίεο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο) είλαη πνιχ κηθξή θαη αλέξρεηαη ζην 7,5% 
απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ή ζην 1% ζην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη νη απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο ΟΣΑ 
δείρλνπλ πνιχ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο 
παξά ζηνπο κεγάινπο ΟΣΑ ηεο Αζήλαο ή ηεο Θεζζαινλίθεο. Απηή ε κηθξή 
ζπκκεηνρή ζηελ αλαθχθισζε άιισλ πιηθψλ ή πξντφλησλ δελ δηαθνξνπνηείηαη 
πνιχ αλάινγα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ δηακνλή, ηελ έθηαζε ηεο θαηνηθίαο ή ηνλ 
αξηζκφ αηφκσλ ζην λνηθνθπξηφ. 

 Δξσηήζεηο 10-11: Ήηαλ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 
εξσηψκελνπο γλψξηδαλ ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε. Δπίζεο, ήηαλ πξαγκαηηθά 
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ζεηηθή έθπιεμε ην γεγνλφο φηη δφζεθαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζηελ 
εξψηεζε 11 ζε ζρέζε κε ηελ εξψηεζε 9. Αθφκε πην εληππσζηαθφ είλαη ην 
γεγνλφο φηη ην ηνπιάρηζηνλ 16% απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ εθαξκφδνπλ ηελ 
νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε. Απηφ αληηζηνηρεί ζην πεξίπνπ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εξσηψκελσλ ηεο έξεπλαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθαξκνγή ηεο νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ Διεπζίλα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη εμεγείηαη απφ ηελ 
πνιχ ζπζηεκαηηθή δνπιεηά πνπ γίλεηαη εδψ θαη ρξφληα ζην δήκν απηφ. Δπίζεο, 
είλαη εληππσζηαθφ φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία (>65) εθαξκφδνπλ πνιχ 
πεξηζζφηεξν ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε. 

 Δξσηήζεηο 12-15: Μεγάιν πνζνζηφ απφ ηνπο εξσηψκελνπο (~43%) γλψξηδε ηα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ θαη απηνί πνπ δελ ηα γλψξηδαλ ηα πιεξνθνξήζεθαλ απφ ηελ 
έξεπλα. Οπφηε είλαη πξάγκαηη πνιχ ζεηηθφ φηη 7-9 ζηνπο 10 εξσηψκελνπο ηα 
αμηνινγνχλ σο ζεηηθά γηα ηελ κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο θαη γηα ην δήκν 
ηνπο γεληθφηεξα. Ζ εηθφλα απηή δελ αιιάδεη ζεκαληηθά αλάινγα ηνλ δήκν 
πξνέιεπζεο ησλ εξσηψκελσλ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ δηακνλή, ηελ έθηαζε ηεο 
θαηνηθίαο ή ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζην λνηθνθπξηφ. Ζ κφλε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 
ηεο Διεπζίλαο κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη φινη νη εξσηψκελνη 
πξνήιζαλ απφ ηπραία ηειεθσληθή επηινγή θαη φρη κε ζεηηθή πξνδηάζεζε λα 
ζπκπιεξψζνπλ κφλνη ηνπο ην εξσηεκαηνιφγην κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ. Οπφηε ε 
Διεπζίλα γεληθφηεξα εθθξάδεη πην πνιχ ηελ κέζε πξφζεζε. 

 Δξψηεζε 16: Θεσξψληαο κε βαζκφ 1 φηη είλαη εχθνιε ε εθαξκνγή θάπνηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ θαη κε βαζκφ 4 φηη είλαη πνιχ δχζθνιε, νη εξσηψκελνη 
βαζκνιφγεζαλ ηα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε βαζκνχο θνληά ζην 3, πνπ ζεκαίλεη φηη 
θαη γηα ηηο 4 ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ 
φηη είλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα ηηο εθαξκφζνπλ. Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε «Κάδν» θαη 
κε «αθνύια» ζεσξήζεθαλ ιίγν πην εχθνια κε βαζκνινγίεο 2,95 θαη 2,77 
αληίζηνηρα, ελψ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε «Κάξηα» θαη κε «Εύγηζε» ζεσξήζεθαλ ηα 
πην δχζθνια κε βαζκνινγίεο 3,33 θαη 3,40 αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο έβαδαλ θαη βαζκνινγία 5, πνπ ήηαλ 
εθηφο ηεο πξνηεηλφκελεο θιίκαθαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 
δείμνπλ φηη ηνπο δπζθνιεχνπλ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ. Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ 
έλαο ζηνπο ηξεηο (~33%) ζεσξεί φηη θαλέλα ζχζηεκα ΠΟΠ δελ είλαη εχθνιν ζηελ 
εθαξκνγή θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα βαζκνινγεζεί κε ηνλ θαιχηεξν βαζκφ 
επθνιίαο ηνλ «1». Πάλησο ην ~23% απηψλ πνπ απάληεζαλ βαζκνιφγεζαλ ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάδν» ζαλ πξψην ζε επθνιία κε βαζκφ 1 θαη αθνινχζεζε ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε «αθνύια» κε ~19%, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Εχγηζε» κε ~13% 
θαη ηειεπηαίν ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάξηα» κε ~11%. Μία ςπρνινγηθή εξκελεία 
απηήο ηεο πξνηίκεζεο ζα ήηαλ φηη ελδερνκέλσο ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηελ 
ηδηνζπγθξαζία ησλ Διιήλσλ ν θάδνο ν δηθφο ηνπο, πνπ θιεηδψλεη θαη έηζη 
εμππεξεηεί ζίγνπξα κφλν απηνχο, δίλνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα ηελ αζθάιεηα φηη δελ 
ζα αδηθεζνχλ ζηε ρξέσζε. Ζ εηθφλα απηή δελ δηαθνξνπνηείηαη πνιχ ζε ζρέζε κε 
φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ δηεξεπλήζεθαλ. Πάλησο νη κηθξφηεξεο πφιεηο επέιεμαλ 
ζαλ πην εχθνιν θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζαθψο πεξηζζφηεξν απφ ηηο κεγάιεο 
πφιεηο. Απηφ γεγνλφο δείρλεη φηη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ πην εχθνιν λα 
εθαξκνζζεί θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζε κηθξφηεξεο πφιεηο. Δπίζεο, νη πην 
επαηζζεηνπνηεκέλνη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη κπνξεί λα εθαξκνζζεί θάπνην 
ζχζηεκα ΠΟΠ πην εχθνια απφ ηνπο ιηγφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνπο. Σέινο, νη 
κεγαιχηεξνη ζε ειηθία επίζεο ζεσξνχλ φηη κπνξεί λα εθαξκνζζεί θάπνην ζχζηεκα 
ΠΟΠ πην εχθνια απφ ηνπο κηθξφηεξνπο ζε ειηθία. 

 Δξψηεζε 17: ηελ εξψηεζε απηή ππνρξεψλνληαλ νη εξσηψκελνη ζηελ 
πεξίπησζε, πνπ έπξεπε λα δηαιέμνπλ, λα δειψζνπλ πην ζχζηεκα ζα επέιεγαλ. 
ηελ πεξίπησζε απηή θαίλεηαη φηη ην ~35% ησλ εξσηψκελσλ δείρλεη κία 
πξνηίκεζε ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάδν» θαη αθνινπζεί κε ~24% ην ζχζηεκα 
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ΠΟΠ κε «αθνύια», κε ~18% ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάξηα» θαη ηειεπηαίν ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Εχγηζε», ελψ έλα 6% απάληεζε λα κείλεη ε θαηάζηαζε «Ωο 
έρεη» θαη έλα ~9% ησλ εξσηψκελσλ δελ απάληεζε. Θεσξψληαο φηη ε επηινγή 
«Εύγηζε», ε επηινγή «Ωο έρεη» θαη φζνη δελ απάληεζαλ εθθξάδνπλ νπζηαζηηθά ην 
λα «κείλνπλ ηα πξάγκαηα σο έρνπλ» ππνινγίζζεθε ζηνλ πίλαθα 4.3.10 θαη ην 
άζξνηζκα απηψλ ησλ πνζνζηψλ. Άξα, θαίλεηαη φηη πεξίπνπ έλαο ζηνπο 4 
εξσηψκελνπο πξαθηηθά δελ ζέιεη λα πξνρσξήζνπκε ζε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ ή φηη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θάλεη θάηη γηα απηφ. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ 
απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε απηή δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζηελ δηεξεχλεζε 
αλάινγα ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο, πνπ δηεξεπλήζεθαλ. Μάιηζηα,  κε βάζε ηελ 
πιεζπζκηαθή θαηαλνκή θαη ηελ αλαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζην ζχλνιν ηεο 
Διιάδαο, απηά ηα πνζνζηά ηεο εξψηεζεο 17 γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ, δελ 
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά νχηε ζην ζχλνιν ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ (βιέπε 
πίλαθα 4.3.11). 

 
Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη ην ζρνιηαζκφ ηεο έξεπλαο, ζπλνςίδνληαη 
παξαθάησ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα. 
 

 Δκθαλίδεηαη έλα πνιχ πςειφ επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 
ησλ πνιηηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε πνιχ ζεκαληηθά 
επίπεδα ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεο αλαθχθισζεο, φπνπ κπνξνχλ νη πνιίηεο 
λα έρνπλ δηεπθφιπλζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 Δίλαη ζεηηθφ φηη νη κηζνί εξσηψκελνη γλψξηδαλ ηελ νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε, ελψ είλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ ην 
16% απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ηελ εθαξκφδνπλ. Απηφ ην πνζνζηφ 
αληηζηνηρεί ζην πεξίπνπ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ θαη είλαη ε 
πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, πνπ θαηαγξάθεηαη έλα ζεκαληηθφ κεηξήζηκν 
κέγεζνο εθαξκνγήο ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ ρψξα καο. Απηφ 
ην γεγνλφο δείρλεη φηη ε θνηλσλία πξάγκαηη κπνξεί λα αλαιάβεη ζεηηθέο 
πξσηνβνπιίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 
απηφλ πνπ πηζηεχνπλ ε θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε απηνδηνίθεζε. 

 Μεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ γλψξηδε γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ (~43%), 
ελψ αθφκε πεξηζζφηεξνη (7-9 ζηνπο 10 εξσηψκελνπο) ζπκθψλεζαλ γηα ηηο 
πνιχ ζεηηθέο εμειίμεηο, πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ ζηε ρξέσζε ησλ 
δεκνηηθψλ ηειψλ θαη γεληθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην 
δήκν ηνπο. 

 Οη εξσηψκελνη έθξηλαλ θαηά κέζνλ φξν φηη θαη ηα 4 ηερληθά ζπζηήκαηα 
εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ (Κάδνο, Κάξηα, αθνύια & Εύγηζε) είλαη «αξθεηά 
δύζθνιν» λα ηα εθαξκφζνπλ. 

 Δίλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ θαη ειπηδνθφξν φηη ην ~23% απηψλ πνπ 
απάληεζαλ αμηνιφγεζαλ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάδν» ζαλ εχθνιν λα ην 
εθαξκφζνπλ θαη αθνινχζεζε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «αθνύια» κε ~19%, ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Εχγηζε» κε ~13% θαη ηειεπηαίν ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
«Κάξηα» κε ~11%. Αληίζεηα, ππήξμε έλα ~33% ησλ εξσηψκελσλ, πνπ 
ζεσξεί φηη θαλέλα ζχζηεκα ΠΟΠ δελ είλαη εχθνιν λα ην εθαξκφζεη. 

 Οη εξσηψκελνη ζεσξνχλ πην εχθνιν λα εθαξκνζζεί θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ 
ζε κηθξφηεξεο πφιεηο ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο. 

 ηελ πεξίπησζε, πνπ έπξεπε λα εθαξκνζζεί θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζην 
δήκν ησλ εξσηψκελσλ, θάλεθε κηα ζεκαληηθή πξνηίκεζε ζην ζχζηεκα 
ΠΟΠ κε «θάδν» (~35%) θαη αθνινπζνχλ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «αθνύια» 
(~24%), ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάξηα» (~17%) θαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
«Εύγηζε» (~9%), ελψ έλα 6% απάληεζε λα κείλεη ε θαηάζηαζε «Ωο έρεη» θαη 
έλα ~9% ησλ εξσηψκελσλ δελ απάληεζε. 
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 Γηαπηζηψζεθε φηη έλαο ζηνπο 4 εξσηψκελνπο πξαθηηθά δελ ζέιεη λα 
πξνρσξήζνπκε ζε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ή/θαη φηη δελ είλαη 
δηαηεζεηκέλνο λα θάλεη θάηη γηα απηφ. 
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4.4 Θεηηθά κελχκαηα απφ αξκφδηνπο θνξείο γηα 
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
 
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΣΔΔ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  
(Γηαλλφπνπινο θ.α. 2010) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζε 45 Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο 
ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο γηα δηάθνξα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ. 
 
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, έγηλε κε ηελ απνζηνιή εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ. ε 
κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο, 
πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ δεδνκέλα θαη παξαιείςεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ 
κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, απφ ηνπο ππεπζχλνπο 
(αξκνδίνπο) ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Α..Α. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 
θαηά ην δηάζηεκα 4 Μαξηίνπ 2009 έσο 30 επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ (δηάξθεηα 9 
πεξίπνπ κήλεο). Τπεχζπλνη ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα κέιε ηεο Ο.Δ. πνπ απνηειείηαη απφ 
ηνπο θ.θ. ηαχξν Γηαλλφπνπιν, Α.Σ.Μ. θαη Π.Μ., θαζεγεηή Α.Π.Θ., Δηξήλε 7εκνχδε, 
Π.Μ. M.Sc., θαη Κσλζηαληίλν Πιάθα, Υ.Μ. 
 
Απφ ηνπο 45 ΟΣΑ, πνπ απεπζχλζεθε ε ζπλνιηθή έξεπλα, ηειηθά ζπκκεηείραλ νη 33 
ΟΣΑ. Αθνινπζνχλ νη 45 Καπνδηζηξηαθνί δήκνη ηνπ πξψελ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, 
φπνπ δειψλεηαη κε «ΝΑΗ» πνηνη ζπκκεηείραλ ηειηθά ζηελ έξεπλα απαληψληαο ην 
εξσηεκαηνιφγην. 
 
1. Αγίνπ Αζαλαζίνπ ΝΑΗ  
2. Αγίνπ Γεσξγίνπ ΝΑΗ  
3. Αγίνπ Παχινπ -  
4. Ακπεινθήπσλ ΝΑΗ  
5. Αμηνχ -  
6. Απνιισλίαο ΝΑΗ  
7. Αξέζνπζαο -  
8. Αζζήξνπ -  
9. Βαζηιηθψλ ΝΑΗ  
10. Βεξηίζθνπ -  
11. Δγλαηίαο -  
12. Διεπζέξηνπ – 
Κνξδειηνχ ΝΑΗ  
13. Δπαλνκήο ΝΑΗ  
14. Δπθαξπίαο -  
15. Δπφζκνπ ΝΑΗ  

16. Δρεδψξνπ ΝΑΗ  
17. Θεξκατθνχ ΝΑΗ  
18. Θέξκεο ΝΑΗ  
19. Θεζζαινλίθεο ΝΑΗ  
20. Καιακαξηάο ΝΑΗ  
21. Καιιηζέαο ΝΑΗ  
22. Καιιηλδνίσλ ΝΑΗ  
23. Κνξψλεηαο ΝΑΗ 
24. Κνπθαιίσλ ΝΑΗ 
25. Λαγθαδά ΝΑΗ 
26. Λαραλά ΝΑΗ 
27. Μαδχηνπ ΝΑΗ 
28. Μελεκέλεο ΝΑΗ 
29. Μεραληψλαο ΝΑΗ 
30. Μίθξαο ΝΑΗ 
31. Μπγδνλίαο - 

32. Νεαπφιεσο ΝΑΗ 
33. Παλνξάκαηνο - 
34. Πεπθψλ ΝΑΗ 
35. Πνιίρλεο ΝΑΗ 
36. Ππιαίαο ΝΑΗ 
37. Ρεληίλαο - 
38. νρνχ ΝΑΗ 
39. ηαπξνππφιεσο - 
40. πθεψλ ΝΑΗ 
41. Σξηαλδξίαο ΝΑΗ 
42. Υαιάζηξαο ΝΑΗ 
43. Υαιθεδφλνο ΝΑΗ 
44. Υνξηηάηε - 
45. Χξαηνθάζηξνπ ΝΑΗ 

 
 
Ζ Οκάδα Δξγαζίαο κεηαμχ άιισλ εξσηεκάησλ εμέηαζε θαη ην ζέκα ηεο αιιαγήο ηεο 
ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνπο δήκνπο σο πξνο ηε δηαρείξηζε 
ησλ Α..Α. θαη ζπγθεθξηκέλα, εάλ ζα πξέπεη ε θνζηνιφγεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ λα είλαη κεηαβιεηή, φπσο π.ρ. είλαη ην ζχζηεκα «Pay As You Throw – 
Πιεξψλσ ζν Πεηάσ». Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο πξνο 
ηνπο ΟΣΑ ήηαλ ε εμήο: 
 

“Πηζηεύεηε όηη ε αιιαγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, όπσο π.ρ. κε βάζε ην 
βάξνο ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ θαη όρη κε βάζε ηελ επηθάλεηα 
θαηνηθίαο, όπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα, ζα ζπλεηζέθεξε ζηε κείσζε ηνπ 
βάξνπο απηώλ;” 
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ηηο επαθέο πξνο ηνπο δήκνπο έγηλε θαηαλνεηφ φηη ζην παξαπάλσ εξψηεκα ε 
θνζηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ αξρή 
«ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ηελ αξρή ηεο «επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ», νη νπνίεο 
ζπλδένπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ δεκφηε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ηνπ κε «αληαπνδνηηθή ρξέσζε» αλάινγα κε ηα απνξξίκκαηα πνπ 
παξάγεη θαη ζέηεη πξνο ζπιινγή θαη νπζηαζηηθά, αλάινγα κε ηελ ξχπαλζε πνπ 
πξνθαιεί ζην πεξηβάιινλ. Έηζη, εμεγήζεθε ζηνπο δήκνπο, φηη κε ηνλ ηξφπν απηφλ, 
αθνινπζείηαη κηα ζηξαηεγηθή γηα πην νξζνινγηθή ρξήζε ησλ Α..Α. απφ κέξνπο ησλ 
δεκνηψλ θαη νη αξκφδηνη θνξείο κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ην θφζηνο κέζσ κηαο ζεηξάο 
κέηξσλ, αιιάδνληαο ηε δνκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ελζαξξχλνληαο ηε 
κείσζε ηεο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ. 
 
ηνλ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη νη απαληήζεηο ησλ δήκσλ, πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γηα ην ζέκα ηεο αιιαγήο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ 
Α..Α. δειαδή λα κελ εθαξκφδνπλ κία εληαία εηήζηα ρξέσζε αλά κνλάδα επηθάλεηαο 
θαηνηθίαο, φπσο γίλεηαη ζήκεξα, αιιά λα εθαξκφζνπλ έλα ζχζηεκα κεηαβιεηήο 
θνζηνιφγεζεο πνπ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ θαη ηελ 
πνζφηεηά πνπ ζα δηαηίζεηαη ηειηθά ζην ΥΤΣΑ. 
 
Σν ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηηο απαληήζεηο γηα ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηνπο δήκνπο είλαη ην εμήο: 
 
Tν 50% ησλ ΟΣΑ ηνπ πξψελ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 
αιιαγή ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κε απηφ ηεο 
κεηαβιεηήο θνζηνιφγεζεο, πνπ λα βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ. 
To 3% ησλ ΟΣΑ απάληεζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα, ην 34% απάληεζε φηη 
ζπκθσλεί θαη ην 13% απάληεζε φηη ζπκθσλεί ππφ φξνπο. ε πνζνζηφ ην 13% 
απάληεζε φηη δηαθσλεί κε ην εξψηεκα, ελψ ζε πνζνζηφ 37% δελ απάληεζαλ 
ζην εξψηεκα.  
 
Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα γηα ηελ ζηάζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ 
εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, έρνπλ γίλεη θαη αξθεηέο επαθέο κε πνιινχο 
δήκνπο ηεο Αηηηθήο, φπνπ θαίλεηαη έλα πνιχ ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ απνδνρή απφ ηνπο 
δήκνπο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. Μάιηζηα, ν πξψηνο δήκνο ηεο ρψξαο 
ε Αζήλα, φπνπ έγηλε πνιχ ζπζηεκαηηθή ζπδήηεζε κε ην λέν δήκαξρν θ. Κακίλεο, 
είλαη θαη‟ αξρήλ πνιχ ζεηηθφο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ. 
 
Δπίζεο, ππάξρνπλ πιένλ θαη ζεηηθά κελχκαηα απφ ηελ ΚΔΓΚΔ, ε νπνία ζέιεη λα 
ζπδεηεζνχλ ζε πνιχ ζνβαξή βάζε, νη φπνηεο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ ζε 
λνκνζεηηθφ επίπεδν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διιάδα. Με ηελ 
εθινγή ηεο λέαο εγεζίαο ηεο ΚΔΓΚΔ ζα μεθηλήζεη ειπίδνπκε έλαο γφληκνο δηάινγνο 
ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
 
Σέινο, ζηηο επαθέο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ζε άιιεο 
πεξηπηψζεηο, κε ηελ ΤΠΔΚΑ θ. Σ. Μπηξκπίιε θαηέζηε βέβαην φηη είλαη πνιχ ζεηηθή 
ζηελ πξννπηηθή ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. Μάιηζηα, ηελ ζεηηθή ηεο 
πξφζεζε ηελ έρεη δειψζεη θαη κέζα ζηε Βνπιή, ζηα πιαίζηα ηεο ςήθηζεο ηνπ λφκνπ 
3854 (βιέπε ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ νκηιία ηεο ζην Παξάξηεκα VII). 
 
Δίλαη θαλεξφ φηη ηα κελχκαηα απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ζαθψο 
ζεηηθά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεισκέλε ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο 
απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ, εθηηκάηαη φηη ζην άκεζν κέιινλ κπνξεί 
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λα πξνρσξήζεη ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα έλαο δήκνο 
λα εθαξκφζεη θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ, θαζψο θαη λα αιιάμεη ηνλ κέρξη ζήκεξα 
ηξφπν ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.  
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4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 

 

4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο 
 
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ 
Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πιεξψλσ ζν Πεηάσ ζηελ Διιάδα, Δζζνλία θαη Κχπξν», 
έγηλε ε πηινηηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα. Ο αλάδνρνο 
θνξέαο απηήο ηεο δξάζεο ήηαλ ν Γήκνο Διεπζίλαο, ελψ ε Οηθνινγηθή Δηαηξεία 
Αλαθχθισζεο αλέιαβε λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ζπκκεηείραλ 
ζην πξφγξακκα. 
 
Σν πηινηηθφ πξφγξακκα έγηλε ζε επηιεγκέλε πεξηνρή ηεο Διεπζίλαο, ε νπνία 
απνηειεί θαη αληηπξνζσπεπηηθφ νηθηζηηθφ δείγκα ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλνληαο 
κνλνθαηνηθίεο/δηπινθαηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Ζ πεξηνρή 
πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο αιακίλνο, Νηθνιαΐδνπ, Καλειινπνχινπ, Ηεξά Οδφο, Αθνί 
Μνπξίθε θαη Νέδε. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε ελ ιφγσ πεξηνρή πνπ είλαη κέζα 
απφ ηελ θφθθηλε γξακκή. 
 
 

 
Δηθφλα 4.5.1 Πεξηνρή εθαξκνγήο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Γήκν Διεπζίλαο. 

 

 
Σν βαζηθφ ζχζηεκα ΠΟΠ, πνπ επηιέρζεθε λα εθαξκνζηεί πηινηηθά ζην Γήκν 
Διεπζίλαο, ήηαλ απηφ κε ηε κέζνδν ηεο δχγηζεο. Δπίζεο, ζπλδπάζηεθε θαη κε κία 
παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ κε ηελ αθνχια. πγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθε κε ηα 
αθφινπζα βήκαηα: 
 

 Οηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ πηινηηθνχ: Ζ Διεπζίλα δελ έρεη δηθφ 
ηεο κεραληζκφ ρξέσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη νχηε κπνξνχζε ν δήκνο 
βάζε ηνπ λφκνπ λα ρξεψζεη παξαπάλσ ή λα επηζηξέςεη ρξήκαηα ζηνπο δεκφηεο 



            Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271                                                            

 

 
Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr  

Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

-176- 

αλάινγα ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε αξρηθή 
πξνζέγγηζε ήηαλ φηη ζην ~1/3 ησλ δεκνηψλ, πνπ ζα κεηψζεη ηα απνξξίκκαηά ηνπ 
ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ζα έπαηξλε θάπνην δψξν ή θάπνηα έκκεζε 
επηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ην δήκν. Δπίζεο, ~ην 1/3 ησλ δεκνηψλ ζα ελεκεξσζεί 
φηη ζπκπεξηθέξζεθε ζρεδφλ φπσο θαη ηελ πεξζηλή ρξνληά θαη δελ πάξεη θάπνηα 
αληακνηβή θαη ηέινο ην ππφινηπν ~1/3 ησλ δεκνηψλ ζα ελεκεξσζεί φηη εάλ ίζρπε 
ε ρξέσζε κε βάζεη ην ΠΟΠ ζα έπξεπε λα πιεξψζεη επηπιένλ ηέιε θαζαξηφηεηαο. 
Δίλαη θαλεξφ φηη κε απηά ηα δεδνκέλα νη δεκφηεο δελ είραλ εμ αξρήο νξαηά 
θαη αζθαιή θίλεηξα κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο, ψζηε λα 
πιεξψζνπλ θαη ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε. 

 Εχγηζε πξηλ ηελ εθαξκνγή: Σνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο δχγηζεο θάδν – θάδν, ην ζπγθεθξηκέλν 
απνξξηκκαηνθφξν (Α/Φ) ζπιινγήο ησλ κπιε θαη πξάζηλσλ θάδσλ ηνπ πηινηηθνχ, 
δπγηδφηαλ κεηά ην ηέινο ηνπ δξνκνινγίνπ ηνπ, πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ζηελ 
πηινηηθή πεξηνρή. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθηήζεθαλ δπγηζηηθά δεδνκέλα γηα ην 
ζπλνιηθφ βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηεο 
πηινηηθήο πεξηνρήο, πνιχ πξηλ αξρίζεη ε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ε δχγηζε 
ησλ θάδσλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε κηα ζρεηηθά θαζαξή εηθφλα 
γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ πνπ παξήγαγε ε πεξηνρή πξηλ ηελ πηινηηθή 
εθαξκνγή, κε ηελ νπνία κπφξεζε λα ζπγθξηζεί ε εηθφλα πνπ πξνέθπςε απφ ηηο 
κεηξήζεηο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. 

 Αξίζκεζε θάδσλ: Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, φινη νη θάδνη 
απνξξηκκάησλ θαη φινη νη θάδνη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, κέζα ζηα φξηα ηεο 
πηινηηθήο πεξηνρήο, αξηζκήζεθαλ κε απηνθφιιεηα λνχκεξα ζην εμσηεξηθφ ηνπο. 

 Δγθαηάζηαζε δπγηζηηθνχ κεραλήκαηνο: Γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ δχγηζεο αλά 
θάδν απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο εγθαηαζηάζεθε εηδηθφ δπγηζηηθφ 
κεράλεκα ζην φρεκα απνθνκηδήο ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ ηεο πεξηνρήο. Απηή ε 
ζπζθεπή, ζε ζπλεξγαζία κε έλα κηθξνηζίπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν επάλσ ζηνλ 
θάδν, θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ ζεθψλεη ηνλ θάδν, ηνλ αλαγλσξίδεη, θαηαγξάθεη ην 
βάξνο ηνπ, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα απνθνκηδήο. 

 Σνπνζέηεζε κηθξνηζίπ: ε θάζε πξάζηλν θάδν απνξξηκκάησλ θαη κπιε θάδν 
ζπζθεπαζηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο ηνπνζεηήζεθε έλα κηθξνηζίπ. Παξάιιεια, 
ηνπνζεηήζεθε έλα απηνθφιιεην ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θάδνπ, πνπ πεξηέρεη 
έλαλ γξακκσηφ θψδηθα, ν νπνίνο κε θαηάιιειε ζπζθεπή αλαγλψξηζεο δίλεη ηελ 
ίδηα πιεξνθνξία πνπ δίλεη θαη ην κηθξνηζίπ. Ζ πιεξνθνξία ηνπ κηθξνηζίπ 
ιακβάλεηαη αζχξκαηα απφ ηε ζπζθεπή δχγηζεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην 
απνξξηκκαηνθφξν θαη αθνξά ζηνλ αξηζκφ ηνπ θάδνπ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα 
ζχλνιν πιεξνθνξηψλ ηε ζηηγκή αδεηάζκαηνο ηνπ θάδνπ, πνπ θαηαγξάθεηαη ζε 
έλα απνζεθεπηηθφ κέζν εγθαηεζηεκέλν ζην φρεκα θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ ψξα πνπ έγηλε ε απνθνκηδή, ην βάξνο ηνπ θάδνπ κε ηα πιηθά θαη ηνλ αξηζκφ 
ηνπ ελ ιφγσ θάδνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θάδνπ 
(δηεχζπλζε) κέζα ζηελ Διεπζίλα. Σέινο, ην κηθξνηζίπ παξέρεη θαη πιεξνθνξία 
αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν θάδνπ, αλ δειαδή απηφο είλαη πξάζηλνο θάδνο 
(απνξξίκκαηα) ή κπιε θάδνο (απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ). ηελ Δηθφλα 4.5.2 
θαίλεηαη έλα δείγκα ηεο εηθφλαο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο θαηαρσξνχληαη ζηελ 
εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή δχγηζεο ηνπ νρήκαηνο. 

 
 



            Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271                                                            

 

 
Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr  

Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

-177- 

 
Δηθφλα 4.5.2 Γείγκα δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο θαηά ηελ απνθνκηδή πξάζηλσλ θαη κπιε 

θάδσλ ζηελ πηινηηθή πεξηνρή απφ ην δπγηζηηθφ κεράλεκα ηνπ Α/Φ 

 
 

 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο θαη δηαλνκή ζαθνπιψλ: Με ηελ 
εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο δχγηζεο ησλ θάδσλ, 
μεθίλεζε παξάιιεια θαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο. Ο 
ζθνπφο ηεο ελεκέξσζεο ήηαλ λα κάζνπλ νη πνιίηεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ. 
Παξάιιεια, ηνπο δφζεθε θαη έλαο αξηζκφο απφ εηδηθά ρξσκαηηζκέλεο θαη 
ζεκαζκέλεο ζαθνχιεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα απνξξίκκαηα. Απηέο ήηαλ 
θίηξηλεο βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο LIFE. Πεξηζζφηεξα γηα ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ζην Κεθ. 4.5.2 πνπ αθνινπζεί. 

 Εχγηζε θάδσλ κε κηθξνηζίπ: Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δπγηζηηθνχ κεραλήκαηνο 
ζην φρεκα απνθνκηδήο θαη ησλ κηθξνηζίπ ζηνπο θάδνπο ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, 
μεθίλεζε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην φρεκα απνθνκηδήο. Σα δεδνκέλα πνπ 
ζπιιέρζεθαλ αθνξνχζαλ ζηηο πνζφηεηεο πιηθνχ αλά θάδν πιένλ θαη γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ζπλνδεχηεθε 
απφ πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ θη έηζη, κε ηε βνήζεηα ησλ δεδνκέλσλ 
απηψλ, αιιά θαη απηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ πξηλ ηελ εθαξκνγή, έγηλε δπλαηή ε 
θαηαγξαθή ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ, πνπ πξνθιήζεθε απφ 
ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ην πξφγξακκα. 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ: Τπήξμε απφ ηελ αξρή ε πξφβιεςε, φηη ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρεηηθή κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ησλ δπγηζκάησλ, ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δήκνπ θαη ηεο ρξέσζεο, πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ πξάγκαηη έγηλε θαη έηζη θαηέζηε δπλαηή ε 
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε βάζε 
ην ΠΟΠ. 

 
 

4.5.2 Πξφγξακκα ελεκέξσζεο πνιηηψλ κε ηε κέζνδν πφξηα –
πφξηα 
 
Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζην Γήκν 
Διεπζίλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε παξάιιεια έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ 
θαηνίθσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο. 
 
Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν 
ελεκέξσζεο πφξηα-πφξηα. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη λα ελεκεξσζεί θάζε 
λνηθνθπξηφ μερσξηζηά, κε ιεπηνκέξεηα θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Απνζθνπεί ζηελ 
άκεζε επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ αηζζήκαηνο ηεο επζχλεο, 
απέλαληη ζε έλα πξφβιεκα, φπσο απηφ ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ μεθηλάεη κέζα απφ 
έλα λνηθνθπξηφ, ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ αλαθνξηθά κε 
ηνλ ηξφπν, πνπ ζα δηαζέζεη ηα απνξξίκκαηά ηνπ. 
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Σα άηνκα πνπ πινπνίεζαλ ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο, είραλ εκπεηξία απφ 
πξνεγνχκελα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ έρεη πινπνηήζεη ε ΟΔΑ. Δθπαίδεπζε 
λένπ αηφκνπ ρξεηάζηεθε κφλν ζε κηα πεξίπησζε. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε ζπκκεηνρή 
ζην πξφγξακκα ελεκέξσζεο αθνξνχζε δχν ζθέιε. Πξψην, είλαη ν ηξφπνο 
πξνζέγγηζεο ησλ πνιηηψλ θαη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, απφ 
ηελ πξψηε ζηηγκή, λα θαηαιάβεη ν πνιίηεο πνπ αλνίγεη ηελ πφξηα ηνπ θαη αληηθξίδεη 
έλαλ μέλν φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζχληνκε ελεκέξσζε πνπ αθνξά ζε έλα 
πξσηνπνξηαθφ ζέκα ζηε ρψξα καο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ, έλα πξφβιεκα δειαδή πνπ απαζρνιεί φινπο. Απηή ε πξψηε 
πξνζέγγηζε πξέπεη λα γίλεη επγεληθά, άκεζα, ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη πίεζε ζηνλ 
πνιίηε. Σν δεχηεξν ζθέινο αθνξά ζηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ην άηνκν πνπ 
θάλεη ηελ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην 
δήκν, φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα γεληθή θαηάξηηζε γηα 
ζέκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 
 
ε θάζε λνηθνθπξηφ πνπ ελεκεξσλφηαλ, δίλνληαλ ηα εμήο: 
 

 Σν πξψην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο LIFE. 

 Μηα επηζηνιή (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ), ζηελ νπνία αλαγξάθνληαλ νη αξηζκνί ησλ 
θάδσλ, ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρήζεθε ην λνηθνθπξηφ. 

 Έλαο αξηζκφο ζαθνπιψλ γηα λα ηνπνζεηεί ην λνηθνθπξηφ κφλν εθεί ηα 
απνξξίκκαηά ηνπ, ψζηε ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα πξνζδηνξηζζεί, απφ ην 
πφζεο ζαθνχιεο έκεηλαλ, ην πφζα απνξξίκκαηα παξήγαγε ην ζπγθεθξηκέλν 
λνηθνθπξηφ. 

 
Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο: 
 

 Σν άηνκν πνπ έθαλε ηελ ελεκέξσζε ζπκπιήξσλε έλα εξσηεκαηνιφγην/θφξκα 
ειέγρνπ (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ), γηα λα ηζεθάξνληαη φια ηα ζέκαηα ελεκέξσζεο, 
ψζηε λα κελ δηαθχγεη θάηη. 

 ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ελνίθνπ, ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ηελ 
ελεκέξσζε άθελε ζηελ πφξηα έλα θπιιάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κηα επηζηνιή 
πνπ ελεκέξσλε γηα ην πξφγξακκα, ηηο δξάζεηο ηνπ θαη ηελ επίζθεςε πνπ έγηλε 
(βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ). Δπίζεο, ζηελ επηζηνιή πεξηέρνληαλ θαη ηα λνχκεξα ησλ 
πιεζηέζηεξσλ ζην λνηθνθπξηφ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ 
ζπζθεπαζίαο, κε ηελ παξάθιεζε λα πεηάεη ην λνηθνθπξηφ ηα πιηθά ηνπ κφλν εθεί. 
Σέινο, πεξηέρνληαλ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην Γήκν Διεπζίλαο γηα ηε 
δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζεο θαη παξαιαβήο ζαθνπιψλ απφ ην δεκαξρείν. 

 
Γηα ηελ ηαρχηεξε ελεκέξσζε θαη ηελ θαιχηεξε γεσγξαθηθή νξγάλσζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ράξηεο ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο, επάλσ ζηνπο 
νπνίνπο ήηαλ ζεκεησκέλεο νη ηνπνζεζίεο, ηα λνχκεξα θαη ην ρξψκα ησλ θάδσλ. Ο 
ράξηεο δηεπθφιπλε ζηε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ κε θάδνπο. 
 
Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ επηζθέςεσλ ζηα λνηθνθπξηά ήηαλ ην εμήο: 
 

 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην πξφγξακκα: Σν πξψην ζθέινο ηεο 
ελεκέξσζεο θάζε λνηθνθπξηνχ απνηεινχληαλ απφ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ, αλαθνξηθά κε ηνλ δηθαηφηεξν 
ηξφπν ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ δήκν γηα 
ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ. Δπίζεο, 
δίλνληαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο φινπ ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο, θαη γηα ηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE+ θαη νη θνξείο πινπνίεζεο. 

 Δλεκέξσζε γηα ηα νθέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ: Οη πνιίηεο 
ελεκεξψλνληαλ γηα ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ απνθάζηζε ν Γήκνο Διεπζίλαο λα 
δψζεη ζηνπο πνιίηεο πνπ ζα κείσλαλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο. 

 Δλεκέξσζε γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ: ε ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ 
ζθέινπο ηεο ελεκέξσζεο, νη πνιίηεο ελεκεξψλνληαλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο θαη ηηο ππνδνκέο πνπ 
δηαζέηεη ν δήκνο γηα λα ηνπο βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Αλαθέξνληαλ 
δειαδή αλαιπηηθά φια ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηνλ δήκν θαη αθνξνχλ ζηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ, ειεθηξηθψλ θαη 
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κπαηαξηψλ, ζπζζσξεπηψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ 
νξπθηειαίσλ, ειαζηηθψλ, νρεκάησλ θαη κπαδψλ, θαζψο επίζεο θαη νη ηνπνζεζίεο 
ζηηο νπνίεο κπνξνχλ νη πνιίηεο ηα πεγαίλνπλ ηα αληίζηνηρα πιηθά. Σέινο, γηλφηαλ 
θαη ελεκέξσζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ νηθηαθψλ 
απνξξηκκάησλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή ρξήζηκνπ θνκπφζη. 

 Δλεκέξσζε γηα ηε ρξήζε ηεο ζαθνχιαο: Οη πνιίηεο ελεκεξψλνληαλ γηα ηε 
ρξήζε ηεο ζαθνχιαο πνπ ηνπο δίλνληαλ. Ζ ζαθνχια απηή ήηαλ γηα ηα 
απνξξίκκαηα θαη ζα έπξεπε γηα φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πηινηηθνχ λα 
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απηή. Έηζη, αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 
ελεκέξσζε, δηλφηαλ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζαθνπιψλ πνπ ζα επαξθνχζαλ κέρξη 
ην ηέινο ηνπ πηινηηθνχ, ππνζέηνληαο ηε κέγηζηε ρξήζε ηνπο, δειαδή κία ζαθνχια 
ηελ εκέξα. 

 Δλεκέξσζε γηα ηνπ θάδνπο πνπ αληηζηνηρήζεθε ην λνηθνθπξηφ: Γηα λα γίλεη 
δπλαηφο ν ππνινγηζκφο κείσζεο απνξξηκκάησλ κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
λνηθνθπξηνχ, φρη αηνκηθά αιιά αλά νκάδα λνηθνθπξηψλ, θάζε λνηθνθπξηφ 
αληηζηνηρήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλνπο θάδνπο. Έηζη, θνκκάηη ηεο ελεκέξσζεο ησλ 
πνιηηψλ ήηαλ ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θάδσλ ζηνπο νπνίνπο γηα φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πεηνχζαλ ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο θαη ηα 
απνξξίκκαηά ηνπο. Δθφζνλ νη θάδνη είραλ πιένλ λνχκεξα, ην θάζε λνηθνθπξηφ 
ελεκεξψζεθε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηιέρζεθε ν αξηζκφο ηνπ κπιε θαη 
ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Παξάδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ: Με ην πέξαο ηεο ελεκέξσζεο, ην άηνκν πνπ 
ηελ πξαγκαηνπνηνχζε έδηλε ζην λνηθνθπξηφ κηα ζπκπιεξσκέλε θφξκα πνπ 
αλαγξάθνληαλ ηα λνχκεξα ησλ θάδσλ ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε αληηζηνίρεζε, 
θαζψο επίζεο θαη έλαο αξηζκφο απφ βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο γηα ηα 
απνξξίκκαηα. Δπίζεο, θάζε λνηθνθπξηφ έιαβε θαη έλα θπιιάδην πνπ ηππψζεθε 
γηα ην πξφγξακκα θαη πεξηείρε ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ. 

 
 

4.5.3 Πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 
πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
 
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα πξνέθπςαλ 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία αληηκεησπίζηεθαλ αλαιφγσο. Κάπνηα απφ απηά, 
αλαπφθεπθηα εηζήγαγαλ ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα (bias), αθνχ κέρξη λα γίλνπλ 
αληηιεπηά θαη λα ιεθζνχλ δηνξζσηηθά κέηξα, ην πξφγξακκα πξνρσξνχζε. 
Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, πνπ πξνέθπςαλ θαη νη 
ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίζηεθαλ. 
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 Αθαίξεζε πνιιψλ ηζηπ απφ θάδνπο: Γηαπηζηψζεθε φηη αξθεηά ηζηπ – πνκπνί 
ησλ θάδσλ αθαηξέζεθαλ. Γπζηπρψο ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ησλ ηζηπ ήηαλ 
αλαγθαζηηθά ηέηνην (ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ δέθηε ηνπ Α/Φ), 
πνπ κπνξνχζε εχθνια λα γίλεη αληηιεπηφ απφ φζνπο πξνζέγγηδαλ ηνλ θάδν θαη 
εχθνια λα θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηά ηνπο θαη λα ην αθαηξέζνπλ. Μέρξη λα εληνπηζηεί 
ην πξφβιεκα, είραλ αθαηξεζεί αξθεηά ηζηπ, πνπ δελ είρε λφεκα λα 
αληηθαηαζηαζνχλ, αθνχ ζρεδφλ είρε νινθιεξσζεί ε δχγηζε θάδν – θάδν. 

 Μεηαθίλεζε θάδσλ: Παξαηεξήζεθε φηη νη θάδνη βξηζθφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο 
ζέζεηο απφ απηέο πνπ ήηαλ θαηαγεγξακκέλεο ζην ράξηε πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 
ηα άηνκα πνπ πινπνηνχζαλ ηελ ελεκέξσζε θαη νη θάδνη πνπ ήηαλ ζηα ελ ιφγσ 
ζεκεία είραλ δηαθνξεηηθά λνχκεξα απφ απηά πνπ ήηαλ ζεκεησκέλα ζην ράξηε. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηα λνηθνθπξηά ελεκεξψζεθαλ, αιιά θαη θαηαγξάθεθαλ, κε 
ιάζνο αξηζκφ θάδνπ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρήζεθαλ. Ζ κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ  
δηαπηζηψζεθε φηη νθεηιφηαλ θπξίσο ιφγσ ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο θαηά ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ πιπζίκαηφο ηνπο απφ ην εηδηθφ φρεκα. Έηζη, θάπνηνη θάδνη 
«ράζεθαλ» θαη θάπνηνη κε αξηζκεκέλνη θάδνη εκθαλίζζεθαλ ζηε ζέζε ηνπο, 
ρσξίο φκσο ηζηπ – πνκπφ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπίζηεθε ην πξφβιεκα 
ελεκεξψζεθε ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ, πνπ αζρνιείηαη κε ην πιχζηκν ησλ 
θάδσλ, θαη ην θαηλφκελν ζηακάηεζε. 

 Απνπζίεο – αξλήζεηο:  Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ελεκέξσζεο θαη αλάινγα κε ηελ ψξα πνπ γηλφηαλ ε ελεκέξσζε, αξθεηά 
λνηθνθπξηά δελ ελεκεξψζεθαλ. Απηφ ζπλέβε θπξίσο ιφγσ απνπζίαο ησλ 
ελνίθσλ γηα ιφγνπο εξγαζίαο ή άιιν ιφγν. Παξαηεξήζεθε φηη νη απνπζίεο ήηαλ 
πην ζπρλέο ηηο πξσηλέο ψξεο. Δπίζεο, κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ παξαηεξήζεθε φηη 
ελψ νη έλνηθνη ήηαλ παξφληεο δελ άλνηγαλ ηελ πφξηα. πσο αλαθέξζεθε, ζε 
φζνπο απνπζίαδαλ είρε ζρεδηαζηεί θαη αθελφηαλ έληππε ελεκέξσζε, θαζψο θαη 
γεληθή ελεκέξσζε ζηελ είζνδν ησλ πνιπθαηνηθηψλ. Δπίζεο, θάπνην πνζνζηφ 
λνηθνθπξηψλ δελ δέρζεθε λα ηνπο γίλεη ελεκέξσζε. 

 Μεγάιε αληζνθαηαλνκή αηφκσλ αλά θάδν: Δκθαλίδνληαη κπιε θάδνη κε 0 
άηνκα θαη θάδνη κε 173. Αληηζηνίρσο, πξάζηλνη θάδνη κε 0-141 άηνκα. Απηή ε 
αληζνθαηαλνκή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ επηηεχρζεθε ν ίδηνο βαζκφο 
ελεκέξσζεο λνηθνθπξηψλ ζε φιεο ηηο γεηηνληέο. Απηφ ζπλέβε επεηδή δελ γηλφηαλ 
ε ελεκέξσζε πάληα ην απφγεπκα, πνπ ήηαλ ζπλήζσο παξφληεο νη έλνηθνη ησλ 
δηακεξηζκάησλ.  

 εκαληηθά θελά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θάδσλ απφ ην ζχζηεκα Πνκπνχ – 
Γέθηε: Σν ζχζηεκα πνκπνχ – δέθηε (θάδνπ – Α/Φ) ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ δελ 
αλαγλψξηδε ην θάδν, ελψ δελ ππήξρε πξφβιεκα κε ηελ δχγηζε, ε νπνία 
θαηαγξαθφηαλ θαλνληθά καδί  κε εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα. Γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έπξεπε λα γίλεη πνιχ ππνινγηζηηθή εξγαζία γηα 
λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα κε αλαγλσξηζκέλα βάξε θάδσλ κε νξαηφ πάληα ηνλ 
θίλδπλν ηνπ ιάζνπο. Απηή ε δηαδηθαζία δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ζε πιήξε 
θαη ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ. 

 Αδπλακία θαηαγξαθήο ησλ ζαθνπιψλ, πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: Καηά 
ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηά ην πηινηηθφ, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 
θαηαγξαθνχλ απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ λνηθνθπξηψλ νη ζαθνχιεο ηνπο, πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηνπο εμήο ιφγνπο: α) Σα λνηθνθπξηά 
δελ έιεγαλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ζαθνπιψλ, πνπ ηνπο είραλ κείλεη, θνβνχκελνη κελ 
ηνπο δεηεζνχλ πίζσ νη ζαθνχιεο, θαη β) Σα άηνκα κε ηα νπνία ζπλνκηινχζακε 
ηειεθσληθά δελ ήμεξαλ, πνπ βξίζθνληαη νη ζαθνχιεο, πνπ είραλ πεξηζζέςεη. Σν 
απνηέιεζκα ήηαλ φηη δελ έγηλε δπλαηφο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ 
απνξξηπηφκελσλ απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ, νπφηε απηή ε κέζνδνο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δχγηζε 
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ηνπ θάδνπ, πνπ εμππεξεηεί πνιιά λνηθνθπξηά, θξίζεθε φηη δελ είλαη εθηθηή ζε έλα 
πξφγξακκα ΠΟΠ κε Εχγηζε. 

 

4.5.4 Βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ζηελ Διεπζίλα 
 
Παξά ηα πξνβιήκαηα, πνπ αλαθέξζεθαλ, ε πινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έγηλε δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζνχλ ζρεδφλ φινη νη θάδνη, πνπ 
πήγαλ θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα απφ ην κέζν φξν θαη έηζη λα βξεζνχλ ηα αληίζηνηρα 
λνηθνθπξηά. 
 
Δθηηκήζεθε ε αθξίβεηα ηνπ δπγηζηηθνχ κεραληζκνχ θαη βξέζεθε φηη πξάγκαηη είλαη 
πεξίπνπ κέζα ζηηο αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο (πεξίπνπ ±0-10 Kg/δχγηζε). 
 
Πξνζδηνξίζζεθε κε φιεο ηηο δπλαηέο ρξεψζεηο θαη ζελάξηα ην πνζφ ησλ δεκνηηθψλ 
ηειψλ θαζαξηφηεηαο, πνπ ζα έπξεπε λα πιεξψλεη θάζε λνηθνθπξηφ, κε βάζε ηελ 
κεζνδνινγία, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 5. 
 
Δθηηκήζεθε πφζν ζα θνζηίζεη ε βαζηθή επέλδπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα 
δήκν φπσο ν δήκνο Διεπζίλαο, ζε έλα πνζφ πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο 280.000 € θαη 
πνπ ζεσξείηαη πξνζηηφ γηα έλα ΟΣΑ ησλ 35.000 θαηνίθσλ. Απηφ ην πνζφ αληηζηνηρεί 
ζε ιηγφηεξν απφ 8 €/θάηνηθν. 
 
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πηινηηθνχ, ηα ζεκαληηθφηεξα 
απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνλ πξάζηλν πξνο ηνλ κπιε 
θάδν, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.5.1.  
 
 
Πίλαθαο 4.5.1 Απνηειέζκαηα ζπιιερζέλησλ πνζνηήησλ ηελ πεξίνδν ηνπ πηινηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ θαη έλα έηνο πξηλ 

 

πλνιηθή 
ζπιιερζείζα 

πνζφηεηα 
απνξξηκκάησλ* 

απφ ηνπο 
πξάζηλνπο 

θάδνπο 
t/y 
(1) 

πλνιηθή 
ζπιιερζείζα 

πνζφηεηα 
απνξξηκκάησλ 
απφ ηνπο κπιε 

θάδνπο 
t/y 
(2) 

πλνιηθή 
ζπιιερζείζα 

πνζφηεηα 
απνξξηκκάησλ 

απφ ηνπο 
πξάζηλνπο θαη 
κπιε θάδνπο 

t/y 
(1+2) 

Πνζνζηφ 
εθηξνπήο 

πιηθψλ 
πξνο ηνπο 

κπιε 
θάδνπο 

(%) 
(2)/(1+2) 

 Γηάζηεκα απνθνκηδήο έλα 
έηνο πξηλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

πηινηηθνχ 
14/9/2009-24/1/2010 

859.270 161.830 1.021.100 15,8% 

 Πεξίνδνο πηινηηθνχ 
14/9/2010-24/1/2011 

784.940 177.550 962.490 18,4% 

Μεηαβνιή ησλ δχν πεξηφδσλ  
 

-74.330 15.720 -58.610 2,6% 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 
δχν πεξηφδσλ 

-8,65% 9,71% -5,74% 16,39% 

*Οη πνζφηεηεο πξνέθπςαλ απφ ηηο δπγίζεηο νιφθιεξνπ ηνπ Α/Φ  

 
 
Απφ ηνλ πίλαθα 4.5.1 παξαηεξείηαη φηη (ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο) ελψ ηελ πηινηηθή 
πεξίνδν ηα παξαγφκελα απνξξίκκαηα κεηψζεθαλ θαηά 5,74% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα 
πεξίνδν ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, νη αλαθηψκελεο πνζφηεηεο πιηθψλ ζηνλ κπιε θάδν 
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απμήζεθαλ θαηά 9,71%. Απηφ ζπλέβε δηφηη απμήζεθε ε εθηξνπή πξνο ηνλ κπιε θάδν 
θαηά ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 16,39%. 
 
Γηα λα δηαπηζησζεί, εάλ ην πηινηηθφ πξφγξακκα ΠΟΠ έπαημε ζεηηθφ ξφιν γηα απηήλ 
αχμεζε ηεο εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο, κειεηήζεθαλ ηα ίδηα πνζνηηθά 
δεδνκέλα εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο ηα πξνεγνχκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα 
πξηλ ην πηινηηθφ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έλα έηνο πξηλ, θαη δηαπηζηψζεθαλ 
αληίζηνηρεο απμήζεηο ηεο εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 
πξφγξακκα ΠΟΠ απηφ θαζεαπηφ δελ ιεηηνχξγεζε άκεζα γηα απηή ηελ αχμεζε ηεο 
εθηξνπήο πξνο ηνπο κπιε θάδνπο. Ζ εμήγεζε απηήο ηεο γεληθφηεξεο αχμεζεο ηνλ 
ηειεπηαίν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν, πξέπεη λα νθείιεηαη ζηηο γεληθφηεξεο 
δξάζεηο ελεκέξσζεο, πνπ είραλ γίλεη ηα πξνεγνχκελα 2 ρξφληα θαη αθνξνχζαλ ηα 
εμήο: 
 

 πζηεκαηηθή ελεκέξσζε ζηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ζρεηηθέο 
εξγαζίεο απφ νκάδεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

 Οινθιεξσκέλν πξφγξακκα Πφξηα – Πφξηα ελεκέξσζεο ζε φια ηα λνηθνθπξηά 
ηνπ δήκνπο Διεπζίλαο, άξα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πηινηηθνχ, 

 Πνιιέο ζρεηηθέο εθδειψζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δήκν, 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ λεφηεξνπ ΚΓΑΤ ηα Διιάδαο ζην δήκν, δεκηνχξγεζε έλα πνιχ 
ζεηηθφ θιίκα θαη ππνρξέσζε ζηνπο δεκφηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε, 

 πζηεκαηηθή πξνβνιή ηνπ δήκνπ ζηα ΜΜΔ γηα ηα ζέκαηα ηεο αλαθχθισζεο. 
 
Άξα, κε  βάζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο ζα ζπκπεξαίλακε φηη ε αιιαγή ζηελ 
ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαθχθισζε, δελ είλαη άκεζα νξαηή 
ακέζσο κεηά απφ θάπνηεο δξάζεηο ελεκέξσζεο, αιιά ζέινπλ ζπζηεκαηηθφηεηα, 
ζπλέρεηα, ζπλερή πξνζαξκνγή θαη ρξφλν γηα λα θαλνχλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 
 
 

4.5.5 πλφςηζε ζπκπεξαζκάησλ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 
 
Απφ ηελ φιε εκπεηξία ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ 
Διεπζίλαο, ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 
 

 Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο παξά ηηο πνιιέο 
δπζθνιίεο, είλαη ζαθψο εθηθηή. Υξεηάδεηαη φκσο πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία, 
νξγάλσζε ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ηνπ 
απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Απφ ηελ ηερληθή πιεπξά εθαξκνγήο ην πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ 
πηινηηθνχ ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιχ ζνβαξψλ 
πξνβιεκάησλ πινπνίεζεο, φπσο παξνπζηάζζεθαλ πξνεγνχκελα. Ζ 
εκπεηξία, πνπ απνθηήζεθε είλαη πνιχηηκε γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα ή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αληίζηνηρνπ 
πξνγξάκκαηνο ζε άιιν δήκν. 

 Ζ έληαμε ηεο ρξήζεο ζαθνχιαο, ζαλ πβξηδηθφ ζχζηεκα ΠΟΠ, κέζα ζην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε, γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε αθξηβήο παξαγσγή 
απνξξηκκάησλ αλά λνηθνθπξηφ απφ ην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ, πνπ 
εμππεξεηνχληαη απφ έλα θάδν απνξξηκκάησλ, δελ έγηλε δπλαηφλ λα δψζεη 
ζεηηθά απνηειέζκαηα  ζηελ Διεπζίλα. Βάζηκα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη 
δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί απηή ε κεζνδνινγία θαη γεληθφηεξα ζηνπο 
Διιεληθνχο δήκνπο, αθνχ νη ιφγνη απνηπρίαο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κέζε 
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ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ, πνπ νπζηαζηηθά αξλήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ 
γηα απηφ ην ζέκα. 

 Έγηλε πιένλ ζαθέο φηη γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ζε κφληκε βάζε αλάινγα 
πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε Εχγηζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη 
εμήο δχν πνιχ ζεκαληηθέο επηινγέο: α) Ζ ηνπνζέηεζε ελφο θάδνπ 
απνξξηκκάησλ – ππνιεηκκάησλ ζε θάζε θηίξην, θαη β) Ζ ηνπνζέηεζε GPS 
ζην Α/Φ, φπνπ ζα θαηαγξάθεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θάδνπ (δηεχζπλζε) θαηά 
ηελ ζηηγκή ηεο απνθνκηδήο – δχγηζεο θαη έηζη λα αλαγλσξίδεηαη ε ζέζε ηνπ 
θάδνπ, πνπ αδεηάδεη θάζε θνξά θαη θπζηθά λα απεκπιαθεί ε πινπνίεζε ηνπ 
ΠΟΠ απφ ην πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα Πνκπνχ – Γέθηε (θάδνπ – Α/Φ). 

 Σν θφζηνο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εχγηζε δελ είλαη θαζφινπ 
απαγνξεπηηθφ γηα ηνπο ΟΣΑ θαη βξίζθεηαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο 
πινπνίεζεο κε δηθνχο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 

 Παξά ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη νξαηψλ θηλήηξσλ απφ ηα λνηθνθπξηά, 
κεηξήζεθε κία ζαθήο αχμεζε (ηεο ηάμεο ηνπ 16,4%) ηεο εθηξνπήο πιηθψλ 
πξνο ηνπο κπιε θάδνπο ηεο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ. Απηή ε αχμεζε 
δελ θάλεθε λα είλαη απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ ΠΟΠ ζηελ 
πεξηνρή, αιιά ησλ ζπζηεκαηηθψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ 
πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ, 
ηφζν γηα θάπνην πξφγξακκα ΠΟΠ ελφο δήκνπ, φζν θπξίσο γηα ηελ 
γεληθφηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα έρνπλ πξνζαξκνζκέλα ζηα ηνπηθά δεδνκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά, ζπζηεκαηηθφηεηα θαη επαλάιεςε ζε εηήζηα βάζε. Σα  
ζεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα δελ πξέπεη λα αλακέλνληαη φηη ζα είλαη άκεζα 
νξαηά, αιιά ζα δηαπηζηψλνληαη κε πνζνηηθά δεδνκέλα ζε έλα βάζνο 
ρξφλνπ. 

 Δθηηκάηαη φηη εάλ αληηκεησπηζζνχλ ζηελ Διιάδα ηα δχν βαζηθά 
πξνβιήκαηα α) ηεο έιιεηςεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ ρξέσζε κε ην 
βάξνο θαη β) ηεο αλάπηπμεο απηφλνκσλ κεραληζκψλ είζπξαμεο ησλ 
δεκνηηθψλ ηειψλ απφ ηνπο δήκνπο, ηφηε είλαη βέβαην φηη ε εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα θαη αιινχ ζα είλαη άκεζα πινπνηήζηκε 
θαη κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο εμαηξεηηθά επηηπρνχο εθαξκνγήο. 
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4.6 Δκπεηξία απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ ζην δήκν 

Αγιαληδηάο ζηελ Κχπξν 

Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα γηα ην πηινηηθφ πξφγξακκα ζην δήκν Αγιαληδηάο 
ζηελ Κχπξν, δφζεθαλ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο καο ζην πξφγξακκα LIFE ηεο 
TECHNOMART, (Λάκπξνπ, 2011), πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο πήξαλ απφ ηνπο 
ππεχζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Γήκν Αγιαληδηάο. Οη πιεξνθνξίεο είλαη νη 
αθφινπζεο. 
 
Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ζρεδηάδεηαη θαη πξνεηνηκάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ 
πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζην δήκν Αγιαληδηάο ζηελ 
Κχπξν θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 έρεη θζάζεη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο. 
Παξφιν, πνπ δελ ππάξρνπλ αθφκε απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνχ, 
έρεη ελδηαθέξνλ ν ηξφπνο, πνπ νξγαλψζεθε θαη νη επηκέξνπο ιχζεηο, πνπ δφζεθαλ 
γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ. Έηζη, ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα θαη επηινγέο ηνπ πηινηηθνχ 
είλαη ηα εμήο: 
 

 ηελ Κχπξν δελ ππάξρεη λνκνζεηηθφ πξφβιεκα γηα ην εάλ θάπνηνο ΟΣΑ 
εθαξκφζεη ζχζηεκα ΠΟΠ. 

 πσο ζε φινπο ηνπο ΟΣΑ ζηελ Κχπξν, έηζη θαη ζην δήκν Αγιαληδηάο ππήξρε 
κεραληζκφο ρξέσζεο θαη είζπξαμεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο, νπφηε κπνξνχζε 
άκεζα λα αζρνιεζεί κε ηα θαζαξά ηερληθά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ. 

 Ο δήκνο Αγιαληδηάο έρεη ήδε μεθηλήζεη πξφγξακκα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ 
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Green Dot (ην αληίζηνηρν ΔΓ κε ηελ ΔΔΑΑ ζηελ Διιάδα) 
θαη θάζε εβδνκάδα έρεη πνζνηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάθηεζε πιηθψλ 
(ραξηί, θαη ζπζθεπαζίεο γπαιηνχ, κεηάιισλ, πιαζηηθψλ θαη κηθηψλ πιηθψλ) πξνο 
αλαθχθισζε. 

 Δπηιέρηεθε έλα ζρεδφλ απηφλνκν θαη θαιά νξηνζεηεκέλν ηκήκα ηνπ δήκνπ γηα λα 
εθαξκνζζεί ην πηινηηθφ. Σν ηκήκα απηφ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά πεξίπνπ 1.500 
λνηθνθπξηά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 600 λνηθνθπξηά δηακέλνπλ θπξίσο ζε κνλνθαηνηθίεο 
θαη δηπινθαηνηθίεο θαη ηα ππφινηπα 900 δηακέλνπλ ζε πεξίπνπ 110 πνιπθαηνηθίεο 
ησλ 8 δηακεξηζκάησλ έθαζηε. 

 Ζ απφθαζε ηνπ δήκνπ είλαη λα δνζεί ζε θάζε θηίξην (κνλνθαηνηθία ή 
δηπινθαηνηθία) έλαο θάδνο ησλ 120 ιίηξσλ θαη ζε θάζε πνιπθαηνηθία έλαο θάδνο 
ησλ 1.100 ιίηξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα λνηθνθπξηά ησλ 
αληίζηνηρσλ θηηξίσλ. 

 Κάζε θάδνο είλαη αξηζκεκέλνο θαη εθνδηαζκέλνο κε εηδηθφ πνκπφ, ψζηε λα 
κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν δέθηε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ 
(Α/Φ). Σν Α/Φ ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ν δέθηεο, ηνπνζεηήζεθε θαη ν δπγηζηηθφο 
κεραληζκφο, ν νπνίνο δπγίδεη ηνλ θάδν ζηελ αξρηθή θάζε αλχςσζεο θαη αθνχ 
ηνλ αδεηάζεη, κφιηο ηνλ επηζηξέθεη πάιη πίζσ ηνλ μαλαδπγίδεη θαη απφ ηελ 
δηαθνξά πξνθχπηεη ην θαζαξφ βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ παξέιαβε.  

 Ζ απνθνκηδή – δχγηζε ησλ θάδσλ ζα γίλεηαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 ηα κέζα Μαΐνπ 2011 ν δήκνο βξίζθεηαη ζε θάζε, φπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα 
λνηθνθπξηά ηνπ πηινηηθνχ θαη ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ έλα εηδηθφ έληππν θαη 
παξαιακβάλνπλ ην θάδν ηνπ θηηξίνπ ηνπο. 

 Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ πηινηηθνχ ν δήκνο έρεη εθδψζεη έλα 
ελεκεξσηηθφ ηξίπηπρν, πνπ δηαλέκεηαη ζηγά – ζηγά κε ηελ παξάδνζε ησλ θάδσλ. 
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 Ο δήκνο απνθάζηζε ε ρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ πηινηηθνχ λα γίλεηαη κε κε 
δπαδηθφ ζχζηεκα κε βάζε κφλν ηα παξαγφκελα θηιά απνξξηκκάησλ ζε θάζε 
λνηθνθπξηφ επί ηελ ππνινγηζκέλε κνλαδηαία ρξέσζε αλά θηιφ. 

 Γηα ην ζθνπφ απηφ ν δήκνο εθηίκεζε ην θφζηνο δηαρείξηζεο ζε πεξίπνπ 0,08 
€/θηιφ απνξξηκκάησλ θαη απνθάζηζε ην χςνο ηεο κνλαδηαίαο ρξέσζεο ησλ 
λνηθνθπξηψλ λα είλαη 0,10 €/θηιφ απνξξηκκάησλ. 

 Σα λνηθνθπξηά, πνπ δηθαηνχληαη έθπησζεο, απηή ζα γίλεηαη ζην πνζφ ηεο 
ρξέσζεο αλά θηιφ. 

 Ζ ινγαξηαζκφο ζα ζηέιλεηαη θάζε ηξίκελν ζε θάζε θηίξην, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα 
θηιά απνξξηκκάησλ ηνπ ηξηκήλνπ θαη ην πνζφ ρξέσζεο. 

 Σα δηακεξίζκαηα απφ ηα θηίξηα – πνιπθαηνηθίεο ζα ρξεψλνληαη ζπλνιηθά γηα ηελ 
ππεξεζία θαη ν ηξηκεληαίνο ινγαξηαζκφο ζα δίλεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο 
πνιπθαηνηθίαο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα θαηαλέκεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζηα 
δηακεξίζκαηα. Σα θξηηήξηα θαηαλνκήο δελ κπνξνχζε ν δήκνο λα πεη απφ ηψξα 
πνηα ζα ήηαλ. 

 
Δπεηδή ην πξφγξακκα δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη αθφκε δελ ππάξρνπλ θάπνηα κεηξήζηκα 
απνηειέζκαηα. κσο απφ ην κεγάιν δηάζηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
θαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη: 
 

 Πξάγκαηη απαηηείηαη ζεκαληηθή πξνεηνηκαζία απφ θάπνην ΟΣΑ γηα λα 
νξγαλψζεη ζσζηά έλα πξφγξακκα ΠΟΠ θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο δεκφηεο 
ηνπ λα ην απνδερζνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην δήκν. 

 Απφ ηηο κέρξη ζήκεξα ελέξγεηεο ηνπ δήκνπ Αγιαληδηάο θαίλεηαη φηη ν δήκνο 
αληηκεησπίδεη κε πνιχ ζνβαξφηεηα ην φιν ζέκα θαη νη πηζαλφηεηεο 
επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιχ κεγάιεο. 
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5. ΔΠΗΛΟΓΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΠ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

5.1 Κάιπςε ηνπ λνκνζεηηθνχ θελνχ γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ 
 

5.1.1 ήκεξα ππάξρεη λνκηθή απαγφξεπζε ηνπ ΠΟΠ 
 
ήκεξα, ππάξρεη πξαθηηθά λνκηθή απαγφξεπζε ζε έλα ΟΣΑ, ην λα ρξεψλεη ζηνπο 
δεκφηεο ηνπ, ηα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο, κε βάζε ην παξαγφκελν βάξνο ησλ 
απνξξηκκάησλ. 
 
Ο ζρεηηθφο λφκνο «Νόκνο 25 ηεο  16/21.4.1975: Πεξί ππνινγηζκνύ  θαη ηξόπνπ 
εηζπξάμεσο δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ηειώλ θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ θαη 
ξπζκίζεσο ζπλαθώλ ζεκάησλ.- (Α` 74)» είλαη θαηεγνξεκαηηθφο ζηα άξζξα 1 θαη 4, 
σο εμήο: 

      
`Αξζξνλ 1, παξάγξαθνο 1 ηνπ Νόκνπ 25 ηεο 16/21.4.1975 

 
Σα θαηά ηελ θεηκέλελ λνκνζεζίαλ νθεηιόκελ ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη  
απνθνκηδήο απνξξηκκάηωλ θαη θωηηζκνύ ππέξ ηωλ δήκωλ θαη  
θνηλνηήηωλ θαζνξίδνληαη δη` έθαζηνλ εζηεγαζκέλνλή κε ρώξνλ αλά 
κεηξεηήλ παξνρήο  ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξνο θσηηζκόλ παξά ηεο ΓΔΖ 
θαη εμεπξίζθεηαη δηά πνιιαπιαζηαζκνύ ηωλ ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ 
ηεο επηθαλείαο ηνπ ρώξνπ ηνύηνπ επί ζπληειεζηήλ νξηδόκελνλ εηο  
αθεξαίαο κνλάδαο δξαρκώλ δη` απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ή 
θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, "εγθξηλνκέλεο ππό ηνπ  λνκάξρνπ". 

      
Απφ απηή ηελ δηαηχπσζε έρνπλ αιιάμεη ηα εμήο: 
 

 Mε ην ΠΓ 22/1982 (Α‟3) θαηαξγείηαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ην 
λνκάξρε θαη, 

 Oη δξαρκέο έγηλαλ επξψ κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ. 
 

 

`Αξζξνλ 4, παράγραφος 1 τοσ Νόμοσ 25 της 16/21.4.1975 
  
Σα ηέιε θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ βαξύλνπλ ηνλ ππόρξενλ εηο 
πιεξσκήλ ηνπ  ινγαξηαζκνύ  θαηαλαιηζθνκέλνπ  ειεθηξηθνύ  ξεύκαηνο  
θαη ζπλεηζπξάηηνληαη  κεη’ απηνύ εληαίωο ππό ηεο ΓΔΖ δηά δόζεσλ 
ίζσλ πξνο ηνλ αξηζκόλ ησλ εθδηδνκέλσλ θαη` έηνο ινγαξηαζκώλ. 

 
 
Δίλαη ζαθέο φηη γηα λα εθαξκφζεη έλαο ΟΣΑ θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζα πξέπεη 
πξψηα λα αιιάμεη ε θείκελε λνκνζεζία θαη λα ην επηηξέπεη (Κπξθίηζνο, 2010β; 
2011β). 
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5.1.2 Γηαδηθαζία θαη Πεξηερφκελν λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ην 
ΠΟΠ 
 
Σν πξψην εξψηεκα, πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ ζα έπξεπε ε πηνζέηεζε ηνπ ΠΟΠ ζηνπο 
ΟΣΑ λα είλαη ππνρξεσηηθή ή εζεινληηθή (Κπξθίηζνο, 2010β; 2011β); 
 
ζνη είλαη ππέξ ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ ζηνπο ΟΣΑ ππνζηεξίδνπλ 
φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηηαρπλζνχλ ζεκαληηθά νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ δίθαηε 
ρξέσζε θαη ηαπηφρξνλα ζα επηηαρπλζεί θαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ 
ζηνπο ΟΣΑ. 
 
ζνη είλαη ππέξ ηεο εζεινληηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ ζηνπο ΟΣΑ ππνζηεξίδνπλ φηη 
κφλν ε άλνδνο ηνπ επηπέδνπ ησλ ΟΣΑ, ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ησλ δεκνηψλ ζα 
δεκηνπξγήζεη ζηγά – ζηγά ηηο ζπλζήθεο γηα λα εθαξκφζνπλ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ νη 
ΟΣΑ ζηνπο δεκφηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, άξα ζα πξέπεη κφλνη ηνπο νη ΟΣΑ λα 
επηιέγνπλ ην πφηε ζα εθαξκφζνπλ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ. 
 
Δθείλν πνπ είλαη ζίγνπξν είλαη φηη ε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζα πξέπεη λα είλαη 
αληαπνδνηηθή γηα ηνπο δεκφηεο, πνπ ζίγνπξα ζήκεξα δελ είλαη, άξα πηζαλά λαη, εάλ 
ην δερζνχλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη, ζα πξέπεη λα ππάξμεη θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ θαη 
ππνρξεσηηθή λνκνζεηηθή ππνρξέσζε. 
 
 

Πνηνη εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ην 
ΠΟΠ;  
 
Πξηλ ηελ φπνηα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί δηαβνχιεπζε 
κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ γχξσ απφ ην ζέκα ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ.  Ζ 
δηαβνχιεπζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην πξηλ ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ψζηε λα 
ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο γηα αλ απνθεπρζνχλ πηζαλά θελά κέζα 
ζην λφκν ζην κέιινλ. 
 
Πηζαλνί εκπιεθφκελνη ζε απηή ηελ δηαβνχιεπζε (Κπξθίηζνο, 2010β; 2011β) ζα 
κπνξνχζαλ λα είλαη νη αθφινπζνη: 
 

 ίγνπξα ην ΤΠΔΚΑ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην βαζηθφ ππνπξγείν, πνπ ζα ην 
εηζεγεζεί, 

 ίγνπξα ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζην νπνίν ππάγνληαη νη ΟΣΑ 

 Δθπξφζσπνη ησλ λέσλ πεξηθεξεηψλ, δηφηη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ επεξεάδνληαη απφ 
ηηο ζπλνιηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, πνπ εηζεγνχληαη νη 
πεξηθέξεηεο,  

 ίγνπξα ε ΚΔΓΔ, ζαλ ν θαη‟ εμνρήλ εθπξφζσπνο ησλ δήκσλ 

 ρεηηθέο ΜΚΟ, π.ρ. ε Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο, πνπ έρεη κεγάιε 
εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο, 

 Δηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο ζρεηηθνί κε ηα ζέκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, π.ρ. απφ 
ην ΑΠΘ ή αιινχ, 

 Πηζαλά θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, φπσο ΔΔΓΑ, χλδεζκνη Μειεηεηψλ,  
πνπ ζα θαιεζηνχλ ζην κέιινλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ κειέηε θαη ππνζηήξημε ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, θ.α. 

 
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE έρεη μεθηλήζεη απηή ε 
δηαβνχιεπζε, θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη ήδε κία ζεηηθή αξρηθή αληαπφθξηζε  
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θαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζέκα, φπσο ην 
ΤΠΔΚΑ, πνιινί δήκνη κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ δήκνπ ηεο Αζήλαο, ηεο ΔΔΓΑ, 
πνιιψλ ζρεηηθψλ κειεηεηψλ, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ΑΔΗ, πνιιψλ 
πεξηβαιινληηθψλ ΜΚΟ θαη πνιιψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ απφ φιεο ηηο 
παξαηάμεηο. Άξα, ινηπφλ ε αξρή ηεο δηαβνχιεπζεο, πνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 
ζηάδην, έρεη ήδε γίλεη θαη έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα νινθιεξσζεί ζεηηθά. 
  
 

Διάρηζην πεξηερφκελν κηαο πηζαλήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ην ΠΟΠ 
 
Δθηηκάηαη φηη, γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο κία δηαβνχιεπζε γηα ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε 
γηα ην ΠΟΠ, ζα πξέπεη θαη‟ ειάρηζην λα ζπδεηεζνχλ θαη ζπκθσλεζνχλ ηα αθφινπζα 
ζέκαηα (Κπξθίηζνο, 2010β; 2011β): 
 

 Οξηζκφο Φνξέα Παξαθνινχζεζεο: Να πξνζδηνξίδεηαη έλαο δεκφζηνο θνξέαο 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
ζηνπο ΟΣΑ. Απφ ηνπο ππάξρνληεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ζρεηηθνχο θνξείο θαη 
νξγαληζκνχο ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη 
Άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) είλαη ν θαηαιιειφηεξνο θαη ζα κπνξνχζε λα 
αλαιάβεη απηφ ην ξφιν. Λφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ν ΔΟΔΓΑΠ έρεη επαθέο κε 
ηνπο ΟΣΑ θαη ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη άξα ζα κπνξνχζε 
ελδερνκέλσο λα αλαιάβεη θαη απηήλ ηελ αξκνδηφηεηα, αθνχ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο ζπλέξγεηεο κε ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε. 

 

 Δζεινληηθή πκκεηνρή ησλ ΟΣΑ: Να επηηξέπεηαη ζηνπο ΟΣΑ λα εθαξκφδνπλ 
εζεινληηθά ζπζηήκαηα ΠΟΠ θαη άξα λα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν 
ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, ψζηε λα κελ εηζπξάηηνληαη κέζσ ΓΔΖ, αιιά κε 
απηφλνκν κεραληζκφ ρξέσζεο απφ ηνπο ΟΣΑ. Θα κπνξνχζε επίζεο, λα 
δηεξεπλεζεί έλα ελδερφκελν ρξνλνδηάγξακκα ππνρξεσηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή 
ηνπ ΠΟΠ απφ ηνπο δήκνπο ζην κέιινλ. 

 

 Δπειημία ζηελ εθαξκνγή: Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ λα 
κειεηνχλ ηνπο αθξηβείο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ ΠΟΠ θαη ηεο εηδηθήο ρξέσζεο, 
αλάινγα ηα ηνπηθά δεδνκέλα, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ην ζχζηεκα ΠΟΠ, 
πνπ ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηα ζεκεξηλά έζνδά ηνπο απφ 
ην ζχλνιν ησλ παξαγσγψλ απνβιήησλ. 

 

 Πξφβιεςε γηα θάδνπο δηαρείξηζεο ζε θάζε θηίξην: ηελ πεξίπησζε ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ κε Εύγηζε ή αθνύια, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί ε ελδερφκελε 
πηνζέηεζε ζε πξψηε θάζε ηνπ κέηξνπ «Έλαο ηνπιάρηζηνλ θάδνο ππνιεηκκάησλ 
αλά θηίξην» (κέζα ή έμσ απφ ην θηίξην) θαη ζε δεχηεξε θάζε ην επηπξφζζεην 
κέηξν «Υψξνη γηα 4 θάδνπο αλά θηίξην» (γηα ραξηί, αλαθπθιψζηκα, νξγαληθά & 
ππνιείκκαηα). ηα λέα θηίξηα, κε πνιενδνκηθή ξχζκηζε (π.ρ. ζην λέν πνιενδνκηθφ 
θαλνληζκφ), ζα κπνξνχζε απηφο ν ρψξνο γηα ηνπο θάδνπο λα είλαη κέζα ζηα φξηα 
ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα δνζνχλ θίλεηξα γηα 
δεκηνπξγία εηδηθνχ ρψξνπ γηα θάδνπο θαη ζηα παιαηά, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. 
πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ θάδσλ κέζα ζηα θηίξηα, απηνί 
κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο κπξνζηά ζην θηίξην ζην δξφκν θάζεηα ζε 
δχν ζηδεξέληα Π, θαηαιακβάλνληαο νπζηαζηηθά ζρεδφλ κία ζέζε πάξθηλθ. 

 

 Πξφβιεςε γηα έθδνζε ινγαξηαζκψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο πξνο θάζε θηίξην: 
Ζ ηνπνζέηεζε ελφο θάδνπ ππνιεηκκάησλ – απνξξηκκάησλ αλά θηίξην, ζα 
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ζπκβάιεη  αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ εάλ 
ζπλνδεπηεί θαη κε ρξέσζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο ζην θάζε θηίξην θαη φρη ζε 
θάζε παξαγσγφ απνξξηκκάησλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε π.ρ. κηαο πνιπθαηνηθίαο 
είλαη πξαθηηθά πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί. Ζ ρξέσζε πξνο ην θηίξην ζα 
κπνξνχζε λα γίλεη πξαθηηθά κε ινγαξηαζκφ, πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ δήκν πξνο 
ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα κπνξνχζε λα ην 
επηκεξίζεη ζηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ καδί κε ηα ππφινηπα θνηλφρξεζηα έμνδα. 
ην θεθάιαην 5.4.2. αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν απηή ε πξφηαζε. 
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5.2 Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία γηα ηελ επηινγή 
ζπζηήκαηνο  ΠΟΠ  
 

5.2.1 Παξάγνληεο επηινγήο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ  
 
Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη απφ ηερληθήο πιεπξάο ζηελ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο 
ΠΟΠ είλαη λα κπνξεί απηφ: 
 

 Να ελζσκαηψλεηαη θαιχηεξα ζηηο πνιενδνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ δήκνπ, 

 Να αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ 
δεκνηψλ, 

 Να απνηξέπεη φζν είλαη δπλαηφλ ηηο «δαβνιηέο» απφ ηνπο δεκφηεο. 
 
ηελ παξνχζα κειέηε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε 
ζχζηεκα ΠΟΠ ελλνείηαη έλα απφ ηα 4 ζπζηήκαηα, πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί 
θαη είλαη ελ ζπληνκία ηα εμήο: 
 
 χζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε, φπνπ νη θάδνη αλαγλσξίδνληαη, δπγίδνληαη θαη νη 

δεκφηεο πιεξψλνπλ δεκνηηθά ηέιε κε βάζε ην βάξνο ηνπ θάδνπ ηνπο. 

 χζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν, φπνπ θάζε λνηθνθπξηφ έρεη ηνλ ηνπ θάδν θαη ρξεψλεηαη 
αλάινγα κε ηνλ φγθν ηνπ θάδνπ θαη ηελ ζπρλφηεηα απνθνκηδήο. 

 χζηεκα ΠΟΠ κε αθνχια, ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη ηα δεκνηηθά ηέιε θαη 
φζν πην πνιιέο ζαθνχιεο ρξεζηκνπνηεί έλα λνηθνθπξηφ ηφζν πην πνιιά ηέιε 
πιεξψλεη. 

 χζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα, φπνπ ηα λνηθνθπξηά ρξεψλνληαη κε πξναγνξαζκέλεο 
κνλάδεο ζε θάξηεο, πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε θιεηζηνχ ηχπνπ Press Container 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ, φπνπ αλαηξνχληαη κνλάδεο απφ απηέο.  

 
Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 
ζε έλα δήκν (Κπξθίηζνο, 2010β; 2011α; 2011β) θαη ζα πξέπεη λα δηεξεπλνχληαη 
ηδηαίηεξα πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε. Παξαθάησ γίλεηαη παξνπζίαζε απηψλ ησλ 
παξαγφλησλ, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε πνιππαξακεηξηθφηεηα απηήο ηεο ζεκαληηθήο 
επηινγήο, απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε επηηπρία ηεο εθαξκνγήο 
ζπλνιηθά ηνπ εγρεηξήκαηνο ΠΟΠ. 

 
 
1. Ζ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ εθ κέξνπο ησλ δεκνηψλ: Θα 

πξέπεη λα δερζνχκε φηη θαη ζηα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ ππάξρεη ε ίδηα δπλαηφηεηα γηα 
ηνπο δεκφηεο λα κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε άιιε ηνπνζεζία (ζην 
πεξηβάιινλ ή ζε θνηλφρξεζηα θαιάζηα κηθξν-απνξξηκκάησλ) απνθεχγνληαο ηελ 
ρξέσζε ΠΟΠ. Ζ πεξίπησζε κεηαθνξάο ζε θάδν γεηηνληθψλ δήκσλ εμεηάδεηαη 
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Σν εάλ ζα ην θάλνπλ ή φρη εμαξηάηαη απφ πνιινχο 
παξάγνληεο, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε απηά θαζαπηά ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ. Άξα, 
κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη απηφο ν παξάγνληαο ζπγθξηηηθά γηα ηα 4 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ δελ επλνεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ΠΟΠ, φκσο ην 
θαηλφκελν ηεο απφξξηςεο ζην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη πξαθηηθά λα εκθαλίδεηαη ζε 
δήκνπο ηεο πεξηθέξεηαο, πνπ έρνπλ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε πξφζβαζε ζε 
κε δνκεκέλεο πεξηνρέο.  
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2. Άιιε δπλαηφηεηα «δαβνιηάο» εθ κέξνπο ησλ δεκνηψλ: ηνλ φπνην βαζκφ 
ζπκκνξθψλνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ νη δεκφηεο, ηφηε: α) ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνύια έρνπλ θαη κία επηπιένλ δπλαηφηεηα δαβνιηάο, ηνπ λα 
ηνπνζεηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε θνηλέο ζαθνχιεο θαη λα ηηο θξχβνπλ 
αλάκεζα ζηηο άιιεο ηνπ θάδνπ, β) Μία αλάινγε δπλαηφηεηα έρνπλ νη δεκφηεο θαη 
ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε, ηνπ λα ηνπνζεηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε άιιν 
θνληηλφ θάδν, φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο βαξπηηθψλ θιεηδαξηψλ, κπνξεί 
λα απνηξαπεί απηή ε δπλαηφηεηα, γ) ηα άιια δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ (κε Κάξηα θαη 
Κάδν) δελ ππάξρεη θάπνηα νξαηή επηπιένλ δπλαηφηεηα δαβνιηάο κε ηελ 
επηθχιαμε, φηη ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν ζα κπνξνχζαλ νη δεκφηεο λα 
ηνπνζεηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζηνλ θάδν ηνπ γείηνλα εάλ απηφο δελ ηνλ 
αζθαιίδεη κε θάπνην ηξφπν. Άξα, ζπκπεξαίλεηαη φηη κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
αθνύια ππάξρεη κία επηπιένλ δπλαηφηεηα δαβνιηάο ζε ζρέζε κε ηα άιια 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ, ζεσξψληαο φηη ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ βαξπηηθέο θιεηδαξηέο. Άξα, απφ ηα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ, ζε 
ζρέζε κε επηπιένλ δπλαηφηεηεο δαβνιηάο ησλ δεκνηψλ, επλννχληαη ηα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ πξψηα κε Κάξηα, κεηά κε Κάδν θαη κεηά κε Εύγηζε.  

 
3. Οη ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί θάζε ζχζηεκα ΠΟΠ ζηνπο δεκφηεο: Απφ ηα 

ηερληθά δεδνκέλα θαζελφο απφ ηα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ δηαπηζηψλεηαη, φηη: Σα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε αθνύια θαη Κάξηα, απαηηνχλ απφ ηνπο δεκφηεο λα 
αγνξάδνπλ κφλνη ηνπο ηηο εηδηθέο ζαθνχιεο ή ηηο θάξηεο κε ηα πξνπιεξσκέλα 
ηέιε. Σν ζχζηεκα ΠΟΠ κε ηνλ Κάδν, απαηηεί απφ ηνπο δεκφηεο λα επηιέγνπλ θαη 
λα πξνκεζεχνληαη απφ ην δήκν ηνπο ηνλ εηδηθφ θάδν γηα ην λνηθνθπξηφ ηνπο θαη 
κάιηζηα λα ηνλ αιιάδνπλ θαηά θαηξνχο κε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν. Σν κφλν 
ζχζηεκα ΠΟΠ, πνπ δελ απαηηεί θάηη λα θάλνπλ νη δεκφηεο είλαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ 
κε Εύγηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ζε έλα δήκν νη δεκφηεο ζε κεγάιν βαζκφ 
δείρλνπλ εκθαλή αδηαθνξία γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ, ην 
θαηάιιειν ζχζηεκα ΠΟΠ ζα ήηαλ απηφ κε ηε Εύγηζε.  

 
4. Ζ εγγχηεηα κε θάδνπο απνξξηκκάησλ άιισλ ΟΣΑ: Δάλ έλαο ΟΣΑ, πνπ 

εθαξκφδεη ζχζηεκα ΠΟΠ, έρεη κεγάιε  θαη ππθλνθαηνηθεκέλε γξακκή νξίσλ, ηφηε 
πνιιά λνηθνθπξηά ζα έρνπλ θνληά ηνπο, θάδνπο άιινπ ΟΣΑ, πνπ ελδερνκέλσο 
δελ εθαξκφδεη ζχζηεκα ΠΟΠ. Απηφ ην γεγνλφο ελδερνκέλσο δηεπθνιχλεη ηνπο 
«δαβνιηάξεδεο» δεκφηεο λα ηνπνζεηνχλ ζηνπο θάδνπο ηνπ γεηηνληθνχ δήκνπ ηα 
απνξξίκκαηά ηνπο, ρσξίο ηνλ θφβν λα δερζνχλ θάπνηα παξαηήξεζε, φπσο 
πηζαλά λα ζπλέβαηλε εάλ ηνπνζεηνχζαλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε γεηηνληθφ θάδν 
ηνπ δήκνπ ηνπο. Ο παξάγνληαο απηφο επηδξά κάιινλ εμίζνπ θαη ζηα 4 ζπζηήκαηα 
ΠΟΠ, πνπ δηεξεπλνχληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, αιιά ζα πξέπεη λα δηαθέξεη ε 
επίδξαζε απφ ην κέγεζνο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. ε Αζήλα θαη 
Θεζζαινλίθε κπνξεί πξαθηηθά λα εκθαλίδεηαη απηφ ην θαηλφκελν, ελψ ζηνπο 
πεξηθεξεηαθνχο δήκνπο δελ ππάξρεη πξαθηηθά απηή ε δπλαηφηεηα.  

 
5. Οη εκεξήζηεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ ηνπ ΟΣΑ: Δάλ έλαο ΟΣΑ, πνπ 

εθαξκφδεη ζχζηεκα ΠΟΠ, έρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λα 
κεηαθηλείηαη ζε εκεξήζηα βάζε εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, ηφηε πηζαλά θαη 
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ ζα κπνξεί ελ δπλάκεη λα «ηαμηδέςεη» εθηφο 
δήκνπ γηα λα απνθεπρζεί ε ρξέσζε ησλ ηειψλ. Οπφηε ζην δήκν, πνπ εθαξκφδεη 
ΠΟΠ λα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζηνπο γεηηνληθνχο δήκνπο 
αχμεζε. Απηφ ην θαηλφκελν ζα κπνξνχζε λα παξαηεξεζεί ζε δήκνπο ησλ 
κεγάισλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηεο ρψξαο θαη θπξίσο ηεο Αηηηθήο θαη 
ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο παξάγνληαο απηφο επηδξά κάιινλ εμίζνπ θαη ζηα 4 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ, πνπ δηεξεπλνχληαη ζηελ παξνχζα κειέηε.  
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6. Ζ έθηαζε ηνπ ΟΣΑ: Ζ κεγάιε έθηαζε ελφο δήκνπ θαη ε χπαξμε νηθηζκψλ ζε 

κεγάιε απφζηαζε απφ ηνλ βαζηθφ δνκεκέλν ρψξν ηνπ δήκνπ, είλαη παξάγνληαο 
πνπ επλνεί ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα ελδερνκέλσο κφλν γηα 
ηνπο καθξηλνχο νηθηζκνχο, ψζηε λα κεησζνχλ ηα νρεκαηνρηιηφκεηξα κεηαθνξάο.  

 
7. Ζ χπαξμε εκπνξηθψλ θέληξσλ: ηα εκπνξηθά θέληξα ησλ δήκσλ ππάξρνπλ 

πνιινί επαγγεικαηηθνί ρψξνη κε θαηά ηεθκήξην πνιχ πην νγθψδε απνξξίκκαηα. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην ηκήκα (ή ζηα ηκήκαηα) απηφ ηνπ δήκνπ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
αθνύια δελ επλνείηαη, αθνχ νη ζαθνχιεο πξέπεη λα έρνπλ κηθξφ ζρεηηθά φγθν γηα 
ηα απνξξίκκαηα κίαο ή δχν εκεξψλ. Δπίζεο, δελ επλνείηαη πνιχ θαη ην ζχζηεκα 
ΠΟΠ κε Κάδν, ιφγν ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ φγθνπ ησλ θάδσλ. Αληίζεηα, ηα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Εύγηζε ή αθφκε θαιχηεξα κε Κάξηα επλννχληαη πεξηζζφηεξν.  

 
8. Ζ ππθλφηεηα θαηνηθίαο: Ζ κεγάιε ππθλφηεηα θαηνηθίαο (κεγάιεο πνιπθαηνηθίεο) 

ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν δελ επλνείηαη, αθνχ δελ ζα ππάξρεη 
επαξθήο δηαζέζηκνο ρψξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ. 
Δπίζεο, δελ επλνείηαη θαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνύια, αθνχ θάζε θάδνο ζα 
εμππεξεηεί αξθεηά λνηθνθπξηά θαη είλαη επθνιφηεξν θάπνηνο «δαβνιηάξεο» λα 
ρξεζηκνπνηεί θνηλέο ζαθνχιεο θαη λα θξχβεηαη ζηα πνιιά λνηθνθπξηά. Αληίζεηα, ηα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Εύγηζε ή Κάξηα επλννχληαη πεξηζζφηεξν. ηηο 
αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαηνηθηψλ κε θπξίσο κνλνθαηνηθίεο επλννχληαη ηα 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Κάδν, αθνύια θαη Εύγηζε. Αληίζεηα, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
Κάξηα δελ επλνείηαη.  

 
9. Οη ζπλζήθεο ηνπ ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ: Δάλ ην νδηθφ δίθηπν έρεη πνιχ 

θπθινθνξία, φπσο π.ρ. ζηνπο κεγάινπο δήκνπο (άξα θαη δπζθνιίεο εχξεζεο 
ζέζεσλ πάξθηλθ), ηφηε ζα ππάξρεη κεγαιχηεξε δπζθνξία ησλ δεκνηψλ γηα ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε, Κάδν ή αθνύια θαη κηθξφηεξε δπζθνξία γηα ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα. Δάλ ην νδηθφ δίθηπν είλαη πνιχ ζηελφ (κηθξά ζνθάθηα, 
φπσο ζε πνιινχο κηθξνχο δήκνπο ή νηθηζκνχο ζηα λεζηά θαη αιινχ), ηφηε 
δπζθνιεχεηαη ε απνθνκηδή κε θάδνπο, θαη άξα δελ επλννχληαη ηα ζπζηήκαηα 
ΠΟΠ κε Εύγηζε ή Κάδν, ελψ αληίζεηα επλννχληαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Κάξηα 
θαη κε αθνύια (πνπ ζα κπνξεί λα αθήλεηαη θαη εθηφο θάδνπ ή λα κεηαθέξεηαη 
πην εχθνια).  

 
10. Σν είδνο ησλ ππαξρφλησλ θάδσλ: Οη ππάξρνληεο θάδνη είλαη ήδε έλα 

επελδεδπκέλν θεθάιαην, πνπ θαιφλ είλαη λα αμηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
επηιεγέληνο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. Άξα, εάλ ζην δήκν ππάξρνπλ κφλν (ή είλαη νη 
πεξηζζφηεξνη) θιαζηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ ησλ 660 ιίηξσλ ή θαη κεγαιχηεξνη 
(απηφ ζπκβαίλεη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο), ηφηε ζαθψο επλννχλ 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Δάλ ππάξρνπλ πνιινί θάδνη ησλ 240 ιίηξσλ θαη 
κηθξφηεξνη, ηφηε επλνείηαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν, γηαηί κπνξνχλ λα 
αμηνπνηεζνχλ ή θαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνύια, πνπ εληνπίδεηαη επθνιφηεξα ε 
δαβνιηά ηεο ρξήζεο ζπλεζηζκέλεο ζαθνχιαο. Δάλ ππάξρνπλ ζην δήκν θηηζηνί 
θάδνη κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο (ειάρηζηνη δήκνη ηεο ρψξαο έρνπλ), ηφηε νη δεκφηεο 
είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο κέρξη ηνλ θάδν θαη 
ζα κπνξέζνπλ πην εχθνια λα δερζνχλ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα, φπνπ επίζεο 
ζα πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε θάπνηα κηθξή απφζηαζε.  

 
11. Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο απνθνκηδήο: πλήζσο νη δήκνη έρνπλ θιαζηθά Α/Φ θαη 

φρη press container, άξα ζε απηνχο ηνπο δήκνπο επλννχληαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
κε Εύγηζε, αθνύια ή αθφκε θαη κε Κάδν, αληί ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα.  
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12. Σν θφζηνο επέλδπζεο ζε εμνπιηζκφ ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ: Κάζε 

ζχζηεκα ΠΟΠ απαηηεί θάπνηεο βαζηθέο επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ, πνπ ζα πξέπεη 
λα εθηηκψληαη γηα ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ θάζε δήκνπ θαη γηα θάζε ζχζηεκα 
ΠΟΠ. Δίλαη ζαθέο φηη ζηελ Διιάδα, πνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΟΣΑ 
έρνπλ θιαζηθά Α/Φ θαη κεγάινπο θάδνπο, ην θφζηνο επέλδπζεο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε αθνύια είλαη ην κηθξφηεξν θαη αθνινπζεί ην ζχζηεκα 
ΠΟΠ κε Εύγηζε, πνπ απαηηεί ηνπνζέηεζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ζηα Α/Φ, ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν, πνπ απαηηεί πξνκήζεηα πνιιψλ κηθξψλ θάδσλ, θαη 
ηειεπηαίν ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα, πνπ απαηηεί πξνκήζεηα αθξηβψλ θαη 
εηδηθψλ press containers.  

 
13. Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο κε ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΣΑ: 

Με ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θάπνηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ απμάλεη 
ν ρξφλνο απνθνκηδήο. Απηφ γίλεηαη, δηφηη ζπλήζσο, ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ Εύγηζε 
θαη αθνύια, ηνπνζεηείηαη μερσξηζηφο θάδνο ζε θάζε θηίξην γηα ηα ππνιείκκαηα 
απνξξηκκάησλ. Δπίζεο, ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν, δίλεηαη μερσξηζηφο θάδνο 
ζε θάζε λνηθνθπξηφ. Σέινο, ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα, ε ρξήζε εηδηθνχ press 
container δηαθνξνπνηεί ηελ απνθνκηδή ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. 
Οπφηε εάλ δελ ζπλεξγαζηεί ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ θηλδπλεχεη ην φπνην 
πξφγξακκα ΠΟΠ λα απνηχρεη. Λφγσ, απηνχ ηνπ παξάγνληα επλνείηαη 
πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε, δηφηη νη εξγαδφκελνη απνθνκηδήο 
θάλνπλ πεξίπνπ απηφ πνπ έθαλαλ θαη πξηλ. Αληίζεηα, ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
αθνύια ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηνπο θάδνπο πξηλ ηελ απνθνκηδή γηα ηελ χπαξμε 
δηαθνξεηηθψλ ζαθνπιψλ απφ απηέο κε ηα πξνπιεξσκέλα ηέιε. Δπίζεο, ζην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν νη εξγαδφκελνη απνθνκηδήο έρνπλ λα αδεηάζνπλ πνιχ 
πεξηζζφηεξνπο θάδνπο απφ πξηλ. Σέινο, ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα αιιάδεη ν 
ηξφπνο απνθνκηδήο θαη ηαπηφρξνλα απαηηείηαη ιηγφηεξν πξνζσπηθφ, γεγνλφο πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλήζεηο ζε αξθεηνχο εξγαδφκελνπο λα κεηαθηλεζνχλ ζε 
άιιε ζέζε ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Άξα, κε βάζε απηφλ ηνλ παξάγνληα ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαίλεηαη λα ππεξέρεη.  

 
14. Ο βαζκφο δηνηθεηηθήο σξηκφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηνπο δήκνπο: 

Ζ εθαξκνγή θάπνηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ απαηηεί ην λα ππάξρεη επαξθήο 
ηερλνγλσζία (π.ρ. ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, 
δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ) ζην δήκν απφ ην 
πξνζσπηθφ, ή λα κπνξεί ην ππάξρσλ πξνζσπηθφ λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα 
δεδνκέλα ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. Δάλ δελ ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο, ηφηε 
δπζθνιεχεηαη ε εθαξκνγή θάπνηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 
αλάινγα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. Γπζηπρψο, ζηελ 
Διιάδα είλαη γλσζηέο νη αδπλακίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ. πγθξηηηθά 
πάλησο γηα ηα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ, εθείλα ηα νπνία έρνπλ ηηο κηθξφηεξεο 
απαηηήζεηο απφ ην πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ είλαη θαηά ζεηξά ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ α) 
κε αθνύια, πνπ δελ απαηηεί πνιχ δχζθνιε εξγαζία απφ ην πξνζσπηθφ εθηφο 
ηεο δηαλνκήο θαη πψιεζεο ηεο εηδηθήο ζαθνχιαο, β) κε Κάξηα, πνπ απαηηεί 
δηαρείξηζε, δηαλνκή θαη πψιεζε ησλ θαξηψλ θαη αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ 
πξνβιεκάησλ ησλ εηδηθψλ press containers, γ) κε Κάδν, πνπ απαηηεί δηαρείξηζε, 
δηαλνκή θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απνθνκηδήο ησλ πνιιψλ κηθξψλ 
θάδσλ. Αληίζεηα, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε απαηηεί δηαρείξηζε ηνπ δπγηζηηθνχ  
θαη άιινπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη πεξηζζφηεξε ηερλνγλσζία γηα ηελ επεμεξγαζία 
ησλ δπγηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεψζεσλ.  
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15. Σν επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ: Δίλαη 
πξνθαλέο φηη φζν πην επαηζζεηνπνηεκέλνη είλαη νη δεκφηεο, ηφζν θαιχηεξα ζα 
εθαξκνζηεί θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ. Ηδηαίηεξα ην πςειφ επίπεδν 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ, επλνεί ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνύια, Κάδν θαη 
Κάξηα, γηαηί απαηηνχλ κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία απφ ηνπο δεκφηεο, ελψ ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε, δελ απαηηεί θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο πνιίηεο, εθηφο 
απφ ην λα κελ θάλνπλ δαβνιηέο. Θα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ζε ζρέζε κε ην 
παξειζφλ έρεη αλέβεη ζεκαληηθά ην επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 
ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα, αιιά εθηηκάηαη φηη βξίζθεηαη αθφκε πνιχ πίζσ ζε 
ζρέζε κε ην κέζν επίπεδν ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ15.   

 
16. Ζ δεισκέλε πξφζεζε ησλ δεκνηψλ: Δάλ νη δεκφηεο δειψζνπλ ζε έλα δήκν 

φηη επηζπκνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ΠΟΠ, απηή ε πξφζεζε ζα πξέπεη 
λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ δήκν, είηε γηα πηζαλή επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, 
πνπ ζέινπλ νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο, είηε ζαλ έλα πνιχ θαιφ ζεκάδη φηη ζα 
κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ΠΟΠ ζην κέιινλ, εάλ 
ζπλεθηηκψληαο θαη φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο θαλεί φηη ε άκεζε εθαξκνγή 
ζα είρε ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

 
ε θάπνην ζπγθεθξηκέλν δήκν, κε ελδερνκέλσο πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο, ζα 
κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο, πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ 
επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ θαη θπζηθά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε ζηελ ηειηθή απφθαζε. 
 
Δίλαη θαλεξφ φηη ε επηινγή θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ εμαξηάηαη απφ 
πνιινχο παξάγνληεο, απφ ηνπο νπνίνπο θάπνηνη επλννχλ ην α ή ην β ζχζηεκα ΠΟΠ 
θαη θάπνηνη επλννχλ ην γ ή ην δ ζχζηεκα ΠΟΠ. Μάιηζηα, φινη νη παξαπάλσ 
παξάγνληεο δελ είλαη εληαίνη ζε φιν ην δήκν θαη κπνξεί ν ίδηνο παξάγνληαο λα επλνεί 
ην α ζχζηεκα ΠΟΠ ζηνλ κηζφ δήκν θαη θάπνην άιιν ζχζηεκα ΠΟΠ ζηνλ άιιν κηζφ 
δήκν. 
 
Άξα, ε επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε έλα δήκν είλαη κηα αξθεηά πεξίπινθε 
απφθαζε, δηφηη ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ πνιινί θαη ελδερνκέλσο 
αληηθξνπφκελνη παξάγνληεο. 

 
 

5.2.2 Πην ζχζηεκα ΠΟΠ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηνπο Διιεληθνχο 
δήκνπο;  
 
Μεζνδνινγία πξνζέγγηζεο 
 
Γηεζλψο έρνπλ εθαξκνζζεί δηάθνξεο ηερληθέο θαη κέζνδνη γηα ηελ επηινγή θάπνηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, πνπ ζα εθαξκνζζεί ζε έλα δήκν. Απφ ηηο κέρξη 
ζήκεξα εθαξκνγέο ηνπ ΠΟΠ δελ έρεη πξνηαζεί κία εληαία κεζνδνινγία θνηλήο 
απνδνρήο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί γεληθφηεξα. Απφ απηή ηελ εκπεηξία 
έρεη θαλεί φηη ηα βαζηθά ηερληθά δεδνκέλα ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε ζπλδπαζκφ κε 
εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, απνηεινχλ 
ηελ θπξίαξρε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα λα επηιεγεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα ΠΟΠ ζε έλα δεδνκέλν δήκν.  

 
ην πλεχκα απηήο ηεο κέρξη ζήκεξα πξαθηηθήο γίλεηαη πξνζπάζεηα παξαθάησ λα 
πξνζδηνξηζζεί κία εκπεηξηθή πνιπθξηηεξηαθή κεζνδνινγία γηα ηελ επηινγή θάπνηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, πνπ ζα κπνξεί λα εθαξκνζζεί, ηφζν ζε κάθξν 
επίπεδν Διιάδαο θαη πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο δήκσλ, φζν θαη ζε επίπεδν 
κεκνλσκέλν δήκνπ. 
 
Έηζη, γηα λα πξνζδηνξηζζεί πην ζχζηεκα ΠΟΠ απφ ηα 4, πνπ δηεξεπλήζεθαλ, είλαη ην 
θαηαιιειφηεξν γηα ηνπο Διιεληθνχο δήκνπο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ εκπεηξηθή 
πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε θαη πνζνηηθνπνίεζε, κε βάζε ηελ παξαθάησ 
κεζνδνινγία, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζηάδηα. 

 
 
ηάδην Α: 
Ζ εκπεηξηθή πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε θαη πνζνηηθνπνίεζε βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα, 
πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα εμήο: 
 

 ηα ηερληθά δεδνκέλα, ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΠΟΠ, αιιά θαη ησλ 4 ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, ηα νπνία έρνπλ 
παξνπζηαζηεί ζηα θεθάιαηα 2, ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ 4 θαη ζην θεθάιαην 5.2. 

 ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
εθαξκνγή θαζελφο απφ ηα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ. Ζ αλάιπζε απηή παξνπζηάζζεθε 
ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 5.2.1. 

 ηελ αλάιπζε ησλ θηηξηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο Διιάδαο, πνπ παξνπζηάζζεθε ζην 
θεθάιαην 4.2. 

 ηελ δηεξεχλεζε ηεο Διιεληθήο θνηλήο γλψκεο γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ, πνπ 
παξνπζηάζζεθε ζην θεθάιαην 4.3. 

 ηελ εκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη 
αθνχια, ζην δήκν Διεπζίλαο, πνπ παξνπζηάζζεθε ζην θεθάιαην 4.5. 

 ηελ εκπεηξία απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΠΟΠ κε Εύγηζε, ζην δήκν Αγιαηδηάο ηεο Κχπξνπ, πνπ παξνπζηάζζεθε ζην 
θεθάιαην 4.6. 

 Σελ πνιχρξνλε εκπεηξία ηεο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο ζε ζρέζε κε 
ηηο ζπλζήθεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ απφ δεθάδεο δήκνπο φιεο ηεο 
ρψξαο θαη ηηο ζπδεηήζεηο κε δεκάξρνπο, αληηδεκάξρνπο θαη ζηειέρε ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο γηα πνιιέο πηπρέο πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε. 

 
ηάδην B: 
Γηα θάζε κία απφ ηηο 16 παξακέηξνπο, πνπ εμεηάζζεθαλ, έγηλε εκπεηξηθή αμηνιφγεζε 
γηα ην πψο επηδξά πνηνηηθά ζε θάζε έλα απφ ηα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ θαη ηαπηφρξνλα 
έγηλε θαη πνζνηηθή εθηίκεζε κε βάζε ηελ θιίκαθα 1-5, φπνπ: 
 

 Με 1 πνζνηηθνπνηείηαη ε πνιχ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα 
ΠΟΠ, 

 Με 2 πνζνηηθνπνηείηαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ, 

 Με 3 πνζνηηθνπνηείηαη ε νπδέηεξε επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ, 

 Με 4 πνζνηηθνπνηείηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ θαη 

 Με 5 πνζνηηθνπνηείηαη ε πνιχ ζεηηθή επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα 
ΠΟΠ. 

Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2.1. Δάλ ζε 
θάπνην ζπγθεθξηκέλν δήκν ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο, πνπ κπνξεί λα 
επηδξάζνπλ δηαθνξνπνηεκέλα ηελ εθαξκνγή ησλ 4 ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, ζα πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ παξνχζα κεζνδνινγία θαη λα ζπλεθηηκεζνχλ. 
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ηάδην Γ: 
Γηα θάζε παξάκεηξν εθηηκήζεθε εκπεηξηθά ν ζπγθξηηηθφο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ζε 
ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ, κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 
παξακέηξνπ ζηελ επηηπρία ηνπ ΠΟΠ. 
 
πγθεθξηκέλα γηα ηνπο 16 παξάγνληεο εθηηκήζεθε σο εμήο ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο, 
πνπ έρνπλ, ζηελ ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο 
ΠΟΠ γηα ηνπο Διιεληθνχο ΟΣΑ. 

 
 Παξάγνληεο κε κεγάιν ζπληειεζηή βαξχηεηαο (Β): ηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθεη ν παξάγνληαο Νν 8 (ππθλφηεηα θαηνηθίαο) θαη ν παξάγνληαο Νν 16 (ε 
δεισκέλε πξφζεζε ησλ δεκνηψλ). Ζ ππθλφηεηα θαηνηθίαο είλαη ζίγνπξα ν πην 
ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, δηφηη 
αληηθαηνπηξίδεη ηηο αληηθεηκεληθέο θηηξηαθέο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα 
εθαξκνζζεί ην φπνην ζχζηεκα ΠΟΠ. Γηα παξάδεηγκα, αθφκε θαη εάλ φινη νη 
παξάγνληεο ήηαλ επλντθνί γηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν, ηφηε εάλ νη πνιινί 
θάδνη, πνπ πξνβιέπνληαη, δελ έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρψξν λα ηνπνζεηεζνχλ 
είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ΠΟΠ. Ο 
παξάγνληαο απηφο ζεσξήζεθε φηη έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 33%, πνπ 
ελδερνκέλσο λα είλαη θαη ιίγν κεγαιχηεξνο. Ζ δεισκέλε πξφζεζε ησλ 
δεκνηψλ είλαη πξνθαλέο φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή θάπνηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. κσο νη δεκφηεο κπνξεί λα ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ θάπνην 
ζχζηεκα ΠΟΠ, γηαηί ην ζεσξνχλ πην εχθνιν ή πην πξνζηηφ ζηνπο ίδηνπο ή πην 
απνηειεζκαηηθφ, αιιά δελ έρνπλ ζπλππνινγίζεη φινπο ηνπο δπλαηνχο 
παξάγνληεο, πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Ο παξάγνληαο απηφο 
ζεσξήζεθε φηη έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 20%, πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη ιίγν 
κηθξφηεξνο ή ιίγν κεγαιχηεξνο. 

 Παξάγνληεο κε κεζαίν ζπληειεζηή βαξχηεηαο (Β): ηελ θαηεγνξία απηή 
αλήθεη ν παξάγνληαο Νν 7 (ε χπαξμε εκπνξηθψλ θέληξσλ), ν παξάγνληαο Νν 11 
(Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο απνθνκηδήο), ν παξάγνληαο Νν 12 (Σν θφζηνο 
επέλδπζεο ζε εμνπιηζκφ ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ), ν παξάγνληαο Νν 13 (Ο 
βαζκφο ζπλεξγαζίαο ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο κε ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΣΑ), ν 
παξάγνληαο Νν 11 (Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο απνθνκηδήο) θαη ν παξάγνληαο Νν 
15 (Σν επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ). Καη νη 5 απηνί 
παξάγνληεο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. Σα εκπνξηθά θέληξα είλαη κφληκνο παξάγνληαο επηξξνήο, 
δηφηη ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο δήκνπο, θαη ζαθψο επλννχλ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
θπξίσο κε Κάξηα ή κε Εύγηζε. Δθηηκάηαη φηη κφλν ηα νξγαλσκέλα εκπνξηθά 
θέληξα, πνπ έρνπλ κεγάιε έθηαζε θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ επηινγή ζην ζχζηεκα ΠΟΠ. Σα κηθξά θαη 
απνκνλσκέλα εκπνξηθά θέληξα ή ηα δηάζπαξηα θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ έθηαζε 
ηνπ δήκνπ επηδξνχλ ιηγφηεξν ζε απηήλ ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. Οπφηε 
ζεσξήζεθε φηη ν Β απηνχ ηνπ παξάγνληα ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5%. Ο 
ππάξρσλ εμνπιηζκφο καδί κε ην θφζηνο επέλδπζεο θάζε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 
έρνπλ έλα αλάινγν βάξνο ζηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, ηδηαίηεξα ζηελ 
ζεκεξηλή δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Θεσξήζεθε φηη ν Β απηψλ ησλ 
παξαγφλησλ ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 6%. Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο ππαιιήισλ 
θαζαξηφηεηαο κε ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΣΑ απνηειεί παξάκεηξν, πνπ εμαξηάηαη απφ 
ηνλ ίδην ηνλ δήκν θαη ην ζπγθεθξηκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο απνθνκηδήο. Δάλ 
δελ ζπλεξγαζηεί απηφ ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ θηλδπλεχεη κε απνηπρία ην φπνην 
ζχζηεκα ΠΟΠ επηιεγεί. Άξα, ην ζχζηεκα ΠΟΠ πνπ απαηηεί «ιηγφηεξα θαη 
επθνιφηεξα» απφ ηνπο εξγαδφκελνπο έρεη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 
επηηπρίαο. Θεσξήζεθε φηη ν Β απηνχ ηνπ παξάγνληα ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 6%. 
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Σέινο, ην επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ παίδεη 
ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ επηινγή ηνπ ΠΟΠ, δηφηη θάπνηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ απαηηνχλ 
πεξηζζφηεξε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία γηα λα εθαξκνζζνχλ  απνηειεζκαηηθά. 
Θεσξήζεθε φηη ν Β απηνχ ηνπ παξάγνληα ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5%. 

 Παξάγνληεο κε κηθξφ ζπληειεζηή βαξχηεηαο (Β): ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη 
νη παξάγνληεο Νν 1, Νν 2, Νν 4, Νν 5, Νν 6, Νν 9, Νν 10 θαη Νν 14. Θεσξήζεθε 
φηη ν Β απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1% ή 2% ν θαζέλαο κε 
ζπλνιηθφ Β, πνπ αζξνηζηηθά αλέξρεηαη ζην 13%. ινη απηνί νη παξάγνληεο 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνηψλ, ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε δήκνπ, ην είδνο ησλ θάδσλ, πνπ 
ππάξρνπλ ζηνπο δήκνπο θαη ε σξηκφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ. 

 
Σέινο, γηα αξθεηέο παξακέηξνπο έγηλε δηάθξηζε ηεο αμηνιφγεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο 
5 βαζηθέο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο ησλ Καπνδηζηξηαθψλ δήκσλ ηεο ρψξαο, φπνπ 
ππήξρε δηαθνξεηηθή εθηίκεζε γηα ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο θάζε παξακέηξνπ ή 
δηαθνξεηηθή πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο παξακέηξνπ. ηνπο παξάγνληεο απηνχο ε 
εθηίκεζε γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο έγηλε θεληξνβαξηθά κε βάζε ην πνζνζηφ 
πιεζπζκνχ θάζε πιεζπζκηαθήο θαηεγνξίαο. Οη Β γηα θάζε παξάγνληα απηνχ ηνπ 
ζηαδίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2.1. 

 
 
Απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο πνιπθξηηεξηαθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 
ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
 
Με βάζε ηνπο 16 παξακέηξνπο, πνπ αλαιχζεθαλ θαη ηελ φιε πξνεγνχκελε 
κεζνδνινγία ηεο ζπγθξηηηθήο πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο ησλ 4 ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, 
ζηνλ πίλαθα 5.2.1 παξνπζηάδνληαη νη αμηνινγήζεηο ηεο φιεο πξνζέγγηζεο, φπσο 
πνζνηηθνπνηήζεθαλ γηα θάζε παξάκεηξν θαη θάζε ζχζηεκα ΠΟΠ, ελψ ζηνλ πίλαθα 
5.2.2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ην ζχλνιν 
ηεο Διιάδαο θαη γηα θάζε πιεζπζκηαθή θαηεγνξία μερσξηζηά, κε βάζε ηνλ 
θεληξνβαξηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεηθηψλ ηνπ πίλαθα 5.2.1 θαη κε βάζε ηελ θιίκαθα 
απφ 1-5, πνπ ππνδειψλεη ηα εμήο: 
 
Με 1 πνζνηηθνπνηείηαη ε πνιχ αξλεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, 
Με 2 πνζνηηθνπνηείηαη ε αξλεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, 
Με 3 πνζνηηθνπνηείηαη ε νπδέηεξε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, 
Με 4 πνζνηηθνπνηείηαη ε ζεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ θαη 
Με 5 πνζνηηθνπνηείηαη ε πνιχ ζεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. 
 
ην Παξάξηεκα V παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο γηα 
ηνπο δχν παξάγνληεο κε ηηο κεγάιεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο. πγθεθξηκέλα 
έγηλε ε εμήο δηεξεχλεζε: 
 

 ηνλ πίλαθα V1 απμήζεθε ζε 36% ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ παξάγνληα Νν 
16 ηεο δεισκέλεο πξφζεζεο ησλ δεκνηψλ θαη κεηψζεθε αλαινγηθά ν Β ησλ 
ππνινίπσλ παξαγφλησλ. 

 ηνλ πίλαθα V2 κεδελίζηεθε ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ παξάγνληα Νν 16 ηεο 
δεισκέλεο πξφζεζεο ησλ δεκνηψλ θαη απμήζεθε αλαινγηθά ν Β ησλ 
ππνινίπσλ παξαγφλησλ. 
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 ηνλ πίλαθα V3 απμήζεθε ζε 51,1% ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ παξάγνληα Νν 
8 «ε ππθλόηεηα θαηνηθηώλ» θαη κεηψζεθε αλαινγηθά ν Β ησλ ππνινίπσλ 
παξαγφλησλ. 

 ηνλ πίλαθα V4 κεδελίζηεθε ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ παξάγνληα Νν 8 «ε 
ππθλόηεηα θαηνηθηώλ» θαη απμήζεθε αλαινγηθά ν Β ησλ ππνινίπσλ 
παξαγφλησλ. 

 Δπηπξφζζεηα γηα θάζε έλα απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο κεδελίζζεθε 
ή δηπιαζηάζζεθε ε ηηκή ηνπο, αιιά δελ άιιαμε θαζφινπ ε ζεηξά επηινγήο ησλ 4 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ παξνπζηάδνληαη θάπνηνη ζρεηηθνί πίλαθεο 
ζην Παξάξηεκα V. 
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Πίλαθαο 5.2.1 Δκπεηξηθή πνιπθξηηεξηαθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διιάδα ζηελ θιίκαθα 1-5* 

Α/Α 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(%) 

ΤΣΖΜΑ ΠΟΠ 
 

ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

1 Ζ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ εθ κέξνπο ησλ δεκνηψλ 2,00% 1,43 1,43 1,43 1,43 

 0-19.000 2,90% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 19.000-40.000 2,90% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 40.000-200.000 0,83% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 0,83% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 0,83% 2,00 2,00 2,00 2,00 

2 Άιιε δπλαηφηεηα «δαβνιηάο» εθ κέξνπο ησλ δεκνηψλ 2,00% 2,00 3,00 1,00 3,00 

3 Οη ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί θάζε ζχζηεκα ΠΟΠ ζηνπο δεκφηεο 6,00% 3,00 2,00 2,00 2,00 

4 Ζ εγγχηεηα κε θάδνπο απνξξηκκάησλ άιισλ ΟΣΑ 1,00% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 0,39% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 0,39% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 1,56% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 2,73% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 2,73% 2,00 2,00 2,00 2,00 

5 Οη εκεξήζηεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ ηνπ ΟΣΑ 2,00% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 0,88% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 0,88% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 2,64% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 6,60% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 6,60% 2,00 2,00 2,00 2,00 

6 Ζ έθηαζε ηνπ ΟΣΑ 1,00% 3,00 3,00 3,00 3,91 

 0-19.000 1,67% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 19.000-40.000 1,49% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 40.000-200.000 0,19% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 200.000-500.000 0,19% 3,00 3,00 3,00 3,00 
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 500.000-800.000 0,19% 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 Ζ χπαξμε εκπνξηθψλ θέληξσλ 5,00% 4,00 2,00 1,00 5,00 

8 Ζ ππθλφηεηα θαηνηθίαο 33,00% 4,39 3,79 3,79 1,52 

 0-19.000 33,00% 5,00 5,00 5,00 1,00 

 19.000-40.000 33,00% 5,00 4,00 4,00 1,00 

 40.000-200.000 33,00% 4,00 3,00 3,00 2,00 

 200.000-500.000 33,00% 2,00 1,00 1,00 3,00 

 500.000-800.000 33,00% 2,00 1,00 1,00 3,00 

9 Οη ζπλζήθεο ηνπ ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ 1,00% 2,00 2,00 2,82 4,00 

 0-19.000 1,21% 2,00 2,00 4,00 4,00 

 19.000-40.000 1,21% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 40.000-200.000 0,80% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 200.000-500.000 0,40% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 500.000-800.000 0,40% 2,00 2,00 2,00 4,00 

10 Σν είδνο ησλ ππαξρφλησλ θάδσλ 2,00% 5,00 4,00 4,00 1,00 

11 Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο απνθνκηδήο 6,00% 5,00 5,00 5,00 1,00 

12 Σν θφζηνο επέλδπζεο ζε εμνπιηζκφ ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 6,00% 2,00 2,00 3,00 1,00 

13 Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο κε ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΣΑ 6,00% 3,00 2,00 2,00 1,00 

14 Ο βαζκφο δηνηθεηηθήο σξηκφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηνπο δήκνπο 2,00% 1,00 2,00 3,00 3,00 

15 Σν επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ 5,00% 3,00 2,00 2,00 2,00 

16 Ζ δεισκέλε πξφζεζε ησλ δεκνηψλ 20,00% 2,00 3,00 2,00 1,00 

 ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΑ 100,00%     

*Με 1 πνζνηηθνπνηείηαη ε πνιχ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ, 
Με 2 πνζνηηθνπνηείηαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ, 
Με 3 πνζνηηθνπνηείηαη ε νπδέηεξε επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ, 
Με 4 πνζνηηθνπνηείηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ θαη 
Με 5 πνζνηηθνπνηείηαη ε πνιχ ζεηηθή επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ. 
**Καπνδηζηξηαθνί ΟΣΑ 
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Πίλαθαο 5.2.2 Απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 4 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο 16 παξακέηξνπο ζηελ 
θιίκαθα 1-5* 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΑ 3,293 3,048 2,846 1,678 

ΟΣΑ** κε πιεζπζκφ 0-19.000 θαηνίθνπο 3,482 3,432 3,246 1,502 

ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 19.000-40.000 θαηνίθνπο 3,476 3,096 2,886 1,495 

ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 40.000-200.000 θαηνίθνπο 3,132 2,752 2,542 1,790 

ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 200.000-500.000 θαηνίθνπο 2,567 2,187 1,977 2,205 

ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 500.000-800.000 θαηνίθνπο 2,567 2,187 1,977 2,205 
*Με 1 πνζνηηθνπνηείηαη ε πνιχ αξλεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, 
Με 2 πνζνηηθνπνηείηαη ε αξλεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, 
Με 3 πνζνηηθνπνηείηαη ε νπδέηεξε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, 
Με 4 πνζνηηθνπνηείηαη ε ζεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ θαη 
Με 5 πνζνηηθνπνηείηαη ε πνιχ ζεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. 
**Καπνδηζηξηαθνί ΟΣΑ 
 
 

5.2.3 Πξνηάζεηο γηα επηηπρή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
κε Εύγηζε θαη αθνύια  
 
Με βάζε ηελ εκπεηξία, πνπ απνθηήζεθε ζην παξφλ πξφγξακκα LIFE, δηαηππψλνληαη 
νη επφκελεο πξνηάζεηο γηα ηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ επηηπρίαο ησλ ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη Κάδν.  

 
 
Έλαο ηνπιάρηζηνλ θάδνο απνξξηκκάησλ – ππνιεηκκάησλ αλά θηίξην 
ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη αθνύια 
 
Απφ ηελ θηηξηαθή αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 4.2 θαη θπξίσο απφ ηελ εκπεηξία 
εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ κε Εύγηζε ζην δήκν Διεπζίλαο, 
θαηέζηε ζαθέο, φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ θάδνο απνξξηκκάησλ – 
ππνιεηκκάησλ αλά θηίξην. Πηζαλά θάπνηα θηίξηα έρνπλ θαη κεγάινπο παξαγσγνχο 
απνβιήησλ θαη ρξεηαζηνχλ θαη επηπιένλ θάδνη. Με βάζε απηή ηελ εκπεηξία 
πξνηείλεηαη ην εμήο: 
 

 Δάλ ζε έλα δήκν επηιεγεί ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε ή κε αθνύια, ηφηε 
πξνυπφζεζε επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο 
ηνπιάρηζηνλ θάδνπ απνξξηκκάησλ – ππνιεηκκάησλ αλά θηίξην. 

 
Σν επφκελν ζηάδην ελζσκάησζεο θάδσλ ζηα θηίξηα ζα ήηαλ λα πξνβιέπεηαη ρψξνο 
γηα 4 θάδνπο αλά θηίξην (γηα ραξηί, αλαθπθιψζηκα, νξγαληθά & ππνιείκκαηα). Απηφ ζα 
κπνξνχζε λα γίλεη ζηα λέα θηίξηα, κε πνιενδνκηθή ξχζκηζε (π.ρ. ζην λέν 
πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ), ζα κπνξνχζε απηφο ν ρψξνο γηα ηνπο θάδνπο λα είλαη κέζα 
ζηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα δνζνχλ θίλεηξα γηα 
δεκηνπξγία εηδηθνχ ρψξνπ γηα θάδνπο θαη ζηα παιαηά, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. 
 
πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ θάδσλ κέζα ζηα θηίξηα, απηνί 
κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο κπξνζηά ζην θηίξην ζην δξφκν θάζεηα ζε δχν 
ζηδεξέληα Π, θαηαιακβάλνληαο νπζηαζηηθά ζρεδφλ κία ζέζε πάξθηλθ. 
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Υξήζε GPS αληί ζχζηεκα Πνκπνχ – Γέθηε ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θάδνπ 
ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε 
 
Απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εύγηζε ζην δήκν Διεπζίλαο, 
θάλεθε θαζαξά φηη ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο, πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ 
αλαγλψξηζε ηνπ θάδνπ απφ ην ζχζηεκα Πνκπνχ ζηνλ θάδν κε ηνλ Γέθηε ζην Α/Φ. 
Απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο θάπνηνη αθνξνχλ ηερληθά πξνβιήκαηα ηνπ κεραληζκνχ 
θαη θάπνηνη άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο, πνπ ζα ππάξρνπλ αθφκε θαη εάλ ιχζνπκε 
ηα ηερληθά πξνβιήκαηα, φπσο ε θινπή ησλ ηζηπ, ε κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ απφ ηνπο 
δεκφηεο θαη ε κεηαθίλεζε ιφγσ πιπζίκαηνο.  
 
πσο παξνπζηάζζεθε θαη ζην θεθάιαην 4.5 ε κφληκε αληηκεηψπηζε ηνπ παξαπάλσ 
πξνβιήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ εμήο επηινγή: 
 

 Θα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη GPS ζην Α/Φ, φπνπ ζα θαηαγξάθεη ηελ αθξηβή 
ζέζε ηνπ θάδνπ (δηεχζπλζε) θαηά ηελ ζηηγκή ηεο απνθνκηδήο – δχγηζεο θαη 
λα αλαγλσξίδεηαη ε ΘΔΖ ηνπ θάδνπ θαη φρη ν ίδηνο ν ΚΑΓΟ. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν απεκπιέθεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ΠΟΠ απφ ην πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα 
Πνκπνχ – Γέθηε (θάδνπ – Α/Φ). 

 
ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ θάπνην θάδνη είλαη δίπια – δίπια θαη ην Α/Φ δελ κεηαθηλείηαη 
γηα ην άδεηαζκα δχν ή πεξηζζνηέξσλ θάδσλ, ηφηε ην GPS ζα θαηαγξάςεη ηελ ίδηα 
ζέζε γηα ηνπο δηπιαλνχο θάδνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 
θάδσλ ζα γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 
 

 Απφ πηζαλά δηαθνξεηηθά βάξε ησλ ίδησλ ησλ θάδσλ (θάζε δηαθνξεηηθνχ φγθνπ 
θάδνο έρεη δηαθνξεηηθφ απφβαξν) θαη γλσξίδνληαο ηη θάδνο έρεη δνζεί ζε πνηφλ ζα 
κπνξνχζαλ λα ηαπηνπνηεζνχλ. 

 Απφ ηελ ζεηξά απνθνκηδήο. Μπνξεί λα ηεξείηαη κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 
απνθνκηδήο ησλ θάδσλ ζε θάζε ζεκείν, πνπ έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλα θάδν 
αλά θηίξην. Οπφηε ε αλαγλψξηζε είλαη άκεζε θαη ρσξίο θφζηνο. Δδψ ρξεηάδεηαη 
θαη ε ζπλεξγαζία θαη ζπλέπεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ. 

 
 
Κιείδσκα ησλ θάδσλ κε βαξπηηθέο θιεηδαξηέο ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε 
Εύγηζε θαη αθνύια 
 
ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Εχγηζε θαη αθνχια είλαη θαλεξφ φηη ην θιείδσκα ησλ θάδσλ 
απνηξέπεη ηνπο δαβνιηάξεδεο λα ηνπνζεηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε μέλνπο 
θάδνπο γηα λα απνθχγνπλ ηελ ρξέσζε. Απηφ πξαθηηθά γίλεηαη κε ην λα έρεη θάζε 
παξαγσγφο ην θιεηδί ηνπ θάδνπ ηνπ, κε ην νπνίν ζα μεθιεηδψλεη ηνλ θάδν, ζα 
ηνπνζεηεί ηα απνξξίκκαηά ηνπ θαη κεηά ζα ηνλ μαλαθιεηδψλεη. Δθφζνλ ε θιεηδαξηά 
είλαη βαξπηηθή δελ θαζπζηεξεί ηελ απνθνκηδή ηνπ δήκνπ, αθνχ κε ηελ αλαηξνπή ηνπ 
θάδνπ απηφο αλνίγεη απηφκαηα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα μεθιεηδψζεη απφ πξηλ. Άξα, 
πξνηείλεηαη ην εμήο: 
 

 Δάλ επηιεγεί ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε ή αθνύια, ζα ιεηηνπξγήζεη πνιχ 
ζεηηθά εάλ ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο θάδνπο βαξπηηθέο θιεηδαξηέο, γηα λα 
απνηξέπνληαη νη δαβνιηάξεδεο λα πεηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε μέλνπο 
θάδνπο γηα λα απνθχγνπλ ηελ ρξέσζε. 
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5.2.4 Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο γηα 
ηελ επηινγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ  
 
 
πκπεξάζκαηα εκπεηξηθήο πνιπθξηηεξηαθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 
ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
 
Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 5.2.1-5.2.2 
θαη ζηνπο πίλαθεο V1-V4 ηνπ Παξαξηήκαηνο V είλαη ηα εμήο: 
 

 Σν ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε εκθαλίδεηαη λα είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα 
εθαξκνγή, ηφζν ζε επίπεδν Διιάδαο, φζν θαη ζε φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο 
θαηεγνξίεο ησλ δήκσλ. 

 

 ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πιεζπζκφ κέρξη 19.000 θαηνίθνπο ζα 
κπνξνχζαλ ζρεδφλ εμίζνπ λα εθαξκνζζνχλ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Κάδν 
θαη κε αθνύια. Απηά ηα δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ εκθαλίδνληαη λα κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ κε πεξίπνπ 1,4% θαη 6,8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε 
ζρέζε κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
Κάξηα εάλ εθαξκνδφηαλ ζα είρε πεξίπνπ 56,8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 
επηηπρίαο απφ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη 
λα απνθιεηζηεί. 

 

 ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 19.000 θαηνίθνπο κέρξη 
40.000 θαηνίθνπο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
κε Κάδν θαη κε αθνύια. Απηά ηα δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ εκθαλίδνληαη λα 
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε πεξίπνπ 10,8% θαη 16,8% ιηγφηεξεο 
πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Αληίζηνηρα, 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα εάλ εθαξκνδφηαλ ζα είρε πεξίπνπ 56,8% 
ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη γηα ην 
ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί. 

 

 ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 40.000 θαηνίθνπο κέρξη 
200.000 θαηνίθνπο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
κε Κάδν θαη κε αθνύια. Απηά ηα δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ εκθαλίδνληαη λα 
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε πεξίπνπ 12,1% θαη 18,8% ιηγφηεξεο 
πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Αληίζηνηρα, 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα εάλ εθαξκνδφηαλ ζα είρε πεξίπνπ 42,8% 
ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη γηα ην 
ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί. 

 

 ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 200.000 θαηνίθνπο κέρξη 
800.000 θαηνίθνπο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
κε Κάδν θαη κε Κάξηα. Απηά ηα δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ εκθαλίδνληαη λα 
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε πεξίπνπ 15,2% θαη 12,6% ιηγφηεξεο 
πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Αληίζηνηρα, 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνύια εάλ εθαξκνδφηαλ ζα είρε πεξίπνπ 23,6% 
ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη γηα ην 
ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί. 

 

 Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Εύγηζε, Κάδν θαη αθνύια εκθαλίδνληαη λα έρνπλ 
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζηνπο κηθξνχο πιεζπζκηαθά δήκνπο, 
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παξά ζηνπο κεγάινπο. Αληίζεηα, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα εκθαλίδεηαη λα 
έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζηνπο κεγάινπο δήκνπο παξά 
ζηνπο κηθξνχο. 

 

 Ζ κεζνδνινγία ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 
ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ επηινγή ηνπ 
θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. Ζ εθαξκνγή ηεο 
πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο ζε επίπεδν ελφο κεκνλσκέλνπ δήκνπ, ιφγσ 
πηζαλψλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη 
ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ΠΟΠ, θπξίσο ζηνπο κηθξνχο (κε 
ιηγφηεξνπο απφ 40.000 θαηνίθνπο) θαη ζηνπο κεγάινπο δήκνπο (κε 
πιεζπζκφ πεξηζζφηεξν απφ 100.000 θαηνίθνπο). Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα 
πξέπεη λα δίλεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δήκσλ, φπσο είλαη ηα λεζηά, πνπ 
απνηεινχλ ζηελ νπζία θιεηζηά ζπζηήκαηα ζε πνιιά επίπεδα. 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη αθνύια 
πξνυπνζέηνπλ ηηο εμήο ηξεηο πνιχ ζεκαληηθέο επηινγέο: α) Ζ ηνπνζέηεζε 
ελφο ηνπιάρηζηνλ θάδνπ απνξξηκκάησλ – ππνιεηκκάησλ ζε θάζε θηίξην, β) 
Ζ ηνπνζέηεζε GPS ζην Α/Φ, γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο «ζέζεο» θαη φρη ηνπ 
«θάδνπ», ψζηε λα απεκπιαθεί ε πινπνίεζε ηνπ ΠΟΠ απφ ην πξνβιεκαηηθφ 
ζχζηεκα Πνκπνχ – Γέθηε (θάδνπ – Α/Φ), θαη γ) Ζ ηνπνζέηεζε βαξπηηθψλ 
θιεηδαξηψλ ζηνπο θάδσλ ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη αθνύια. 

 
Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο έδεημε ηα εμήο: 
 

 Μεηαβάιινληαο ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ δεχηεξνπ ζε ζεκαζία 
παξάγνληα  «δειωκέλε πξόζεζε ηωλ δεκνηώλ» κεηαμχ 0%-36% δελ άιιαμε 
ε ζεηξά επηινγήο ησλ 4 ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε επίπεδν Διιάδαο. Γηα 
κεηαβνιέο κεγαιχηεξεο απφ 36% ζαλ πξψην ζε επηινγή ζχζηεκα ΠΟΠ 
ζηελ Διιάδα πξνθξίλεηαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν. 

 

 Μεηαβάιινληαο ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ πξψηνπ ζε ζεκαζία 
παξάγνληα  «ε ππθλόηεηα θαηνηθίαο» κεηαμχ 0%-51% δελ άιιαμε ε ζεηξά 
επηινγήο ησλ 4 ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε επίπεδν Διιάδαο ή πιεζπζκηαθψλ 
θαηεγνξηψλ. Γηα κεηαβνιέο κεγαιχηεξεο απφ 51% ζαλ πξψην ζε επηινγή 
ζχζηεκα ΠΟΠ γηα δήκνπο κεγαιχηεξνπο απφ 200.000 θαηνίθνπο 
πξνθξίλεηαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα. 

 

 Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα κεδεληθέο ή δηπιάζηεο ηηκέο θαη ζε φιεο ηηο 
άιιεο παξακέηξνπο, έδεημε φηη δελ δηαθνξνπνηείηαη θαζφινπ ε 
πξνθξηλφκελε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εύγηζε. 

 

 Σέινο, εθηηκάηαη φηη είλαη ζαθψο ππεξβνιηθέο νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ δχν 
ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ, πνπ εμεηάζζεθαλ, θαη άξα ηα ζπκπεξάζκαηα 
γηα ζαθή γεληθή πξφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εύγηζε ζε φιε ηελ 
Διιάδα θαη ζε φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο είλαη αξθεηά αζθαιή. 

 
 
Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα 
 
 Σν ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε εκθαλίδεηαη λα είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα 

εθαξκνγή, ηφζν ζε επίπεδν Διιάδαο, φζν θαη ζε φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο 
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θαηεγνξίεο ησλ δήκσλ. Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Κάδν ή αθνύια ζα 
κπνξνχζαλ θαη απηά λα εθαξκνζζνχλ ζηνπο κηθξνχο πιεζπζκηαθά δήκνπο, 
αιιά κε ιίγν κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
Εύγηζε. ηνπο πνιχ κεγάινπο δήκνπο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί θαη ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα, αιιά κε κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Απηφ ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα επαιεζεχηεθε θαη 
απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο. 

 

 Ζ ηνπνζέηεζε ελφο ηνπιάρηζηνλ θάδνπ απνξξηκκάησλ – ππνιεηκκάησλ ζε 
θάζε θηίξην, ε ηνπνζέηεζε GPS ζην Α/Φ, γηα ηελ θαηαγξαθή – αλαγλψξηζε 
ηεο «ζέζεο» θαη φρη ηνπ «θάδνπ», θαη ε ηνπνζέηεζε βαξπηηθψλ θιεηδαξηψλ 
ζηνπο θάδσλ ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη αθνύια, απνηεινχλ 
θξίζηκεο επηινγέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
κε Εύγηζε θαη αθνύια. 
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5.3 Ζ ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
 
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ρξέσζεο ησλ ηειψλ 
ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ, πνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα: 
 

 ηάδην 1: Δπηινγή απφ ηνλ ΟΣΑ ηεο δπαδηθήο ή ηεο κε δπαδηθήο ρξέσζεο. Ζ 
πξφηαζε ηεο παξνχζαο κεζνδνινγίαο είλαη ε δπαδηθή ρξέσζε. Σν ζηάδην 1 
αλαπηχζζεηαη ζην θεθάιαην 5.3.1. 

 ηάδην 2: Πξνζδηνξηζκφο: α) ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Πάγηνπ Κφζηνπο 
Απνξξηκκάησλ, ηνπ Μεηαβιεηνχ Κφζηνπο Απνξξηκκάησλ θαη ηνπ 
Ζιεθηξνθσηηζκνχ, β) ηνπ ηξφπνπ πνζνηηθνχ ππνινγηζκνχ ηνπο κέζα απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ ΟΣΑ θαη γ) ηνπ πην δίθαηνπ ηξφπνπ ρξέσζεο ηνπ 
ειεθηξνθσηηζκνχ. Σν ζηάδην 2 αλαπηχζζεηαη ζηα θεθάιαηα 5.3.2 θαη 5.3.3. 

 ηάδην 3: Καζνξηζκφο 3 βαζηθψλ ζελαξίσλ ρξέσζεο ΠΟΠ θαη εμεηδίθεπζε απηψλ 
ησλ ζελαξίσλ ζε 6 δηαθνξεηηθέο ρξεψζεηο ΠΟΠ (2 κε δπαδηθέο θαη 4 δπαδηθέο) 
γηα λα δηαζθαιηζζνχλ ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ νη ζεκεξηλνί πφξνη ησλ 
ΟΣΑ. Σν ζηάδην 3 αλαπηχζζεηαη ζηα θεθάιαηα 5.3.4 θαη 5.3.5. 

 ηάδην 4: Σξφπνο ζχγθξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξεψζεσλ θαη πξνζδηνξηζκφο 
ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο θαη θξηηεξίσλ επηινγήο απφ ηηο ππνινγηζζείζεο 
ρξεψζεηο, ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ ρξέσζεο γηα ηελ ΑΣΑ. Σν ζηάδην 4 
αλαπηχζζεηαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 5.3.5. 

 
 

5.3.1 Γπαδηθφ ή Με Γπαδηθφ χζηεκα Υξέσζεο; 
 

Οη δχν δπλαηφηεηεο ρξέσζεο 
 
Σν πξψην εξψηεκα, πνπ πξέπεη λα απαληεζεί ζρεηηθά ηελ ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ 
ηειψλ φηαλ εθαξκφδνληαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ, είλαη εάλ ε ρξέσζε ζα είλαη δπαδηθή ή 
κε (Κπξθίηζνο 2010β; 2011β). Αθνινπζεί κία ζχληνκε πεξηγξαθή  απηψλ ησλ δχν 
επηινγψλ. 
 

 Γπαδηθφ είλαη ην ζχζηεκα ρξέσζεο ελφο λνηθνθπξηνχ, φπνπ ε ρξέσζε είλαη ην 
άζξνηζκα ελφο πάγηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο θαη ελφο κεηαβιεηνχ θφζηνπο πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 
X=ΠΚ+ΜΚ*t, φπνπ Υ ε ρξέσζε ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ΠΚ 
ε αληίζηνηρε πάγηα ρξέσζε, ΜΚ ην κεηαβιεηφ θφζηνο αλά ηφλν θαη t ε πνζφηεηα 
ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 

 Με Γπαδηθφ είλαη ην ζχζηεκα ρξέσζεο ελφο λνηθνθπξηνχ, φπνπ ε ρξέσζε 
ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ ηνπ 
λνηθνθπξηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ έλα λνηθνθπξηφ δελ παξάγεη απνξξίκκαηα, 
ηφηε δελ πιεξψλεη δεκνηηθά ηέιε. X=ΜΚ*t. 

 
 

Ζ Δκπεηξία ζηελ Δπξψπε γηα ηελ δπαδηθφηεηα ή κε ηεο ρξέσζεο 
 
Ζ ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ μεθίλεζε ζε αξθεηνχο ΟΣΑ κε κε δπαδηθφ ζχζηεκα 
ρξέσζεο θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα λα απμεζεί ε κεηαλάζηεπζε ησλ ζθνππηδηψλ. ηελ 
Γεξκαλία γηα παξάδεηγκα νη δεκφηεο ησλ ΟΣΑ, πνπ εθάξκνζαλ πξψηνη ζπζηήκαηα 
ΠΟΠ, έπαηξλαλ ηα ζθνππίδηα ηνπο θάζε πξσί θαη ηα πεηνχζαλ ζηνπο θάδνπο ηεο 
πεξηνρήο ηεο εξγαζίαο ηνπο ή ζην πεξηβάιινλ αλεμέιεγθηα ή απμήζεθε θαηαθφξπθα 
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ηα απνξξίκκαηα, πνπ θαηέιεγαλ ζηνπο δξφκνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεησζνχλ 
ηα έζνδα απφ ηα δεκνηηθά ηέιε ησλ ΟΣΑ, πνπ εθάξκνζαλ ηέηνηνπ ηχπνπ ρξέσζε θαη 
λα θαηαξξεχζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ΠΟΠ. Μεηά απφ απηή ηελ εκπεηξία εθαξκφδνληαη 
δπαδηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο. 
  
 

Δπηινγή ηνπ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο 
 
Δίλαη ζαθέο φηη δελ είλαη αλάγθε λα επαλαιεθζνχλ αλάινγα θαηλφκελα θαη ζηε ρψξα 
καο θαη ζα πξέπεη λα επηιεγεί απ‟ επζείαο ρσξίο άιινπο πεηξακαηηζκνχο έλα δπαδηθφ 
ζχζηεκα ρξέσζεο ζηνπο ΟΣΑ ηεο Διιάδαο, πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα εθαξκφζνπλ 
θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ. 
 
 

Γηαηί Γπαδηθφ χζηεκα Υξέσζεο; 
 
Πέξα απφ ηελ απνθπγή ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζε άιιεο ρψξεο, ππάξρνπλ θαη 
άιινη εχινγνη ιφγνη γηα λα επηιεγεί ή δπαδηθή ρξέσζε ζε ζρέζε κε ηελ κε δπαδηθή. 
Απηνί νη ιφγνη είλαη νη εμήο (Κπξθίηζνο 2010β; 2011β): 
 

 O ΟΣΑ γηα λα εθαξκφζεη θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζα θάλεη πνιιέο δξάζεηο θαη 
ελέξγεηεο, πνπ δεκηνπξγνχλ πάγην θφζηνο γηα ην δήκν, αθφκε θαη γηα ηα 
λνηθνθπξηά πνπ δελ παξάγνπλ ζθνππίδηα. 

 O ΟΣΑ γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δεκφηεο ηνπ λα θάλνπλ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε θαη κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο γηα λα πιεξψζνπλ θαη ιηγφηεξα 
δεκνηηθά ηέιε, έρεη κφληκν θφζηνο. 

 Γηφηη ν ΟΣΑ έρεη θαη άιια κφληκα έμνδα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (θαζαξηφηεηα 
νδψλ, δηαρείξηζε νγθσδψλ, θέληξα αλαθχθισζεο θ.α.), πνπ ζα πξέπεη λα 
δηαρεηξίδεηαη ζπλερψο. 

 
 

5.3.2 Πεξηερφκελν πάγηνπ θαη κεηαβιεηνχ θφζηνπο 
 
εκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ δελ 
εμαξηάηαη θαζφινπ ή εμαξηάηαη έκκεζα απφ ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 
απνξξηκκάησλ. Απηφ ην θφζηνο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην «Πάγην Κφζηνο 
Απνξξηκκάησλ» (ΠΚΑ). Παξαθάησ παξαηίζεηαη κία βαζηθή ιίζηα κε πηζαλά ΠΚΑ 
ελφο ΟΣΑ (Κπξθίηζνο 2010β; 2011β), φπνπ κε (+) ζεκεηψλνληαη ηα πηζαλά θφζηε, 
πνπ απμάλνπλ ην ΠΚΑ θαη κε (-) ζεκεηψλνληαη ηα ελδερφκελα έζνδα, πνπ κπνξεί λα 
θαιχπηνπλ θάπνηα κφληκα θφζηε, θαη κεηψλνπλ ηειηθά ην ΠΚΑ. 
 
 

Ση κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Πάγην Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΠΚΑ) 
 

 Σν δηνηθεηηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ηνπ ΟΣΑ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ (+) 

 Γεληθά έμνδα θαη δαπάλεο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ΟΣΑ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ (+) 

 Γεληθά έμνδα θηηξηαθψλ ππνδνκψλ γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο δηαρείξηζεο 
ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ ζηέγαζε νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη ζρεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (+) 
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 Σν θφζηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ 
ΟΣΑ (απνθνκηδή & κεηαθνξά κπιε θάδσλ, νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, θ.α.) (+) 

 Σν θφζηνο θαζαξηφηεηαο νδψλ θαη ρψξσλ ηνπ ΟΣΑ (+) 

 Σν θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ Κέληξνπ Αλαθχθισζεο (+) 

 Σν θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ «πξάζηλσλ» απνβιήησλ (+) 

 Σν θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ ηνπ κε ΓζΠ ζε δεκνηηθή κνλάδα 
θνκπνζηνπνίεζεο, εθφζνλ ην θφζηνο απηφ είλαη ζαθψο κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο 
ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ, αιιηψο ζα πξέπεη λα κπεη ζην κεηαβιεηφ 
θφζηνο (+) 

 Σν θφζηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο εηδηθψλ ξεπκάησλ ησλ ζεκεξηλψλ 
απνξξηκκάησλ (+) 

 Κφζηνο απνζβέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηα παξαπάλσ εάλ δελ 
έρεη ζπλππνινγηζζεί (+) 

 Σν θφζηνο δξάζεσλ ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ (+) 

 Σν θφζηνο εθπφλεζεο κειεηψλ ή εμσηεξηθήο βνήζεηαο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε 
απνξξηκκάησλ (+) 

 Σν δηνηθεηηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ (+) 

 Πηζαλά θάπνην πνζνζηφ απφ ην ζπλνιηθφ κεηαβιεηφ θφζηνο, γηαηί πξέπεη πάληα 
ν ΟΣΑ λα δηαηεξεί ην ζχζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ, αθφκε 
θαη γηα ηνπο δεκφηεο, πνπ δελ παξάγνπλ θαζφινπ απνξξίκκαηα (+) 

 Κφζηε ππέξ ηξίησλ π.ρ. αλαινγία ηεο πιεξσκήο ΓΔΖ ζηελ είζπξαμε 
ινγαξηαζκψλ (+) 

 Πηζαλά θαη άιια θφζηε (+) 

 Οπνηαδήπνηε κφληκε θάιπςε πάγηνπ θφζηνπο απφ άιιεο πεγέο εθηφο ηνπ ΟΣΑ (-) 
 
 

Ση κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Μεηαβιεηφ Κφζηνο Απνξξηκκάησλ 
(ΜΚΑ) 
 
εκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 
εμαξηάηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ. 
Απηφ ην θφζηνο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην «Μεηαβιεηφ Κφζηνο 
Απνξξηκκάησλ» (ΜΚΑ). Παξαθάησ παξαηίζεηαη κία βαζηθή ιίζηα κε πηζαλά ΜΚΑ 
ελφο ΟΣΑ (Κπξθίηζνο 2010β; 2011β), φπνπ κε (+) ζεκεηψλνληαη ηα πηζαλά θφζηε, 
πνπ απμάλνπλ ην ΜΚΑ θαη κε (-) ζεκεηψλνληαη ηα ελδερφκελα έζνδα, πνπ κπνξεί λα 
θαιχπηνπλ θάπνηα κφληκα θφζηε, θαη κεηψλνπλ ηειηθά ην ΜΚΑ. 
 

 Κφζηνο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ νξγάλσζεο ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο 
απνξξηκκάησλ – ππνιεηκκάησλ (+) 

 Κφζηνο κφληκνπ & επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο 
απνξξηκκάησλ (+) 

 Σν θφζηνο πξνκήζεηαο φινπ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ (+) 

 Αλαιψζηκα – γεληθά έμνδα – θαχζηκα – αληαιιαθηηθά – κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ θ.α. γηα απνθνκηδή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ (+) 

 Κφζηνο κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ εάλ ππάξρεη (+) 

 Σν θφζηνο εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ (+) 

 Κφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ ή ηειηθήο δηαρείξηζεο ζε κνλάδεο 
επεμεξγαζίαο (+) 

 Κφζηνο απνζβέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηα παξαπάλσ εάλ δελ 
έρεη ζπλππνινγηζζεί (+) 
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 Πηζαλά θαη άιια θφζηε (+) 

 Οπνηαδήπνηε κφληκε θάιπςε ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο απφ άιιεο πεγέο εθηφο 
ηνπ ΟΣΑ ή απφ ην πάγην θφζηνο(-) 

 
 

Ση γίλεηαη κε ηνλ Ζιεθηξνθσηηζκφ – ΖΛΦ; 
 
Ο ειεθηξνθσηηζκφο (ΖΛΦ) ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζπλνιηθά δεκνηηθά ηέιε, πνπ 
εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο δήκνπο καδί κε ην ΠΚΑ θαη ην ΜΚΑ. Απνηειεί ην κηθξφηεξν  
θφζηνο απφ ηα ηξία, αιιά παξακέλεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, θαη γη‟ 
απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί θαη απηφ απφ ηα ηέιε πνπ αθνξνχλ ηελ 
δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη κία βαζηθή ιίζηα κε πηζαλά θφζηε 
ΖΛΦ ελφο ΟΣΑ, φπνπ κε (+) ζεκεηψλνληαη ηα πηζαλά θφζηε, πνπ απμάλνπλ ηνλ ΖΛΦ 
θαη κε (-) ζεκεηψλνληαη ηα ελδερφκελα έζνδα, πνπ κπνξεί λα θαιχπηνπλ θάπνηα 
κφληκα θφζηε, θαη κεηψλνπλ ηειηθά ηνλ ΖΛΦ. 
 

 Σν δηνηθεηηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Ζιεθηξνθσηηζκφ (ΖΛΦ) 
(+) 

 Γεληθά έμνδα θαη δαπάλεο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 
Ζιεθηξνθσηηζκφ (+) 

 Γεληθά έμνδα θηηξηαθψλ ππνδνκψλ γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αληηζηνηρεί 
ζηνλ Ζιεθηξνθσηηζκφ θαη ηελ ζηέγαζε νρεκάησλ θαη ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ (+) 

 Κφζηνο απνζβέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηα παξαπάλσ εάλ δελ 
έρεη ζπλππνινγηζζεί (+) 

 Σν θφζηνο εθπφλεζεο κειεηψλ ή εμσηεξηθήο βνήζεηαο ζρεηηθά κε ηνλ 
Ζιεθηξνθσηηζκφ (+) 

 Κφζηε ππέξ ηξίησλ π.ρ. πιεξσκή ΓΔΖ γηα ειεθηξηθφ ξεχκα θαη αλαινγία ζηελ 
είζπξαμε ινγαξηαζκψλ (+) 

 Πηζαλά θαη άιια θφζηε (+) 

 Οπνηαδήπνηε κφληκε θάιπςε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ απφ άιιεο πεγέο εθηφο ηνπ 
ΟΣΑ (-) 

 
 

Πσο πξαθηηθά πξνζδηνξίδνληαη ηα ΠΚΑ – ΜΚΑ – ΖΛΦ; 
 
Πξαθηηθά ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ΠΚΑ, ΜΚΑ θαη ΖΛΦ ζε έλα ΟΣΑ πξνηείλεηαη λα 
γίλεηαη σο εμήο: 
 

 Απφ ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ηνπ ΟΣΑ ζεκεηψλνληαη φινη 
νη θσδηθνί, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζπξαμε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. 

 Λακβάλνληαη ππφςε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γηα 
ην πεξηερφκελν ηνπ θφζηνπο ζην ΠΚΑ, ΜΚΑ θαη ΖΛΦ, εθηηκάηαη γηα θάζε θσδηθφ 
θφζηνπο μερσξηζηά ζε πην πνζνζηφ είλαη ΠΚΑ ή ΜΚΑ ή ΖΛΦ. Γηα ηνλ 
θαηακεξηζκφ απηφ κπνξεί λα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ δηάθνξεο 
ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ή λα ρξεηαζηεί λα ζπδεηεζνχλ δηάθνξα ζέκαηα κε 
αξκφδηνπο ππαιιήινπο ή εξγάηεο θαζαξηφηεηαο ή ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν ή 
αθφκε θαη κε ηνλ δήκαξρν. 

 Έηζη απφ θάζε θσδηθφ – θφζηνο ηειψλ θαζαξηφηεηαο πξνθχπηνπλ ηξία θφζηε, ην 
ΠΚΑ, ην ΜΚΑ θαη ν ΖΛΦ. Αζξνίδνληαο ηα επηκέξνπο θφζηε φισλ ησλ θσδηθψλ 
πξνθχπηνπλ ηα ΠΚΑ, ΜΚΑ θαη ν ΖΛΦ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θφζηνο, πνπ έγηλε 
αλάιπζε. 
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 Σα πνζά απηά κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ θαη ζαλ πνζνζηφ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 
δεκνηηθψλ ηειψλ, δηφηη ζπλήζσο ζηνπο ΟΣΑ ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ δεηνχληαη 
πξνο είζπξαμε απφ ηνπο δεκφηεο είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξα απφ ην πνζφ, πνπ 
θαίλεηαη ζαλ θφζηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζηνπο 
πξνυπνινγηζκνχο ησλ ΟΣΑ. πλήζσο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ΟΣΑ ην 
θφζηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη ειεθηξνθσηηζκνχ δηνγθψλεηαη, ψζηε 
πάληα λα εηζπξάηηνληαη ιηγφηεξα ηέιε απφ ηνπο δεκφηεο θαη λα θαίλεηαη φηη απηά 
είλαη ππέξ – αληαπνδνηηθά. 

 
 

5.3.3 Ση ζεκαίλεη δίθαηε ρξέσζε ζηνλ Ζιεθηξνθσηηζκφ; 
 
Ζ ππεξεζία ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 
 
ήκεξα, φπσο είλαη γλσζηφ, θαη ν ειεθηξνθσηηζκφο πιεξψλεηαη κέζσ ΓΔΖ κε βάζε 
ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θαηνηθίαο θάζε λνηθνθπξηνχ. Δίλαη απηφο δίθαηνο ηξφπνο 
ρξέσζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ; Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηή ηελ εξψηεζε ζα 
πξέπεη λα θαηαιάβνπκε πνηα αθξηβψο ππεξεζία πξνζθέξεηαη ζηνπο δεκφηεο κε ηνλ 
ειεθηξνθσηηζκφ θαη ηφηε ζα θαλεί πνηνο είλαη ν δηθαηφηεξνο ηξφπνο θνζηνιφγεζήο 
ηεο. 
 
Ζ ππεξεζία, πνπ πξνζθέξεηαη κε ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ζηνπο δεκφηεο θαη ζηνπο 
πνιίηεο, πνπ δηέξρνληαη ή επηζθέπηνληαη ηνλ δήκν, είλαη απνδεθηφ φηη είλαη ε εμήο: 
 

Να ππάξρεη επαξθήο θσηηζκόο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ζε όιε ηελ 
έθηαζε ηνπ δήκνπ, ώζηε: α) Να κελ πξνθαινύληαη αηπρήκαηα ησλ κέζσλ 
κεηαθνξάο ζην δήκν, β) Να δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο αζθάιεηαο από 
αηπρήκαηα ζηηο πξνζσπηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ δεκνηώλ – επηζθεπηώλ ηνπ 
δήκνπ, γ) Να κεηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ ζην δήκν, 
δ) Να κπνξνύλ λα αμηνπνηνύληαη δεκόζηνη ρώξνη (πάξθα, πιαηείεο, 
παηδηθέο ραξέο θ.α.) θαη ηηο ώξεο, πνπ δελ ππάξρεη θπζηθό θσο. 

 
 

Ο ζεκεξηλφο ηξφπνο ρξέσζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κέζσ ηεο έθηαζεο 
ηεο δνκεκέλεο ηδηνθηεζίαο 
 
Δίλαη απηνλφεην φηη ε ππεξεζία ειεθηξνθσηηζκνχ, αθνξά ειάρηζηα ην θσηηζκφ ηεο 
πξφζνςεο ηνπ ζπηηηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη θπξίσο αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
δεκνηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δήκνπ. Με απηφ ζαλ δεδνκέλν 
ην λα έρεη θάπνηνο δεκφηεο έλα δηακέξηζκα ή κία κνλνθαηνηθία ησλ 50 m2, 100 m2 ή 
150 m2 πξαθηηθά ε έθηαζε ηεο θαηνηθίαο δελ επεξεάδεη ηελ παξερφκελε ππεξεζία 
ειεθηξνθσηηζκνχ, πνπ απνιακβάλεη ν δεκφηεο. Δίηε 100 m2 είλαη ε θαηνηθία θάπνηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ  λνηθνθπξηνχ είηε 200 m2 ζα απνιακβάλεη ηελ ίδηα πεξίπνπ ππεξεζία 
ειεθηξνθσηηζκνχ. Άξα, ην λα ζπλδέεηαη ε ρξέσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κε ηα 
ηεηξαγσληθά ηεο θαηνηθίαο είλαη κία κε δίθαηε θαη κε αληαπνδνηηθή κέζνδνο, 
φκσο είλαη εχθνιε ε είζπξαμε κέζσ ηεο ρξέσζεο ζην ινγαξηαζκνχ ηνπ 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 
 
Ζ ρξέσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κε βάζε ηα εμππεξεηνχκελα άηνκα 
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Με βάζε ηελ ππεξεζία ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη 
ζα ήηαλ θαη‟ αξρήλ δίθαηε κηα ρξέσζε, πνπ ζα γηλφηαλ κε βάζε ηα εμππεξεηνχκελα 
άηνκα θάζε θνξά, σο εμήο: 
 

 Κνηλφρξεζηνη ρψξνη θαηνηθηψλ θαη θηηξίσλ: Να κελ ρξεψλνληαη, αθνχ νη 
έλνηθνη ρξεψλνληαη απφ ηηο δηθέο ηνπο ηδηνθηεζίεο. 

 Οη θαηνηθίεο: Να ρξεψλνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ αηφκσλ, πνπ δηακέλνπλ ζε 
θάζε λνηθνθπξηφ. 

 Οη επαγγεικαηηθνί ρψξνη κε κφληκν πξνζσπηθφ: Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 
κφληκσλ αηφκσλ, πνπ εξγάδνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. 

 Οη επαγγεικαηηθνί ρψξνη κε κφληκν πξνζσπηθφ θαη πειάηεο: Με βάζε ην 
άζξνηζκα ηνπ αξηζκνχ ησλ κφληκσλ αηφκσλ, πνπ εξγάδνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ 
ρψξν θαη ηνπ κέζνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηνπο. Ο κέζνο αξηζκφο ησλ πειαηψλ 
ηνπο κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αλάινγα ην είδνο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο, φπσο π.ρ. ν αξηζκφο ηξαπεδηψλ γηα ρψξνπο εζηίαζεο, ν αξηζκφο 
ζέζεσλ γηα ρψξνπο ζεακάησλ, ν αξηζκφο θξεβαηηψλ γηα μελνδνρεία, 
θαηαζθελψζεηο θ.α. 

 
κσο, θαη ν παξαπάλσ ηξφπνο ρξέσζεο εκπεξηέρεη δχν ζνβαξά πξνβιήκαηα: 
 
1. Σν πξψην πξφβιεκα είλαη νπζίαο θαη έρεη λα θάλεη φηη ηειηθά θαη ν παξαπάλσ 

ηξφπνο ρξέσζεο αδηθεί ηνπο δεκφηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, δηφηη έρνπλ ήδε 
θαιχςεη ηελ ππνρξέσζε ΖΛΦ κέζα απφ ηα ηέιε ησλ θαηνηθηψλ ηνπο, θαη ζα 
θαινχληαη λα πιεξψζνπλ πάιη γηα ηελ ίδηα ππεξεζία, κέζα απφ ην ηέινο ΖΛΦ ηνπ 
εζηηαηνξίνπ ή ηνπ ζεάηξνπ, πνπ ζα πεγαίλνπλ σο πειάηεο θαη ζα ελζσκαηψλεηαη 
ζην εηζηηήξηφ ηνπο. 

2. Σν δεχηεξν πξφβιεκα έρεη λα θάλεη κε ηελ θαλεξή δπζθνιία απφ ηελ πιεπξά ησλ 
ΟΣΑ λα ρξεψλνπλ ηνλ ΖΛΦ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, δηφηη ν αξηζκφο ησλ 
αηφκσλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ζπλερψο αιιάδεη θαη ζα έπξεπε λα δηαηίζεληαη 
αλζξψπηλνη θαη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα λα πξνζδηνξίδνληαη νη ζπλερείο απηέο 
αιιαγέο ησλ αηφκσλ κε κηθξφ φθεινο, φζνλ αθνξά ηελ δηθαηφηεξε ελδερνκέλσο 
ρξέσζε θαη ηειηθά ηελ επηδίσμε ηεο κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο. 

 
Αθφκε θαη εάλ ζεσξεζεί φηη εμαιείθεηαη ην πξψην πξφβιεκα, κε ην λα ρξεψλεηαη ν 
ειεθηξνθσηηζκφο κφλν απφ ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηηο θαηνηθίεο ή εξγάδνληαη ζε 
έλα επαγγεικαηηθφ ρψξν, θαη φρη ζπλππνινγίδνληαο θαη ηνπο πειάηεο ησλ 
επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, ηφηε θαη κφλν ε χπαξμε ηνπ δεχηεξνπ πξνβιήκαηνο θαζηζηά 
απηφλ ηνλ ηξφπν ρξέσζεο απαγνξεπηηθφ. 
 
Άξα, θαη ε ρξέσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κε βάζε ηα εμππεξεηνχκελα άηνκα 
δελ είλαη δίθαηε θαη αληαπνδνηηθή θαη έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα ππνινγηζκνχ θαη 
θφζηνο εθαξκνγήο. 
 
 

Ζ ρξέσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κε βάζε ηελ δνκεκέλε ηδηνθηεζία  
 
Μία άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή ρξέσζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ε ρξέσζε κε βάζε ηελ χπαξμε ξνινγηνχ κέηξεζεο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο ή εάλ αλεμαξηεηνπνηεζεί ε ρξέσζε  ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ απφ ηνπο 
ινγαξηαζκνχο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε βάζε ηελ δνκεκέλε ηδηνθηεζία. Γειαδή 
θάζε θαηνηθία θαη θάζε επαγγεικαηηθφο ρψξνο λα πιεξψλεη ην ίδην ηέινο 
ειεθηξνθσηηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηα άηνκα, πνπ δηακέλνπλ ζηελ θαηνηθία ή 
εμππεξεηνχληαη ζε θάπνην επαγγεικαηηθφ ρψξν. ηελ πεξίπησζε απηή ελλνείηαη φηη 
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ηα νηθφπεδα ή αγξνηηθέο εθηάζεηο δελ ζα πιεξψλνπλ ηέιε ειεθηξνθσηηζκνχ, φπσο 
θαη ζήκεξα. Απηφο ν ηξφπνο ρξέσζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ είλαη εχθνιν λα 
ππνινγηζηεί γηα θάζε ππφρξεν θαη κπνξεί λα πιεξσζεί, είηε κε ηνλ ζεκεξηλφ ηξφπν 
είζπξαμεο (κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) είηε κέζσ απηνηεινχο 
κεραληζκνχ είζπξαμεο ησλ ηειψλ απφ ηνπο ΟΣΑ. 
 
Καη γηα απηφλ ηνλ ηξφπν ρξέσζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ζα κπνξνχζε θάπνηνο 
αξθεηά βάζηκα λα ηζρπξηζηεί φηη δελ είλαη δίθαηνο, δηφηη έλα λνηθνθπξηφ ελφο αηφκνπ 
πιεξψλεη ην ίδην ηέινο ειεθηξνθσηηζκνχ κε έλα λνηθνθπξηφ πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ. 
Απηφ είλαη ελ κέξεη αιήζεηα, αιιά εάλ ηδσζεί ην φιν ζέκα κε ρξνληθφ νξίδνληα ηελ 
δηαβίσζε ελφο αηφκνπ, ηφηε δηαπηζηψλεηαη ην εμήο: Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο θάζε 
δεκφηε ππάξρνπλ πεξίνδνη ηεο δσήο ηνπ πνπ δηακέλεη κφλνο ηνπ ή κε έλα αθφκε 
άηνκν θαη άξα πιεξψλεη αλαινγηθά πεξηζζφηεξν ηέινο ειεθηξνθσηηζκνχ απφ έλα 
κέζν λνηθνθπξηφ (ην κέζν λνηθνθπξηφ ζηελ Διιάδα είλαη ~2,8 άηνκα),  θαη ππάξρνπλ 
θαη πεξίνδνη ηεο δσήο ηνπ πνπ δηακέλεη κε πεξηζζφηεξα απφ δχν άηνκα θαη πιεξψλεη 
αλαινγηθά ιηγφηεξν ηέινο ειεθηξνθσηηζκνχ απφ έλα κέζν λνηθνθπξηφ. Άξα, ηειηθά 
κπνξνχκε βάζηκα λα ππνζέζνπκε φηη ε ρξέσζε εμίζνπ ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 
ζηηο δνκεκέλεο ηδηνθηεζίεο, είλαη καθξνπξφζεζκα έλαο δίθαηνο ηξφπνο 
ρξέσζεο. 
 
 

Υξέσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κε βάζε ηελ έθηαζε ηεο δνκεκέλεο 
ηδηνθηεζίαο ή εμίζνπ ίδηα ρξέσζε; 
 
Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, εάλ απνθιείζνπκε ηελ ρξέσζε κε βάζε ηα 
εμππεξεηνχκελα άηνκα πνπ είλαη δχζθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο, ηφηε ππάξρνπλ νη δχν 
άιιεο βαζηθέο επηινγέο γηα ηελ ρξέσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ: 
 

 1ε Ζ ρξέσζε κέζσ ηεο έθηαζεο ηεο δνκεκέλεο ηδηνθηεζίαο (φπσο ζήκεξα), θαη 

 2ε Ζ ρξέσζε εμίζνπ ηεο θάζε δνκεκέλεο ηδηνθηεζίαο 
 
ηνλ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ησλ δχν ηξφπσλ ρξέσζεο. 
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Πίλαθαο 5.3.1 χγθξηζε ηξφπσλ ρξέσζεο ειεθηξνθσηηζκνχ 

α/α Κξηηήξην 
ζχγθξηζεο 

Υξέσζε  
κέζσ ηεο 

έθηαζεο ηεο 
δνκεκέλεο 
ηδηνθηεζίαο 

(1
ε
) 

Υξέσζε  
εμίζνπ 
θάζε 

δνκεκέλεο 
ηδηνθηεζίαο 

(2
ε
) 

Παξαηεξήζεηο 

1 Δίλαη εχθνινο ν 
πξνζδηνξηζκφο 
ηνπ χςνπο ηεο 
ρξέσζεο; 

 
ΝΑΗ 

 
ΝΑΗ 

ηελ 2
ε
 ρξέσζε είλαη ζπγθξηηηθά πην 

εχθνινο ν πξνζδηνξηζκφο, αθνχ δελ 
ρξεηάδεηαη λα είλαη γλσζηή ε έθηαζε 
ηεο δνκεκέλεο ηδηνθηεζίαο 

2 Δίλαη εχθνιε ε 
είζπξαμε ηεο 
ρξέσζεο; 

 
ΝΑΗ 

 
ΝΑΗ 

Καη νη δχν πεξηπηψζεηο ρξέσζεο 
έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ επθνιίαο ή 
δπζθνιίαο ζηελ  είζπξαμε 

3 Δίλαη άκεζα 
δίθαηε; 
 

 
ΟΥΗ 

 
ΟΥΗ 

 
Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 

4 Δίλαη 
καθξνρξφληα 
δίθαηε; 

 
ΟΥΗ 

 
ΝΑΗ 

 
Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 

5 Τπάξρεη 
πξφβιεκα 
απψιεηαο 
εζφδσλ γηα 
ηνπο ΟΣΑ; 

 
ΝΑΗ 

 
ΝΑΗ 

Καη νη δχν πεξηπηψζεηο ρξέσζεο 
ππάξρεη πξφβιεκα απψιεηαο 
εζφδσλ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 
αληηκεησπηζζεί. 

 
 
Με βάζε ηελ αλάιπζε, πνπ παξνπζηάζζεθε θαη απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ πίλαθα 5.3.1 
θαίλεηαη κία ππεξνρή ηνπ δεχηεξνπ ηξφπνπ ρξέσζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ζηα 
ζεκεία 1 θαη 4. Άξα, ζπκπεξαίλεηαη φηη: 
 

 Ζ ρξέσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ εμίζνπ γηα φιεο ηηο δνκεκέλεο ηδηνθηεζίεο 
είλαη πην δίθαηνο θαη πην εχθνινο ζηελ εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ηνλ 
ππάξρνληα ηξφπν ρξέσζεο κε βάζε ηελ έθηαζε ηεο δνκεκέλεο 
ηδηνθηεζίαο. 

 
 

5.3.4 Πσο δηαζθαιίδνληαη νη ζεκεξηλνί πφξνη ησλ ΟΣΑ;  
 
Απφ ηελ φιε δηεξεχλεζε θάλεθε, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη 
ησλ ηειψλ ειεθηξνθσηηζκνχ, φηη εάλ αιιάμεη ν ζεκεξηλφο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ 
ηειψλ ππάξρεη ν θίλδπλνο απψιεηαο εζφδσλ γηα ηνπο ΟΣΑ. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη 
ππαξθηφο, δηφηη ζήκεξα ην βάξνο ηεο είζπξαμεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηα 
δεκνηηθά ηέιε δίλεηαη ζε απηνχο, πνπ έρνπλ κεγάιεο θαηνηθίεο ή κεγάιεο έθηαζεο 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Δάλ ε ρξέσζε γίλεη κε ην βάξνο ησλ παξαγφκελσλ 
απνξξηκκάησλ, ηφηε πνιινί επαγγεικαηηθνί ρψξνη, πνπ ζήκεξα πιεξψλνπλ κεγάια 
ρξεκαηηθά πνζά, ελδερνκέλσο πιεξψζνπλ πνιχ κηθξφηεξα. Τπάξρνπλ ζήκεξα 
κεγάιεο βηνκεραλίεο, πνπ παξάγνπλ ειάρηζηα απνξξίκκαηα, αιιά πιεξψλνπλ 
ππεξπνιιαπιάζηα ρξεκαηηθά πνζά, δηφηη έρνπλ κεγάιε έθηαζε. 
 
Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφο ν θίλδπλνο είλαη λα κπνξνχλ νη ΟΣΑ, 
ζηελ εθαξκνγή θάπνηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ, λα επηιέγνπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ δπαδηθή 
ρξέσζε ζε κία, δχν ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ. Γηα ην 
ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ζηελ εθαξκνγή θάπνηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε έλα δήκν, λα 
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ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο λα επηιέγνπλ αλάκεζα απφ ηα επφκελα ηξία 
ζελάξηα ρξέσζεο (Κπξθίηζνο 2010β; 2011β): 
 
 

ελάξην Πξψην – Δληαία ρξέσζε γηα φινπο 
 

 χκθσλα κε ην ζελάξην απηφ, εθαξκφδεηαη ην δπαδηθφ ζχζηεκα ρξέσζεο εληαία 
γηα φινπο ηνπο παξαγσγνχο απνξξηκκάησλ είηε απηά είλαη θαηνηθίεο, είηε 
επαγγεικαηηθνί ρψξνη, είηε βηνκεραλίεο. ινη πιεξψλνπλ ην ίδην Πάγην Κφζηνο 
Απνξξηκκάησλ (ΠΚΑ), ην ίδην Μεηαβιεηφ Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΜΚΑ) θαη ηνλ 
ίδην Ζιεθηξνθσηηζκφ (ΖΛΦ). Ζ ρξέσζε ηφηε γίλεηαη δίθαηε γηα φινπο (δεκφηεο ή 
επηρεηξήζεηο). Ο θαζέλαο πιεξψλεη αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ 
πνπ παξάγεη θαη επηβξαβεχεηαη αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Θεσξεηηθά είλαη ν πην δίθαηνο ηξφπνο ρξέσζεο, 
ηζάμηνο κε ηελ ρξέσζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ηεο χδξεπζεο, 

 

 κσο, ε ζεκεξηλή θαηαλνκή ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ (ΓΣ) ζα άιιαδε πάξα πνιχ γηα 
φινπο ηνπο ΟΣΑ. αλ απνηέιεζκα ζα είρακε ζρεκαηηθά ην εμήο: πλνιηθά νη 
επηρεηξήζεηο ζα πιεξψλνπλ ιηγφηεξα ΓΣ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ζα 
πιεξψλνπλ ιηγφηεξα ή πνιχ ιηγφηεξα ΓΣ. Αληίζεηα, ζπλνιηθά ηα λνηθνθπξηά ζα 
πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξα ΓΣ, ελψ ηα πην πνιιά λνηθνθπξηά ζα πιεξψλνπλ 
πεξηζζφηεξα ή πνιχ πεξηζζφηεξα ΓΣ. 

 

 Δίλαη θαλεξφ φηη απηή ε επηινγή έρεη κεγάιν πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηελ δεκνηηθή 
αξρή, δηφηη αλαηξέπνληαη καθξνρξφληεο ζπλήζεηεο θαη θάπνηνη κπνξεί λα ην 
ρξεψζνπλ ζηελ πνιηηηθή παξάηαμε ηνπ εθάζηνηε δεκάξρνπ. 

 

 Όκσο, ζηνπο ΟΣΑ, πνπ έρνπλ θπξίσο θαηνηθίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα κέζα ζηνλ αζηηθφ ηνπο ηζηφ, ην ζελάξην απηφ 
είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα άκεζε εθαξκνγή, αθνχ δελ ζα επηθέξεη κεγάιεο 
απμνκεηψζεηο ζηελ ρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ θαη ζα 
δεκηνπξγήζεη ακέζσο ηελ αίζζεζε ηεο πνιχ δίθαηεο ρξέσζεο. 

 
 

ελάξην Γεχηεξν – Δληαία Υξέσζε ζε δχν θαηεγνξίεο παξαγσγψλ 
απνβιήησλ 
 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΟΣΑ, πνπ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο  πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη πνπ πιεξψλνπλ 
αλαινγηθά πνιιά ΓΣ, ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζελαξίνπ, ζηελ 
πεξίπησζε, πνπ ν ΟΣΑ επηζπκεί λα δηαζθαιίζεη ηνπο ζπλνιηθνχο νηθνλνκηθνχο 
πφξνπο ηνπ ΟΣΑ θαη λα ππάξμνπλ ζρεηηθά κηθξέο απμνκεηψζεηο ζηα δεκνηηθά 
ηέιε ησλ λνηθνθπξηψλ. 

 

 χκθσλα κε ην ζελάξην απηφ, εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα ην δπαδηθφ ζχζηεκα 
ρξέσζεο ζε δχν θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνβιήησλ: α) ηα λνηθνθπξηά θαη β) 
ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ. ε θάζε θαηεγνξία δηαηεξνχκε ην ζπλνιηθφ χςνο 
ησλ ΓΣ, πνπ εηζπξάηηακε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ. Ζ ρξέσζε ηφηε γίλεηαη 
αξθεηά πην δίθαηε γηα φινπο. Καη ζηηο δχν θαηεγνξίεο ν θάζε παξαγσγφο 
πιεξψλεη πεξίπνπ αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ παξάγεη 
θαη επηβξαβεχεηαη πεξίπνπ αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 
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 ην 2ν ζελάξην ε ζεκεξηλή θαηαλνκή ησλ ΓΣ ζα άιιαδε ζεκαληηθά γηα φινπο 
ηνπο ΟΣΑ. αλ απνηέιεζκα ζα είρακε ζρεκαηηθά ην εμήο: Οη επηρεηξήζεηο ζα 
πιεξψλνπλ ζπλνιηθά ηα ίδηα ΓΣ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, 
θάπνηεο απφ απηέο ζα πιεξψλνπλ ιηγφηεξα θαη θάπνηεο πεξηζζφηεξα ΓΣ. Σελ 
ίδηα εηθφλα ζα έρνπλ θαη ηα λνηθνθπξηά. 

 

 Ζ επηινγή απηή έρεη πνιχ κηθξφ πνιηηηθφ θφζηνο, γηα ηελ δεκνηηθή αξρή,  δηφηη ηα 
λνηθνθπξηά, πνπ είλαη αξηζκεηηθά νη πνιινί θάηνηθνη ζα πιεξψλνπλ ζπλνιηθά ηα 
ίδηα πεξίπνπ ή θαη ιηγφηεξα ΓΣ. 

 
 

ελάξην Σξίην – Δληαία ρξέσζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηεγνξίεο 
παξαγσγψλ απνβιήησλ 
 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΟΣΑ, πνπ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο ιίγσλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη πνπ πιεξψλνπλ 
αλαινγηθά πνιιά ΓΣ, ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζελαξίνπ, ζηελ 
πεξίπησζε, πνπ ν ΟΣΑ επηζπκεί λα δηαζθαιίζεη ηνπο ζπλνιηθνχο νηθνλνκηθνχο 
πφξνπο ηνπ ΟΣΑ θαη λα ππάξμνπλ ζρεηηθά κηθξέο απμνκεηψζεηο ζηα δεκνηηθά 
ηέιε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ θαη φρη κφλν ησλ 
λνηθνθπξηψλ. 

 

 χκθσλα κε ην ζελάξην απηφ, εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα ην δπαδηθφ ζχζηεκα 
ρξέσζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ 
απνβιήησλ, πνπ ζα επηιέμεη ν ΟΣΑ. Π.ρ. ζα κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ αλάινγα 
ηνλ ΟΣΑ απφ ηηο εμήο: α) Ννηθνθπξηά, β) Δζηηαηφξηα, γ) Γξαθεία, δ) Ννζνθνκεία, 
ε) Ξελνδνρεία, ζη) ηξαηφπεδα, δ) Αεξνδξφκην (ζαλ κία θαηεγνξία κφλν ηνπ), ε) 
Βηνκεραλίεο, ζ) Super Markets, η) Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θ) Σξάπεδεο θ.ιπ., θαη 
δηαηεξνχκε ζε θάζε θαηεγνξία ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ΓΣ, πνπ εηζπξάηηακε πξηλ 
ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ. Ζ ρξέσζε ηφηε γίλεηαη πην δίθαηε γηα θάζε θαηεγνξία 
παξαγσγψλ απνβιήησλ. ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ν θάζε παξαγσγφο πιεξψλεη 
πεξίπνπ αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη θαη 
επηβξαβεχεηαη πεξίπνπ αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

 ην 3ν ζελάξην ε ζεκεξηλή θαηαλνκή ησλ ΓΣ ζα άιιαδε ζεκαληηθά γηα φινπο 
ηνπο ΟΣΑ. αλ απνηέιεζκα ζα είρακε ζρεκαηηθά ην εμήο: Μέζα ζε θάζε 
θαηεγνξία παξαγσγψλ απνβιήησλ ν θάζε έλαο παξαγσγφο ζα πιεξψλεη 
ιηγφηεξα ή πεξηζζφηεξα ΓΣ αλάινγα κε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα απνβιήησλ 
ηνπ. κσο ζπλνιηθά θάζε θαηεγνξία παξαγσγψλ απνβιήησλ ζα πιεξψλεη ηα 
ίδηα ΓΣ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Παξακέλεη βέβαηα ην έιιεηκκα 
δίθαηεο ρξέσζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ παξαγσγψλ απνβιήησλ, 
φπσο θαη πξηλ ην ΠΟΠ. Γειαδή ηα γξαθεία ζα πιεξψλνπλ πάιη αλά ηφλν 
απνξξηκκάησλ πνιχ πεξηζζφηεξα ΓΣ απφ ηα εζηηαηφξηα. 

 

 Ζ επηινγή απηή έρεη πνιχ κηθξφ πνιηηηθφ θφζηνο, γηα ηελ δεκνηηθή αξρή,  δηφηη ηα 
λνηθνθπξηά, πνπ είλαη αξηζκεηηθά νη πνιινί θάηνηθνη ζα πιεξψλνπλ ζπλνιηθά ηα 
ίδηα πεξίπνπ ή θαη ιηγφηεξα ΓΣ. 

 
Απφ ηα ηξία ζελάξηα, πνπ αλαθέξζεθαλ, είλαη απηνλφεην φηη ην πξψην είλαη ην πην 
δίθαην. κσο ην δεχηεξν θαη ην ηξίην ζελάξην εμαζθαιίδνπλ νκαιφηεξεο απμνκεηψζεηο 
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ζηα δεκνηηθά ηέιε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο 
πηζαλφηεηεο γξήγνξεο απνδνρήο απφ ηελ θνηλσλία. Δπίζεο, ε απφθαζε ελφο ΟΣΑ 
λα πηνζεηήζεη π.ρ. ην ηξίην ζελάξην ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, ην νπνίν κπνξεί 
λα εθαξκφζεη γηα θάπνηα ρξφληα, ψζηε λα εκπεδσζεί ε ρξέσζε κε ΠΟΠ, δε ζεκαίλεη 
φηη ζε επφκελν ζηάδην δελ κπνξεί ν ΟΣΑ λα ζπλερίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ 
πηνζεηψληαο ην ζελάξην έλα, πνπ είλαη θαηά ηεθκήξην ην πην δίθαην. 
 
Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε εμάγεηαη ην εμήο ζπκπέξαζκα: 
 
Δάλ εθαξκνζζεί ε ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ αλεμάξηεηα ζε κία, δχν ή 
πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνβιήησλ, ηφηε κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζζνχλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά φια ηα πξνβιήκαηα είηε δηαζθάιηζεο 
ησλ εηζπξαηηνκέλσλ ηειψλ είηε πνιχ κεγάισλ απμνκεηψζεσλ ησλ ηειψλ ησλ 
δεκνηψλ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ.  
 
 

5.3.5 Case study: Υξέσζε ζην Γήκν Νέαο Πεληέιεο  
 

Γεδνκέλα ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ Νέαο Πεληέιεο 
 
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε παξαπάλσ κεζνδνινγία ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ 
θαζαξηφηεηαο, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε εθαξκνγή ηεο ζηνλ Καπνδηζηξηαθφ δήκν 
ηεο Νέαο Πεληέιεο γηα ην έηνο 2008, γηα ην νπνίν ππήξραλ θάπνηα αξρηθά δεδνκέλα 
θαη αλαδεηήζεθαλ ηα ππφινηπα ζηνηρεία, πνπ έιεηπαλ. ε απηφ ην Case Study 
παξνπζηάδεηαη θαη ε νινθιήξσζε ηεο κεζνδνινγίαο ρξέσζεο ησλ ηειψλ. 
 
Ο πξψελ δήκνο ηεο Νέαο Πεληέιεο είρε ην 2008 ηα δεδνκέλα, πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 5.3.2-5.3.3. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 5.3.2 πεξηέρνληαη βαζηθά 
δεδνκέλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζην δήκν, φπσο ην κέγηζην βάξνο, πνπ κπνξεί 
λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζαθνχια ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ αθνχια, ην θφζηνο απηήο ηεο 
ζαθνχιαο, ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 
ζηνηρεία ηνπ δήκνπ θαη ην εηδηθφ βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ζαθνχια ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ αθνχια. 
 
 
 
 
Πίλαθαο 5.3.2 Γεδνκέλα ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ ηεο Νέαο Πεληέιεο θαη άιια 
δεδνκέλα εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΖ  

Πιεζπζκφο 2008 8.508 

Ννηθνθπξηά 2008 2.628 

Άηνκα αλά λνηθνθπξηφ ην 2008 3,24 

Σεηξαγσληθά κέηξα αλά ξνιφη ΓΔΖ θαηνηθίαο 
(m2/θαηνηθία) 

124,6 

Σεηξαγσληθά κέηξα αλά θαηάζηεκα (m2/θαηάζηεκα) 43,5 

χλνιν απνξξηκκάησλ 2008 (t/y) 3.578 

Μέγηζην πεξηερφκελν βάξνο ζαθνχιαο 40 lt (kg) 15 

Κφζηνο ζαθνχιαο 60 lt (€) 0,20 € 

Κφζηνο δηαρείξηζεο απνξ. €/t 280,83 € 

Δηδηθφ βάξνο απνξ. ζηνλ θάδν kg/m3 150 
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Πίλαθαο 5.3.3 Γεδνκέλα Γήκνπ Νέαο Πεληέιεο 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

Σ.Μ. ΑΡΗΘ. ΡΟΛ. 
ΓΔΖ ΠΛΖΘ. % ΑΠΟΡ. 

ΑΠΟΡ. 
(t/y) 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 373.770 
2.999 8.508 94% 3.363 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 8.518 
130  3% 107 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-
ΚΛΗΝΗΚΔ 

1.800 
2  1% 36 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 329 
5  0,10% 4 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

1.432 
4  1,90% 68 

 ΤΝΟΛΑ 385.849 3.141 8.508 100% 3.578 

 
 
 
Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 5.3.3 δφζεθαλ απφ ην δήκν, εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ξνινγηψλ 
ηεο ΓΔΖ, πνπ πξνζδηνξίζζεθε κε ηελ εμήο κεζνδνινγία: 
 

 Απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηελ δεθαεηία 1991-2001 πξνζδηνξίζζεθε κε 
γξακκηθή επέθηαζε ν πιεζπζκφο ην 2008. 

 Απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ 2001-2008 θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θηηξίσλ 
εθηηκήζεθε ζηνλ πίλαθα 5.3.4 κε γξακκηθή επέθηαζε ην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ ην 
έηνο 2008. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 5.3.4 ειήθζεζαλ ππφςε ζηηο ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο ηνπ 
πίλαθα 5.3.5. Με βάζε απηέο ηηο ππνζέζεηο ζηνλ πίλαθα 5.3.6 εθηηκψληαη ηα θηίξηα 
ηνπ έηνπο 2008 ζην δήκν θαη ν αξηζκφο ησλ ξνινγηψλ ηεο ΓΔΖ αλά θαηεγνξία 
θηηξίνπ. 

 ηνλ πίλαθα 5.3.5 πεξηέρεηαη ε ηειηθή εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ξνινγηψλ ηεο 
ΓΔΖ ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ. πνπ ππήξραλ θάπνηα 
θελά ζπκπιεξψζεθαλ κε επηηφπηα δηεξεχλεζε ή κε ινγηθέο εθηηκήζεηο. 

 
 
 
 
Πίλαθαο 5.3.4 Δθηίκεζε αξηζκνχ θηηξίσλ ην 2008 
 Πίλαθαο 1: Κηίξηα θαηά αξηζκφ νξφθσλ. 

 
χλνιν Διιάδνο, κεγάιεο γεσγξαθηθέο  πεξηνρέο, πεξηθέξεηεο, γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, λνκνί, 

δήκνη/ θνηλφηεηεο, δεκνηηθά/ θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα θαη πεξηνρέο (αζηηθέο, αγξνηηθέο) 

 Απνγξαθή νηθνδνκψλ - θηηξίσλ  ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ 2000  

 

χλνιν Διιάδνο,                                       
κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο,  

πεξηθέξεηεο, γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ,  
λνκνί, δήκνη/ θνηλφηεηεο, δεκνηηθά / 

θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα θαη                                                                    
πεξηνρέο (αζηηθέο,  αγξνηηθέο) 

χ
λ

ν
ι

ν
 θ

ηη
ξ

ίσ
λ

 

Αξηζκφο  θηηξίσλ 

Μ
ε
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π
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 (
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 π
π

φ
γ

ε
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) 

Ηζφγεηα ή ππισηέο (κε ή ρσξίο 
ππφγεην) κε αξηζκφ νξφθσλ 

 

 1 2 3-5 
6 θαη 
άλσ 

2001 Κνηλφηεηα Νέαο Πεληέιεο                                                                                                  1.884 664 732 460 28 0 199 

2008 Κνηλφηεηα Νέαο Πεληέιεο                                                                                                  2.597 916 1.007 635 39 0 275 
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Πίλαθαο 5.3.5 Πξνζδηνξηζκφο ξνινγηψλ ηεο ΓΔΖ ζην δήκν Νέαο Πεληέιεο ην 2008 
 Ρεαιηζηηθέο ππνζέζεηο 

Ρνιφγηα αλά θηίξην θαη. απνθι. ρξ. 1,2 

Ρνι./ θηίξην κηθηήο ρξήζεο κε θαη. 1,5 

Ρνιφγηα αλά θηίξην κηθηήο ρξήζεο 2,4 

  Αξηζκφο ξνινγηψλ ηεο ΓΔΖ 

ΚΑΣΟΗΚΗΔ (+θνηλφρξ. ρψξνη κε ξνι.)  2.999 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 130 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΔ 2 

ΣΡΑΠΔΕΔ 5 

SUPER MARKET - ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

4 

ΤΝΟΛΑ 3.141 
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Πίλαθαο 5.3.6 Γήκνο Νέαο Πεληέιεο - Γεδνκέλα θηηξίσλ θαηά ρξήζεηο απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 θαη εθηίκεζε γηα ην 2008 – Δθηίκεζε ξνινγηψλ ηεο 
ΓΔΖ ην 2008 

 

ύλνιν 
Διιάδνο,                   
κεγάιεο 

γεωγξαθηθέο 
πεξηνρέο, 

πεξηθέξεηεο, 
γεωγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα,                      
λνκνί, δήκνη/  
θνηλόηεηεο, 
δεκνηηθά/ 
θνηλνηηθά 

δηακεξίζκαηα 
θαη νηθηζκνί 
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2001 
Κνηλόηεηα 

Νέαο Πεληέιεο                                                                                                  1.884 1.814 1.725 9 0 4 4 11 3 0 58 70 53 0 1 2 1 7 1 0 5 16 0 0 1 2 42 0 0 9 

2008 
Κνηλόηεηα 

Νέαο Πεληέιεο                                                                                                  2.597 2.500 2.381 9 0 6 4 15 4 2 80 96 73 0 1 3 1 10 2 0 7 22 0 0 1 3 58 0 0 12 

 
Αύμεζε 2008-

2001 (%) 38%                              

2008 
Ρνιόγηα ηεο 
ΓΔΖ-Βαζηθά 3.141 2.976 2.857 9 0 6 4 15 4 2 80 164 110 0 2 7 2 23 4 0 17 33 0 0 3 6 139 0 0 30 
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Πξνζδηνξηζκφο ΠΚΑ, ΜΚΑ θαη ΖΛΦ ζην δήκν Νέαο Πεληέιεο 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Πάγηνπ Κφζηνπο Απνξξηκκάησλ (ΠΚΑ), ηνπ Μεηαβιεηνχ 
Κφζηνπο Απνξξηκκάησλ (ΜΚΑ) θαη ηνπ Ζιεθηξνθσηηζκνχ (ΖΛΦ), εθαξκφζζεθε ε 
κεζνδνινγία, πνπ παξνπζηάζζεθε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 5.3.2. 
 
Ζ αθξηβήο αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο θαη ησλ πνζνζηψλ ησλ ΠΚΑ, ΜΚΑ 
θαη ΖΛΦ ζε θάζε θσδηθφ θφζηνπο ηνπ δήκνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.3.8, ελψ 
ζηνλ πίλαθα 5.3.7 παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα. 
 
 
 
 
Πίλαθαο 5.3.7 πγθεληξσηηθφο πξνζδηνξηζκφο ΠΚΑ, ΜΚΑ θαη ΖΛΦ ην 2008 ζην δήκν 
Νέαο Πεληέιεο 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΣ ΣΟ 2008 €/y 1.245.557 € 

ΠΚΑ 2008 313.352 € 

ΜΚΑ 2008 689.841 € 

ΖΛΦ 2008 242.364 € 

ΠΚΑ + ΖΛΦ 2008 555.717 € 

ΜΚΑ 2008 689.841 € 

  

ΠΚΑ 2008 25,16% 

ΜΚΑ 2008 55,38% 

ΖΛΦ 2008 19,46% 

ΠΚΑ + ΖΛΦ 2008  44,62% 

ΜΚΑ 2008 55,38% 
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Πίλαθαο 5.3.8 Αλάιπζε εγθεθξηκέλσλ εμφδσλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζε πάγηα θφζηε (ΠΚΑ), κεηαβιεηά θφζηε (ΜΚΑ) θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ (ΖΛΦ) ην έηνο 2008 ζην δήκν Νέαο Πεληέιεο 

Κσδηθφο  Πεξηγξαθή εμφδσλ θαζαξηφηεηαο 
ειεθηξνθσηηζκνχ 2008 

Δγθξηζέληα ΠΚΑ (%) ΜΚΑ 
(%) 

ΖΛ. 
(%) 

ΠΚΑ (€) ΜΚΑ (€) ΖΛΦ (€) 

0 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ        

6041 Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (πξφζιεςε 7 
νθηακεληηψλ γηα ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο 
απφθαζε 16/2008 Γ..) πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο 
κηζζφο δψξα ενξηψλ γεληθά θαη εηδ. ηαθηηθά επηδ. 
(ζχλνιν θσδηθνχ 175.000,00 €)  

85.000,00 0% 100% 0% 0 85.000 0 

6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ αλσηέξσ εθηάθησλ 
ππαιιήισλ (ζχλνιν θσδηθνχ 45.000,00 €) 

25.000,00 0% 100% 0% 0 25.000 0 

6151 Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΖ θιπ) απφ ηελ είζπξαμε  
Γεκνηηθψλ ηειψλ   

40.000,00 81% 0% 19% 32.400 0 7.600 

622 Δπηθνηλσλίεο (χλνιν θσδηθνχ 34.000,00 €) 
Αλαινγία πνζνχ Τπεξεζίαο θαζαξηφηεηαο  

5.000,00 85% 0% 15% 4.250 0 750 

6526 Υξενιχζηα δαλείσλ εζσηεξηθνχ εμφθιεζε ηφθσλ 
Πνιπκεραλήκαηνο 2008.                                               
(θνχπα-Φνξησηήο-Απνξνθεηήξαο)   χλνιν 
θσδηθνχ 45.000,00 €.  Αλαινγία πνζνχ Τπεξεζίαο 
θαζαξηφηεηαο 

8.596,00 100% 0% 0% 8.596 0 0 

67.210.001 Δηζθνξά ππέξ ΔΓΚΝΑ ( Δληαίνο χλδεζκνο 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο) Γηθαίσκα 
λα απνξξίπηεη ν Γήκνο ηα ζθνππίδηα ζηε 
ρσκαηεξή Άλσ Ληνζίσλ 

105.000,00 0% 100% 0% 0 105.000 0 

 ΤΝΟΛΟ 268.596,00       

20 ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 

       

6011 

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο 
κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 
επηδφκαηα) 

255.000,00 0% 90% 10% 0 229.500 25.500 

6012 

Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 
εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο 
πξφζζεηεο ακνηβέο 

26.220,00 0% 90% 10% 0 23.598 2.622 

60.410.001 Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ 20.000,00 0% 100% 0% 0 20.000 0 
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60.410.002 Απνδνρέο αζθνχκελσλ ζπνπδαζηψλ 1.200,00 100% 0% 0% 1.200 0 0 

6042 

Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 
εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο 
πξφζζεηεο ακνηβέο 

3.500,00 0% 90% 10% 0 3.150 350 

60.510.001 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΤΓΚΤ 35.000,00 0% 90% 10% 0 31.500 3.500 

60.510.002 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ Σακείνπ  (ΣΑΓΚΤ) 700 0% 90% 10% 0 630 70 

60.530.001 Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο αζθνχκελσλ ζπνπδαζηψλ 120 100% 0% 0% 120 0 0 

6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 8.000,00 0% 100% 0% 0 8.000 0 

6072 Γαπάλεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ 2.000,00 90% 0% 10% 1.800 0 200 

6162 Λνηπά έμνδα ηξίησλ 1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

62.110.001 

Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, 
πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ & παξ. 
δηαδηθαζίαο 

80.000,00 0% 0% 100% 0 0 80.000 

6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 30.000,00 8% 90% 2% 2.400 27.000 600 

62.610.001 πληήξεζε απνζήθεο ζπλεξγείνπ 2008 1.000,00 8% 90% 2% 80 900 20 

6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 50.000,00 8% 90% 2% 4.000 45.000 1.000 

6264 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ 7.000,00 98% 0% 2% 6.860 0 140 

6265 
πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

6.000,00 90% 0% 10% 5.400 0 600 

6277 
Λνηπέο δαπάλεο γηα χδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκφ, 
θαζαξηφηεηα 

13.000,00 90% 0% 10% 11.700 0 1.300 

6321 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 2.000,00 95% 0% 5% 1.900 0 100 

6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 5.000,00 95% 0% 5% 4.750 0 250 

6323 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 2.000,00 95% 0% 5% 1.900 0 100 

6411 
Έμνδα θίλεζεο ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
(θαχζηκα ιηπαληηθά δηφδηα θιπ) 

12.000,00 98% 0% 2% 11.760 0 240 

6412 Έμνδα κεηαθνξάο αγαζψλ θνξηνεθθνξησηηθά 1.000,00 95% 0% 5% 950 0 50 

6414 Μεηαθνξέο ελ γέλεη 1.000,00 95% 0% 5% 950 0 50 

6422 
Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε 
κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ 

1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6612 
Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά 
γξαθείσλ 

1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 
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6613 
Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο 
θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ 

1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6614 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ 1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6631 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ 1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6634 Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6635 Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6641 
Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

60.000,00 0% 95% 5% 0 57.000 3.000 

6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ 1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6644 
Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο 
αλάγθεο 

5.000,00 95% 0% 5% 4.750 0 250 

6661 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6662 
Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

5.000,00 90% 0% 10% 4.500 0 500 

6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ 20.000,00 0% 95% 5% 0 19.000 1.000 

6672 Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ 7.000,00 95% 0% 5% 6.650 0 350 

6673 
Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ  
εμνπιηζκνχ 

1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

6681 Τιηθά θαξκαθείνπ 1.000,00 90% 0% 10% 900 0 100 

73.250.006 Δπέθηαζε & ζπκπιήξσζε Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
νδψλ, πιαηεηψλ 2008 επέθηαζε ειεθηξνθσηηζκνχ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 
20.000,00 0% 0% 100% 0 0 20.000 

73.250.007 Ζιεθηξνθσηηζκφο πεδφδξνκσλ 22.000,00 0% 0% 100% 0 0 22.000 

73.250.008 Αλάπιαζε Λεσθ. Παλαγνχιε θαη 
ειεθηξνθσηηζκφο ξεκαηηάο 

40.000,00 0% 0% 100% 0 0 40.000 

73.350.001 πληήξεζε ειεθηξνθσηηζκνχ Γεκνηηθνχ 
Γπκλαζηεξίνπ   

6.000,00 0% 0% 100% 0 0 6.000 

73.350.002 Δπηζθεπή ειεθηξνθσηηζκνχ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ 20.000,00 0% 0% 100% 0 0 20.000 

 ΤΝΟΛΟ 779.740,00       

25 ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ-ΑΡΓΔΤΖ -
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

       

73.260.002 Καζαξηζκφο ξεκάησλ 150.000,00 100% 0% 0% 150.000 0 0 

 ΤΝΟΛΟ 150.000,00       
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30 ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ        

73.360.005 Καζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 2008 18.000,00 100% 0% 0% 18.000 0 0 

 ΤΝΟΛΟ 18.000,00       

70 ΛΟΗΠΔ  ΤΠΖΡΔΗΔ        

6061 Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη 
έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) 

5.000,00 0% 90% 10% 0 4.500 500 

6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (Γάιαηα θαη ινηπά). 5.625,00 0% 90% 10% 0 5.063 563 

 ΤΝΟΛΟ 10.625,00       

80 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ        

8113 Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 
Π.Ο.Δ.  (παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ) (ζχλνιν 
θσδηθνχ 250.000,00 €) αλαινγία ιεηηνπξγηθψλ 
δαπαλψλ γηα ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο  

18.596,00 90% 0% 10% 16.736 0 1.860 

 ΤΝΟΛΟ 18.596,00       

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.245.557,00    313.352 € 689.841 € 242.364 € 
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Τπάξρνπζα ρξέσζε θαη ρξέσζε κε βάζε ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
 
ηνλ πίλαθα 5.3.9 παξνπζηάδεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ 
ηειψλ, φπσο γίλεηαη ζήκεξα κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα, ελψ ζηνπο πίλαθεο 
5.3.10-5.3.21 παξνπζηάδνληαη νη ππνινγηζκνί γηα ηελ ρξέσζε γηα ηηο δπλαηέο 
εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ είηε γηα κε δπαδηθή ρξέσζε είηε γηα δπαδηθή θαη γηα 
φια ηα ζελάξηα, πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζην θεθάιαην 5.3.4. ε θάζε πίλαθα θαίλεηαη 
αθξηβψο ζε πην ζελάξην ρξέσζεο αλαθέξεηαη. 
 
Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ειήθζεζαλ ππφςε φια ηα δεδνκέλα, πνπ παξνπζηάζζεθαλ 
θαζψο επίζεο, ηα πνζνζηά ησλ ΠΚΑ, ΜΚΑ θαη ΖΛΦ ζηα ζπλνιηθά έμνδα ηνπ 
Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ ηεο Νέαο Πεληέιεο. 
 
ηνλ πίλαθα 5.3.22 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη ρξεψζεηο 1-7 ζαλ ζπλνιηθφ θφζηνο 
αλά ξνιφη. 
 
Απφ ηνπο πίλαθεο 5.3.8 θαη 5.3.9 παξαηεξείηαη φηη ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη ειεθηξνθσηηζκνχ εθηηκήζεθε ζε 1.245.557 € γηα ην 
2008, ζηνλ πίλαθα 5.3.9 θαίλεηαη φηη εηζπξάρζεθαλ απφ ηα δεκνηηθά ηέιε κφλν 
1.088.220 € !!!  
 
 

Μεζνδνινγία επηινγήο ηεο θαηαιιειφηεξεο ρξέσζεο ΠΟΠ γηα ηνλ ΟΣΑ 
 
Ζ ζχγθξηζε ησλ ρξεψζεσλ ζηνλ πίλαθα 5.3.22 είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν ιήςεο 
απνθάζεσλ γηα έλα ΟΣΑ γηα ην πνηα ρξέσζε ζα επηιέμεη. ηνλ πίλαθα απηφ θαίλεηαη 
εάλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηηο κέζεο ρξεψζεηο ζε θάπνηα ή θάπνηεο θαηεγνξίεο 
παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ θαη έηζη κπνξεί λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ρξέσζε, ψζηε 
λα δηαζθαιηζηνχλ νη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ ΟΣΑ θαη λα κελ ππάξμνπλ ζεκαληηθέο 
κεηαβνιέο ζηηο ρξεψζεηο ησλ δεκνηψλ, ψζηε λα δπζθνξήζνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ. Οη ρξεψζεηο ηνπ πίλαθα 5.3.22 ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη 
πεξηζζφηεξεο, αλάινγα κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ θαηεγνξηψλ παξαγσγψλ απνβιήησλ, 
πνπ ζα επηιεγνχλ ή ελδερνκέλσο εάλ ν δήκνο απνθαζίζεη λα ζπλππνινγίζεη θαη 
άιια θξηηήξηα ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. 
 
Παξαθάησ πξνηείλεηαη κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ  επεμεξγαζία ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα 5.3.22 θαη ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ρξέσζεο. ε 
απηή ηελ κεζνδνινγία επηινγήο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο 3 βήκαηα: 
 
Βήκα 1: Γηα ηηο ρξεψζεηο 2-7 ζε θάζε θαηεγνξία παξαγσγνχ απνβιήησλ 
ππνινγίζζεθε: 
 

 Tν πνζνζηφ απφθιηζεο απφ ηελ πην δίθαηε ρξέσζε, δειαδή απφ ηελ ρξέσζε 3 
γηα ηηο κε δπαδηθέο ρξεψζεηο θαη απφ ηελ ρξέσζε 4 γηα ηηο δπαδηθέο ρξεψζεηο. Σν 
πνζνζηφ απηφ γηα ηελ πην δίθαηε ρξέσζε είλαη 100%, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο 
ρξεψζεηο είλαη ηφζν κηθξφηεξν φζν ιηγφηεξν δίθαηε είλαη ε θάζε ρξέσζε. Σα 
πνζνζηά απηά πνιιαπιαζηάζζεθαλ επί ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο 
θάζε παξαγσγνχ απνβιήησλ, πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ γηα ηηο δηάθνξεο ρξεψζεηο 
σο εμήο: 
Υξέσζε 2: Β= Πνζνζηό απνξξηκκάησλ (%). 
Υξέσζε 3: Β= [ΠΚΑ(%) + ΜΚΑ(%)] Υ Πνζνζηό απνξξηκκάησλ (%) + ΖΛΦ(%) Υ 
Πνζνζηό ξνινγηώλ (%). 
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Υξέσζε 4,6,7: Β= [ΠΚΑ(%)+ΖΛΦ(%)] Υ Πνζνζηό ξνινγηώλ (%) + ΜΚΑ(%)] Υ 
Πνζνζηό απνξξηκκάησλ (%). 
Υξέσζε 5: Β= ΠΚΑ(%) Υ Πνζνζηό ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ + ΜΚΑ(%) Υ Πνζνζηό 
απνξξηκκάησλ (%) + .ΖΛΦ(%)] Υ Πνζνζηό ξνινγηώλ (%). 

 

 Σν πνζνζηφ απφθιηζεο απφ ηελ ζεκεξηλή ρξέσζε 1 επί ηνλ αληίζηνηρν 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο θάζε παξαγσγνχ απνβιήησλ, φπσο νξίζζεθε παξαπάλσ.  
Απηφ ην πνζνζηφ είλαη ν δείθηεο δηαζθάιηζεο ησλ εζφδσλ. Δάλ δελ ππάξρεη 
απφθιηζε, ηφηε ππνινγίδεηαη ζε 100%. Δάλ ζε θάπνηα ρξέσζε ΠΟΠ ην πνζφ, πνπ 
θαιείηαη λα πιεξψζεη ν παξαγσγφο κεηψλεηαη, ηφηε ζεσξήζεθε φηη δελ ππάξρεη 
θίλδπλνο απψιεηαο ησλ εζφδσλ θαη ην πνζνζηφ απφθιηζεο ζεσξήζεθε φηη είλαη 
100%. Αληίζεηα, εάλ ζε θάπνηα ρξέσζε ΠΟΠ ην πνζφ, πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη 
ν παξαγσγφο απμάλεηαη, ηφηε ππάξρεη θίλδπλνο απψιεηαο εζφδσλ, θαη ην 
πνζνζηφ πνπ ππνινγίδεηαη είλαη ηφζν κηθξφηεξν απφ ην 100%, φζν κεγαιχηεξν 
είλαη ην πνζφ πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη ν παξαγσγφο απνβιήησλ ζε ζρέζε κε 
ηελ αληίζηνηρε ζεκεξηλή ρξέσζε 1. 

 
Βήκα 2: Σα αληίζηνηρα πνζνζηά, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 
αζξνίδνληαη θαη ππνινγίδνληαη: α) ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ πνπ ππνδειψλεη ηνλ βαζκφ 
ηεο δίθαηεο ρξέσζεο γηα θάζε κία απφ ηηο ρξεψζεηο 2-7, β) ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ πνπ 
ππνδειψλεη ηνλ βαζκφ ηεο δηαζθάιηζεο εζφδσλ γηα θάζε κία απφ ηηο ρξεψζεηο 2-7, 
θαη γ) ν κέζνο φξνο απηψλ ησλ δχν πνζνζηψλ, πνπ ππνδειψλεη ηνλ θαιχηεξν 
ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν θξηηεξίσλ. Κάζε θξηηήξην θαηαηάζζεηαη αλάινγα κε ην 
πφζν θνληά είλαη ζην 100% θαη θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζε 1ε έσο 4ε επηινγή. 
 
Βήκα 3: Ο δήκνο απνθαζίδεη πνηα ρξέσζε ζα εθαξκφζεη κε βάζε ηα θξηηήξηα, πνπ 
εθαξκφζζεθαλ σο εμήο: 

 Δπηιέγεη ηελ πξψηε ή ελδερνκέλσο ηελ δεχηεξε επηινγή απφ ην αληίζηνηρν  
θξηηήξην αλάινγα εάλ ζέιεη λα δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ δίθαηε ρξέσζε ή 
ζηελ δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ. 

 Δλαιιαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο δπλαηφηεηαο είλαη ν δήκνο λα επηιέμεη ηελ 1ε ή 
ηελ 2ε επηινγή απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θξηηεξίσλ. 

 
 

Δπηινγή ρξέσζεο ζην δήκν Νέαο Πεληέιεο 
 
ιε ε επεμεξγαζία ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ γηα ηηο ρξεψζεηο ΠΟΠ ηνπ δήκνπ Νέαο 
Πεληέιεο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.3.23. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη φηη γηα 
παξάδεηγκα ζην δήκν ηεο Νέαο Πεληέιεο ν δήκνο έρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο 
επηινγψλ: 
 
Δάλ έρεη επηιέμεη ηελ κε δπαδηθή ρξέσζε: 

 Δάλ πξνηηκά λα δνζεί έκθαζε ζηελ δίθαηε ρξέσζε, ηφηε πξέπεη λα επηιέμεη ηελ 
ρξέσζε 3. 

 Δάλ πξνηηκά λα δνζεί έκθαζε ζηελ δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ, ηφηε πξέπεη λα 
επηιέμεη ηελ ρξέσζε 2. 

 Δάλ πξνηηκά λα ζπλδπάζεη φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηα παξαπάλσ δχν θξηηήξηα, ηφηε 
πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ρξέσζε 3. 

 
Δάλ έρεη επηιέμεη ηελ δπαδηθή ρξέσζε: 

 Δάλ πξνηηκά λα δνζεί έκθαζε ζηελ δίθαηε ρξέσζε, ηφηε πξέπεη λα επηιέμεη ηελ 
ρξέσζε 4. 
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 Δάλ πξνηηκά λα δνζεί έκθαζε ζηελ δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ, ηφηε πξέπεη λα 
επηιέμεη ηελ ρξέσζε 7. 

 Δάλ πξνηηκά λα ζπλδπάζεη φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηα παξαπάλσ δχν θξηηήξηα, ηφηε 
πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ρξέσζε 4. 

 
Σν πνηα ρξέσζε ζα επηιέμεη έλαο δήκνο είλαη ηειηθά κία πνιηηηθή απφθαζε ηνπ 
ίδηνπ ηνπ δήκνπ. 
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Πίλαθαο 5.3.9 Υξέσζε 1 φπσο ζήκεξα κε βάζε ηα m
2
 ησλ ππφρξεσλ παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ Νέαο Πεληέιεο ην 

2008 
  

            

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ πλνιηθφο 
πληειεζηήο 

€/m2 

πλη. 
Απνξ. 
 €/m2 

πλη. 
ΖΛΦ 
€/m2 

Κφζηνο 
Απνξ. € 

Κφζηνο 
ΖΛΦ € 

χλνιν 
€ 

€/kg 
Απνξ. 

€/kg 
ΖΛΦ 

€/kg 
χλ. 

€/Ρνι. 
Απνξ. 

€/Ρνι. 
ΖΛΦ 

€/Ρνι. 
χλ. 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
2,75 2,21 € 0,54 € 827.862 € 200.005 € 1.027.868 € 0,25 0,06 0,31 276,01 € 66,68 € 342,69 € 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
3,75 3,02 € 0,73 € 25.727 € 6.215 € 31.943 € 0,24 0,06 0,30 197,71 € 47,76 € 245,47 € 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΔ 
6 4,83 € 1,17 € 8.699 € 2.101 € 10.800 € 0,24 0,06 0,30 4.349,25 € 1.050,75 € 5.400,00 € 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
10 8,05 € 1,95 € 2.650 € 640 € 3.290 € 0,74 0,18 0,92 529,96 € 128,04 € 658,00 € 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 10 8,05 € 1,95 € 11.534 € 2.786 € 14.320 € 0,17 0,04 0,21 2.883,39 € 696,61 € 3.580,00 € 

 ΤΝΟΛΑ 2,82 2,27 € 0,55 € 876.471 € 211.749 € 1.088.220 € 0,24 0,06 0,30 279,08 € 67,42 € 346,51 € 
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Πίλαθαο 5.3.10 Υξέσζε 2 Με δπαδηθή ρξέσζε κε εληαία ηηκή ζε €/kg, ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ  
ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ Νέαο Πεληέιεο ην 2008 

  

      
Σα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ 

Ε-Κ--Κ** 

χζηεκα ΠΟΠ κε  
αθνχια 

 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
Απνξ. 

€ 
ΖΛΦ 

€ 
πλ.  
€/y 

€/Ρνι.  
Απνξ. 

€/Ρνι. 
ΖΛΦ 

€/Ρνι. 
χλ. 

πλη. 
Απνξ. 
€/kg 

πλη. ΖΛΦ 
€/kg 

Υξέσζε 
€/kg ΣΔΜ./y €/ΑΚ. 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
823.883 € 199.044 € 1.022.927 € 274,68 66,36 341,04 0,24 0,06 0,30 224.221 4,56 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
26.294 € 6.352 € 32.647 € 202,06 48,82 250,88 0,24 0,06 0,30 7.156 4,56 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΔ 
8.765 € 2.117 € 10.882 € 4.382,35 1.058,75 5.441,10 0,24 0,06 0,30 2.385 4,56 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
876 € 212 € 1.088 € 175,29 42,35 217,64 0,24 0,06 0,30 239 4,56 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 16.653 € 4.023 € 20.676 € 4.163,24 1.005,81 5.169,05 0,24 0,06 0,30 4.532 4,56 

 ΤΝΟΛΑ 876.471 € 211.749 € 1.088.220 € 279,08 67,42 346,51 0,24 0,06 0,30 238.533 4,56 

 
 

Πίλαθαο 5.3.11 Σα δεδνκέλα ηεο ρξέσζεο 2 γηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ «Κάδνο» 
  

ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 1 θ/β Υ 80 
lt* 

 2 θ/β Υ 80 
lt 

 3 θ/β Υ 80 
lt 

 2 θ/β Υ 
120 lt 

 3 θ/β Υ 
120 lt 

 2 θ/β Υ 
240 lt 

 3 θ/β Υ 
240 lt 

 2 θ/β Υ 
660 lt 

 3 θ/β Υ 
660 lt 

 2 θ/β Υ 
1.100 lt 

 3 θ/β Υ 
1.100 lt 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
190 380 569 569 854 1.139 1.708 3.131 4.697 5.219 7.829 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
190 380 569 569 854 1.139 1.708 3.131 4.697 5.219 7.829 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΔ 
190 380 569 569 854 1.139 1.708 3.131 4.697 5.219 7.829 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
190 380 569 569 854 1.139 1.708 3.131 4.697 5.219 7.829 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 190 380 569 569 854 1.139 1.708 3.131 4.697 5.219 7.829 

 ΤΝΟΛΑ            

* θ/β: Αλαθέξεηαη ζε πφζεο θφξέο αλά βδνκάδα είλαη ε ζπρλφηεηα απνθνκηδήο θαη πφζα ιίηξα είλαη ν θάδνο γηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάδν» 
**Ε-Κ--Κ=Εχγηζε-Κάδνο-αθνχια-Κάξηα 
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Πίλαθαο 5.3.12 Υξέσζε 3 Με δπαδηθή ρξέσζε, ηα ΠΚΑ θαη ΜΚΑ ρξεψλνληαη κε εληαία ηηκή ζε €/kg θαη ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη ζε ηηκή αλά ξνιφη (€/ξνι.), 
ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ Νέαο Πεληέιεο ην 2008 

  

         

Σα 4 ζπζηήκαηα 
ΠΟΠ 

Ε-Κ--Κ** 

χζηεκα ΠΟΠ κε  
αθνχια 

 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
Απνξ.  

€ 
ΖΛΦ 

€ 
ΤΝ. 
€/y 

πλη. 
Απ. 

€/ξνι./y 

πλη. 
ΖΛΦ 

€/ξνι./y 
€/Ρνι. 
(ζχλ.) 

πλη. 
Απνξ. 
€/kg 

πλη. 
ΖΛΦ 
€/kg 

πλ. 
€/kg 

ΑΠ. 
€/kg 

ΖΛΦ 
€/ξνι. ΣΔΜ./y €/ΑΚ. 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
823.883 € 202.234 € 1.026.116 € 274,68 67,42 € 342,10 € 0,24 0,06 0,31 0,24 € 67,42 € 224.221 3,67 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
26.294 € 8.774 € 35.068 € 202,06 67,42 € 269,49 € 0,24 0,08 0,33 0,24 € 67,42 € 7.156 3,67 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-
ΚΛΗΝΗΚΔ 8.765 € 135 € 8.900 € 4.382,35 67,42 € 4.449,78 € 0,24 0,00 0,25 0,24 € 67,42 € 2.385 3,67 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
876 € 337 € 1.214 € 175,29 67,42 € 242,72 € 0,24 0,09 0,34 0,24 € 67,42 € 239 3,67 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 16.653 € 270 € 16.923 € 4.163,24 67,42 € 4.230,66 € 0,24 0,00 0,25 0,24 € 67,42 € 4.532 3,67 

 ΤΝΟΛΑ 876.471 € 211.749 € 1.088.220 € 279,08 67,42 € 346,51 € 0,24 0,06 0,30 0,24 € 67,42 € 238.533 3,67 

 
 

Πίλαθαο 5.3.13 Σα δεδνκέλα ηεο ρξέσζεο 3 γηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ «Κάδνο» 
  

ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y ΚΑΓΟ €/y 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 1 θ/β Υ 80 
lt* 

 2 θ/β Υ 80 
lt 

 3 θ/β Υ 80 
lt 

 2 θ/β Υ 120 
lt 

 3 θ/β Υ 120 
lt 

 2 θ/β Υ 240 
lt 

 3 θ/β Υ 240 
lt 

 2 θ/β Υ 660 
lt 

 3 θ/β Υ 660 
lt 

 2 θ/β Υ 
1.100 lt 

 3 θ/β Υ 
1.100 lt 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
153 306 459 459 688 917 1.376 2.522 3.783 4.204 6.305 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
153 306 459 459 688 917 1.376 2.522 3.783 4.204 6.305 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΔ 
153 306 459 459 688 917 1.376 2.522 3.783 4.204 6.305 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
153 306 459 459 688 917 1.376 2.522 3.783 4.204 6.305 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 153 306 459 459 688 917 1.376 2.522 3.783 4.204 6.305 

 ΤΝΟΛΑ            

*θ/β: Αλαθέξεηαη ζε πφζεο θφξέο αλά βδνκάδα είλαη ε ζπρλφηεηα απνθνκηδήο θαη πφζα ιίηξα είλαη ν θάδνο γηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάδν» 
**Ε-Κ--Κ=Εχγηζε-Κάδνο-αθνχια-Κάξηα 
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Πίλαθαο 5.3.14 Υξέσζε 4 Γπαδηθή ρξέσζε, ην ΠΚΑ ρξεψλεηαη αλά ξνιφη ζε €/ξνι.,  ην ΜΚΑ ρξεψλεηαη κε ην kg ζε €/kg, ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη κε ην 
ξνιφη €/ξνι., ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ Νέαο Πεληέιεο ην 2008 

  

            
Σα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ 

Ε-Κ--Κ 

χζηεκα ΠΟΠ κε  
αθνχια 

 

Α
/
Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΠΚΑ € ΜΚΑ € ΖΛΦ € ΤΝ. €/y ΠΚΑ €/kg ΜΚΑ €/kg 
ΖΛΦ 
€/kg 

πλ. 
€/kg 

ΠΚΑ 
€/ξνι. 

ΜΚΑ 
€/ξνι. 

ΖΛΦ 
€/ξνι. 

πλ. 
€/ξνι. 

ΖΛΦ 
€/ξνι. 

ΠΚΑ 
€/ξνι. 

ΜΚΑ 
€/kg ΣΔΜ./y €/ΑΚ. 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
261.468 € 566.539 € 202.234 € 1.030.240 € 0,08 € 0,17 € 0,06 € 0,31 € 87,17 € 188,88 € 67,42 € 343,48 € 67,42 € 87,17 € 0,17 € 224.221 2,53 € 

2 ΚΑΣΑΣΖΜ
ΑΣΑ 11.344 € 18.081 € 8.774 € 38.198 € 0,11 € 0,17 € 0,08 € 0,36 € 87,17 € 138,95 € 67,42 € 293,54 € 67,42 € 87,17 € 0,17 € 7.156 2,53 € 

3 ΝΟΟΚΟΜ
ΔΗΑ-

ΚΛΗΝΗΚΔ 174 € 6.027 € 135 € 6.336 € 0,00 € 0,17 € 0,00 € 0,18 € 87,17 € 3.013,50 € 67,42 € 3.168,10 € 67,42 € 87,17 € 0,17 € 2.385 2,53 € 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
436 € 603 € 337 € 1.376 € 0,12 € 0,17 € 0,09 € 0,38 € 87,17 € 120,54 € 67,42 € 275,14 € 67,42 € 87,17 € 0,17 € 239 2,53 € 

5 SUPER 
MARKET - 

ΠΟΛΤΚΑΣΑ
ΣΖΜΑΣΑ 349 € 11.451 € 270 € 12.070 € 0,01 € 0,17 € 0,00 € 0,18 € 87,17 € 2.862,83 € 67,42 € 3.017,43 € 67,42 € 87,17 € 0,17 € 4.532 2,53 € 

 ΤΝΟΛΑ 273.770 € 602.701 € 211.749 € 1.088.220 € 0,08 € 0,17 € 0,06 € 0,30 € 87,17 € 191,91 € 67,42 € 346,51 €    238.533 2,53 € 

 
Πίλαθαο 5.3.15 Σα δεδνκέλα ηεο ρξέσζεο 4 γηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ «Κάδνο» 

  
ΚΑΓΟΗ €/y 

ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 1 θ/β Υ 80 
lt 

 2 θ/β Υ 80 
lt 

 3 θ/β Υ 80 
lt 

 2 θ/β Υ 120 
lt 

 3 θ/β Υ 120 
lt 

 2 θ/β Υ 240 
lt 

 3 θ/β Υ 240 
lt 

 2 θ/β Υ 660 
lt 

 3 θ/β Υ 660 
lt 

 2 θ/β Υ 
1.100 lt 

 3 θ/β Υ 
1.100 lt 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΔ 
105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

 ΤΝΟΛΑ            
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Πίλαθαο 5.3.16 Υξέσζε 5 Γπαδηθή ρξέσζε, ην ΠΚΑ ρξεψλεηαη αλά m
2
 ζε €/m

2
, ην ΜΚΑ ρξεψλεηαη κε ην kg ζε €/kg, ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη κε ην ξνιφη 

€/ξνι., ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ Νέαο Πεληέιεο ην 2008 
  

             

Σα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
Ε-Κ--Κ 

χζηεκα ΠΟΠ κε  
αθνχια 

 
Α
/
Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗ
Α 

ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΠΚΑ € ΜΚΑ € 
ΖΛΔΚΣΡ. 

€ ΤΝ. €/y ΠΚΑ €/m2 ΠΚΑ €/kg 
ΜΚΑ 
€/kg ΖΛ. €/kg πλ. €/kg 

ΠΚΑ 
€/ξνι. 

ΜΚΑ 
€/ξνι. ΖΛ. €/ξνι. 

πλ. 
€/ξνι. 

ΖΛ. 
€/ξνι. 

ΠΚΑ 
€/m2 

ΜΚΑ 
€/kg ΣΔΜ./y €/ΑΚ. 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 

265.200 € 566.539 € 202.234 € 1.033.972 € 0,71 € 0,08 € 0,17 € 0,06 € 0,31 € 88,42 € 188,88 € 67,42 € 344,72 € 67,42 € 0,71 € 0,17 € 224.221 € 2,53 € 
2 ΚΑΣΑΣΖΜ

ΑΣΑ 6.044 € 18.081 € 8.774 € 32.899 € 0,71 € 0,06 € 0,17 € 0,08 € 0,31 € 46,44 € 138,95 € 67,42 € 252,82 € 67,42 € 0,71 € 0,17 € 7.156 € 2,53 € 
3 ΝΟΟΚΟΜ

ΔΗΑ-
ΚΛΗΝΗΚΔ 1.277 € 6.027 € 135 € 7.439 € 0,71 € 0,04 € 0,17 € 0,00 € 0,21 € 638,57 € 3.013,50 € 67,42 € 3.719,50 € 67,42 € 0,71 € 0,17 € 2.385 € 2,53 € 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
233 € 603 € 337 € 1.173 € 0,71 € 0,07 € 0,17 € 0,09 € 0,33 € 46,69 € 120,54 € 67,42 € 234,65 € 67,42 € 0,71 € 0,17 € 239 € 2,53 € 

5 SUPER 
MARKET - 

ΠΟΛΤΚΑΣΑ
ΣΖΜΑΣΑ 1.016 € 11.451 € 270 € 12.737 € 0,71 € 0,01 € 0,17 € 0,00 € 0,19 € 254,01 € 2.862,83 € 67,42 € 3.184,26 € 67,42 € 0,71 € 0,17 € 4.532 € 2,53 € 

 
ΤΝΟΛΑ 

273.770 € 602.701 € 211.749 € 1.088.220 € 0,71 € 0,08 € 0,17 € 0,06 € 0,30 € 87,17 € 191,91 € 67,42 € 346,51 €    238.533 € 2,53 € 

 
 

Πίλαθαο 5.3.17 Σα δεδνκέλα ηεο ρξέσζεο 5 γηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ «Κάδνο» 
  

ΚΑΓΟΗ €/y 
ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 1 θ/β Υ 80 
lt 

 2 θ/β Υ 80 
lt 

 3 θ/β Υ 80 
lt 

 2 θ/β Υ 120 
lt 

 3 θ/β Υ 120 
lt 

 2 θ/β Υ 240 
lt 

 3 θ/β Υ 240 
lt 

 2 θ/β Υ 660 
lt 

 3 θ/β Υ 660 
lt 

 2 θ/β Υ 
1.100 lt 

 3 θ/β Υ 
1.100 lt 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΔ 
105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 105 210 315 315 473 631 946 1.734 2.601 2.891 4.336 

 ΤΝΟΛΑ            
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Πίλαθαο 5.3.18 Υξέσζε 6 Γπαδηθή ρξέσζε, ην ΠΚΑ ρξεψλεηαη αλά ξνιφη ζε €/ξνι., ην ΜΚΑ ρξεψλεηαη κε ην kg ζε €/kg, ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη κε ην ξνιφη 
€/ξνι., ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε δχν θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ (1

ε
 θαηνηθίεο θαη 2

ε
 φινη νη επαγγεικαηηθνί ρψξνη) ηνπ 

Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ Νέαο Πεληέιεο ην 2008 

  

            
Σα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ 

Ε-Κ--Κ 

χζηεκα ΠΟΠ κε  
αθνχια 

 

Α/
Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΠΚΑ  
€ 

ΜΚΑ  
€ ΖΛΦ € 

ΤΝ. 
€/y ΠΚΑ €/kg 

ΜΚΑ  
€/kg 

ΖΛ. 
€/kg 

πλ. 
€/kg 

ΠΚΑ 
€/ξνι. 

ΜΚΑ 
€/ξνι. 

ΖΛΦ 
€/ξνι. 

πλ. 
€/ξνι. 

ΖΛΦ 
€/ξνι. 

ΠΚΑ 
€/ξνι. 

ΜΚΑ 
€/kg ΣΔΜ./y €/ΑΚ. 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
258.587 € 569.275   200.005   1.030.240   0,08   0,17   0,06   0,31   86,21   189,79   66,68   342,69   66,68   86,21   0,17   224.221 € 2,54   

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑ
ΣΑ 14.000 € 16.713   10.828   38.198   0,13   0,16 € 0,10   0,39   107,58 € 128,43   83,21 € 319,23   83,21   107,58   0,16   7.156 € 2,34   

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗ
Α-ΚΛΗΝΗΚΔ 215 € 5.571   166   6.336   0,01   0,16 € 0,00   0,17   107,58 € 2.785,47   83,21 € 2.976,27   83,21   107,58   0,16   2.385 € 2,34   

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
538 € 557   416   1.376   0,15   0,16 € 0,12   0,42   107,58 € 111,42   83,21 € 302,22   83,21   107,58   0,16   239 € 2,34   

5 SUPER 
MARKET - 

ΠΟΛΤΚΑΣΑ
ΣΖΜΑΣΑ 430 € 10.585   333   12.070   0,01   0,16 € 0,00   0,17   107,58 € 2.646,20   83,21 € 2.837,00   83,21   107,58   0,16   4.532 € 2,34   

 ΤΝΟΛΑ 273.770 602.701 211.749 1.088.220 0,08   0,17   0,06   0,30   87,17   191,91   67,42   346,51      238.533 € 2,53   

 
 

Πίλαθαο 5.3.19 Σα δεδνκέλα ηεο ρξέσζεο 6 γηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ «Κάδνο» 
  

ΚΑΓΟΗ €/y 
ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 1 θ/β Υ 80 
lt 

 2 θ/β Υ 80 
lt 

 3 θ/β Υ 80 
lt 

 2 θ/β Υ 120 
lt 

 3 θ/β Υ 120 
lt 

 2 θ/β Υ 240 
lt 

 3 θ/β Υ 240 
lt 

 2 θ/β Υ 660 
lt 

 3 θ/β Υ 660 
lt 

 2 θ/β Υ 
1.100 lt 

 3 θ/β Υ 
1.100 lt 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
106 211 317 317 475 634 951 1.743 2.614 2.904 4.357 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
97 194 291 291 437 583 874 1.603 2.405 2.672 4.008 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΔ 
97 194 291 291 437 583 874 1.603 2.405 2.672 4.008 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
97 194 291 291 437 583 874 1.603 2.405 2.672 4.008 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 97 194 291 291 437 583 874 1.603 2.405 2.672 4.008 

 ΤΝΟΛΑ            

 



            Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271                                                            

 

 
Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr  

Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

-234- 

 

Πίλαθαο 5.3.20 Υξέσζε 7 Γπαδηθή ρξέσζε, ην ΠΚΑ ρξεψλεηαη αλά ξνιφη ζε €/ξνι., ην ΜΚΑ ρξεψλεηαη κε ην kg ζε €/kg, ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη κε ην ξνιφη 
€/ξνι., ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε 5 θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ (1

ε
 Καηνηθίεο θαη 2

ε
 Καηάζηεκα, 3

ε
 Ννζνθνκεία – Κιηληθέο, 4

ε
 Σξάπεδεο, 5

ε
 

Super Market – Πνιπθαηαζηήκαηα) ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ δήκνπ Νέαο Πεληέιεο ην 2008 

  

            
Σα 4 ζπζηήκαηα ΠΟΠ 

Ε-Κ--Κ 

χζηεκα ΠΟΠ κε  
αθνχια 

 

Α/
Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΠΚΑ € ΜΚΑ € ΖΛ. € ΤΝ. €/y ΠΚΑ €/kg ΜΚΑ €/kg ΖΛ. €/kg 

πλ. 
€/kg 

ΠΚΑ 
€/ξνι. 

ΜΚΑ 
€/ξνι. ΖΛ. €/ξνι. πλ. €/ξνι. 

ΖΛ. 
€/ξνι. 

ΠΚΑ 
€/ξνι. ΜΚΑ €/kg ΣΔΜ./y €/ΑΚ. 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
258.587 € 569.275   200.005   1.027.868   0,08   0,17 0,06   0,31   86,21   189,79   66,68   342,69   66,68   86,21   0,17 224.221 € 2,54 € 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
8.036 € 17.691   6.215   31.943   0,07   0,16 0,06   0,30   61,75   135,95   47,76   245,47   47,76   61,75   0,16 7.156 € 2,47 € 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ-
ΚΛΗΝΗΚΔ 2.717 € 5.981   2.101   10.800   0,08   0,17 0,06   0,30   1.358,51   2.990,74   1.050,75   5.400,00   1.050,75   1.358,51   0,17 2.385 € 2,51 € 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
828 € 1.822   640   3.290   0,23   0,51 0,18   0,92   165,54   364,43   128,04   658,00   128,04   165,54   0,51 239 € 7,64 € 

5 SUPER 
MARKET – 

ΠΟΛΤΚΑΣΑ-
ΣΖΜΑΣΑ 3.603 € 7.931   2.786   14.320   0,05   0,12 0,04   0,21   900,64   1.982,75   696,61   3.580,00   696,61   900,64   0,12 4.532 € 1,75 € 

 ΤΝΟΛΑ 273.770 602.701 211.749 1.088.220 0,08   0,17 0,06   0,30   87,17   191,91   67,42   346,51   67,42   87,17   0,17 238.533 € 2,53 € 

 
 
Πίλαθαο 5.3.21 Σα δεδνκέλα ηεο ρξέσζεο 7 γηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ «Κάδνο» 
  

ΚΑΓΟΗ €/y 
ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y ΚΑΓΟΗ €/y 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 
1 θ/β Υ 80 lt 2 θ/β Υ 80 lt 3 θ/β Υ 80 lt 2 θ/β Υ 120 lt 3 θ/β Υ 120 lt 2 θ/β Υ 240 lt 3 θ/β Υ 240 lt 2 θ/β Υ 660 lt 3 θ/β Υ 660 lt 2 θ/β Υ 1.100 lt 3 θ/β Υ 1.100 lt 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
106 211 317 317 475 634 951 1.743 2.614 2.904 4.357 

2 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
103 206 309 309 463 617 926 1.697 2.545 2.828 4.242 

3 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ- 
ΚΛΗΝΗΚΔ 104 209 313 313 469 626 939 1.721 2.582 2.869 4.303 

4 ΣΡΑΠΔΕΔ 
318 636 953 953 1.430 1.907 2.860 5.243 7.865 8.739 13.108 

5 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 73 146 218 218 328 437 655 1.201 1.802 2.002 3.003 

 ΤΝΟΛΑ            
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Πίλαθαο 5.3.22 χγθξηζε ησλ ρξεψζεσλ ΠΟΠ ζην δήκν Νέαο Πεληέιεο ην 2008 

α/α Καηεγνξία 
παξαγσγνχ 
απνξξηκκάησλ 

Υξέσζε 
1 
€/ξνι. 

Υξέσζε 
2 
€/ξνι. 

Υξέσζε 
3 
€/ξνι. 

Υξέσζε 
4 
€/ξνι. 

Υξέσζε 
5 
€/ξνι. 

Υξέσζε 
6 
€/ξνι. 

Υξέσζε 
7 
€/ξνι. 

 ΚΑΣΟΗΚΗΔ  342,69 € 341,04 342,10 € 343,48 € 344,72 € 342,69   342,69   

 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 245,47 € 250,88 269,49 € 293,54 € 252,82 € 319,23   245,47   

 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ- 
ΚΛΗΝΗΚΔ 5.400,00 € 5.441,10 4.449,78 € 3.168,10 € 3.719,50 € 2.976,27   5.400,00   

 ΣΡΑΠΔΕΔ 658,00 € 217,64 242,72 € 275,14 € 234,65 € 302,22   658,00   

 SUPER MARKET - 
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 3.580,00 € 5.169,05 4.230,66 € 3.017,43 € 3.184,26 € 2.837,00   3.580,00   

 ΤΝΟΛΑ 346,51 € 346,51 346,51 € 346,51 € 346,51 € 346,51   346,51   

 
 
1. Υξέσζε 1 φπσο ζήκεξα κε βάζε ηα m2 ησλ ππφρξεσλ παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ 
2. Υξέσζε 2 Με δπαδηθή ρξέσζε κε εληαία ηηκή ζε €/kg, ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ 
3. Υξέσζε 3 Με δπαδηθή ρξέσζε, ηα ΠΚΑ θαη ΜΚΑ ρξεψλνληαη κε εληαία ηηκή ζε €/kg θαη ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη ζε ηηκή αλά ξνιφη (€/ξνι.), 

ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ 
4. Υξέσζε 4 Γπαδηθή ρξέσζε, ην ΠΚΑ ρξεψλεηαη αλά ξνιφη ζε €/ξνι.,  ην ΜΚΑ ρξεψλεηαη κε ην kg ζε €/kg, ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη κε ην ξνιφη 

€/ξνι., ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ 
5. Υξέσζε 5 Γπαδηθή ρξέσζε, ην ΠΚΑ ρξεψλεηαη αλά m2 ζε €/m2, ην ΜΚΑ ρξεψλεηαη κε ην kg ζε €/kg, ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη κε ην ξνιφη €/ξνι., 

ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ 
6. Υξέσζε 6 Γπαδηθή ρξέσζε, ην ΠΚΑ ρξεψλεηαη αλά ξνιφη ζε €/ξνι., ην ΜΚΑ ρξεψλεηαη κε ην kg ζε €/kg, ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη κε ην ξνιφη 

€/ξνι., ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε δχν θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ (1ε θαηνηθίεο θαη 2ε φινη νη επαγγεικαηηθνί ρψξνη) 
7. Υξέσζε 7 Γπαδηθή ρξέσζε, ην ΠΚΑ ρξεψλεηαη αλά ξνιφη ζε €/ξνι., ην ΜΚΑ ρξεψλεηαη κε ην kg ζε €/kg, ν ΖΛΦ ρξεψλεηαη κε ην ξνιφη 

€/ξνι., ππάξρεη εληαία ρξέσζε ζε 5 θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνξξηκκάησλ (1ε Καηνηθίεο θαη 2ε Καηάζηεκα, 3ε Ννζνθνκεία – Κιηληθέο, 4ε 
Σξάπεδεο, 5ε Super Market – Πνιπθαηαζηήκαηα) 
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Πίλαθαο 5.3.23 Κξηηήξηα επηινγήο θαηαιιειφηεξεο ρξέσζεο ΠΟΠ ζην δήκν Νέαο Πεληέιεο ην 2008 
α/α Καηεγνξία 

παξαγσ- 
γνχ απνξξηκ-
κάησλ 

πληειεζηήο Βαξχηεηαο 
Γηα ηηο δηάθνξεο ρξεψζεηο 

εκεξηλή 
ρξέσζε  
ζε €/ξνι. 

Με Γπαδηθέο Υξεψζεηο ζε 
€/ξνι. & % απφθιηζε απφ 
δηθαηφηεξε ρξέσζε 2 & % 
απφθιηζε απφ ηελ ρξέσζε 1 

Γπαδηθέο Υξεψζεηο ζε €/ξνι. 
& % απφθιηζε απφ δηθαηφηεξε ρξέσζε 4 
& % απφθιηζε απφ ηελ ρξέσζε 1 

Υξέσζε 2 Υξέσζε 3 Υξέσζε 5,6,7 Υξέσζε 5 Υξέσζε 1 Υξέσζε 2 Υξέσζε 3 Υξέσζε 4 Υξέσζε 5 Υξέσζε 6 Υξέσζε 7 

1 ΚΑΣΟΗΚΗΔ  94,00% 94,29% 94,67% 95,01% 341,04 342,10 343,48 344,72 342,69 342,69 341,04 

    93,71% 94,29% 94,67% 94,67% 94,45% 94,45% 93,71% 

    94,00% 94,29% 94,45% 94,45% 94,67% 94,67% 94,00% 
2 ΓΡΑΦΔΗΑ - 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ - 
ΤΠΖΡΔΗΔ - 
ΒΗΟΣΔΥΝΗΔ 

3,00% 3,22% 3,51% 3,02% 250,88 269,49 293,54 252,82 319,23 245,47 250,88 

    2,79% 3,22% 3,51% 2,60% 3,20% 2,94% 2,79% 

    2,93% 2,91% 2,82% 2,93% 2,46% 3,51% 2,93% 
3 ΥΧΡΟΗ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΣΗΑΖ 
1,00% 0,82% 0,58% 0,68% 5.441,10 4.449,78 3.168,10 3.719,50 2.976,27 5.400,00 5.441,10 

    0,78% 0,82% 0,58% 0,56% 0,55% 0,17% 0,78% 

    0,99% 0,82% 0,58% 0,68% 0,58% 0,58% 0,99% 
4 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ – 

ΣΡΑΣΟΠΔΓΑ – 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 

0,10% 0,11% 0,13% 0,11% 217,64 242,72 275,14 234,65 302,22 658,00 217,64 

    0,09% 0,11% 0,13% 0,09% 0,11% -0,05% 0,09% 

    0,10% 0,11% 0,13% 0,11% 0,13% 0,13% 0,10% 
5 SUPER MARKET 

ΠΟΛΤΚΑΣΑ-
ΣΖΜΑΣΑ 

1,90% 1,56% 1,11% 1,17% 5.169,05 4.230,66 3.017,43 3.184,26 2.837,00 3.580,00 5.169,05 

    1,48% 1,56% 1,11% 1,11% 1,04% 0,90% 1,48% 

    1,06% 1,27% 1,11% 1,17% 1,11% 1,11% 1,06% 
 ΤΝΟΛΑ €/ξνι. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 346,51 346,51 € 346,51 € 346,51 € 346,51   346,51   346,51 
Άζξνηζκα πνζνζηνχ απφθιηζεο απφ ηελ δίθαηε ρξέσζε, πνπ ππνδειψλεη ην βαζκφ ηεο δίθαηεο 
ρξέσζεο. ζν πην θνληά ζην 100% ηφζν πην δίθαηε ε ρξέσζε. ηηο παξελζέζεηο ππνδειψλεηαη ε 
ζεηξά επηινγήο.  

98,85% 
(2

ε
) 

100,00% 
(1

ε
) 

100,00% 
(1

ε
) 

99,04% 
(3

ε
) 

99,36% 
(2

ε
) 

98,41% 
(4

ε
) 

Άζξνηζκα πνζνζηνχ απφθιηζεο απφ ηελ ζεκεξηλή ρξέσζε 1, πνπ ππνδειψλεη ην βαζκφ 
δηαζθάιηζεο εζφδσλ. ζν πην θνληά ζην 100% ηφζν πην κεγαιχηεξε ε δηαζθάιηζε. Οη 
παξελζέζεηο ππνδειψλνπλ ηε ζεηξά επηινγήο θάζε ρξέσζεο κε βάζε απηφ ην θξηηήξην.  

99,08% 
(1

ε
) 

99,40% 
(1

ε
) 

99,09% 
(3

ε
) 

99,35% 
(2

ε
) 

98,95% 
(4

ε
) 

100,00% 
(1

ε
) 

πλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ θξηηεξίσλ (κέζνο φξνο αληίζηνηρσλ ηηκψλ). ζν πην θνληά ζην 
100% ηφζν πην κεγαιχηεξε αζξνηζηηθά ε δίθαηε ρξέσζε θαη ε δηαζθάιηζε εζφδσλ. 

 

98,96% 
(2

ε
) 

99,70% 
(1

ε
) 

99,55% 
(1

ε
) 

99,19% 
(3

ε
) 

99,15% 
(4

ε
) 

99,21% 
(2

ε
) 
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5.4 Σξφπνη είζπξαμεο δεκνηηθψλ ηειψλ ζε ΟΣΑ 
πνπ εθαξκφδεη ζχζηεκα ΠΟΠ   
5.4.1 Ο ζεκεξηλφο ηξφπνο είζπξαμεο κέζσ ΓΔΖ δελ κπνξεί 
λα ζπλερηζηεί γηα πνιχ 

Τπάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ είζπξαμεο 
ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο. Απηά ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 

 Άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη λνκνζεηηθά πξνβιήκαηα κε ην ζεκεξηλφ ηξφπν 
είζπξαμεο. ε πξφζθαην έγγξαθν ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε (ηΠ) πξνο ηνλ 
δήκν Ακαξνπζίνπ (βιέπε πξφζθαην δεκνζίεπκα ηεο 21εο Ηνπλίνπ 2011 ζην 
Παξάξηεκα VI), έθξηλε φηη ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ επηβάιεη ε παξνχζα δεκνηηθή 
αξρή είλαη παξάλνκα. ηνπο ιφγνπο ηεο κε λνκηκφηεηαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν 
εμήο: «νη πεξηζζόηεξνη απηνί ζπληειεζηέο (ρξέσζεο) δελ θαηαλέκνληαη θαηά 
θαηεγνξία ππνρξένπ αλαιόγωο ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο, 
αιιά κε θξηηήξην ην εκβαδόλ ηνπ αθηλήηνπ». Με ηελ αηηηνινγία απηή ηνπ ηΠ 
ηξίδνπλ ηα ζεκέιηα ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ είζπξαμεο ησλ ηειψλ απφ ηνπο δήκνπο. 

 

 Πνιινί θαηαλαισηέο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αδπλαηνχλ λα πιεξψλνπλ 
ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ, πνπ έρνπλ απμεζεί ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ, θαη απηφ 
ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ είζπξαμε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο. 

 

 Ζ απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο, πνπ είλαη πξν ησλ ππιψλ, δεκηνπξγεί ήδε 
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ, δηφηη νη αλεμάξηεηνη πάξνρνη  
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αξλνχληαη λα θνξησζνχλ ηελ ππνρξέσζε απηή. Γηα ην ιφγν 
απηφ νη Γήκνη, κέζσ ηεο ΚΔΓΚΔ, έρνπλ δεηήζεη λα δηαζθαιηζηεί λνκνζεηηθά ε 
κειινληηθή είζπξαμε ησλ ηειψλ απηψλ κε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
νη –φπνηνη-πάξνρνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα ππνρξενχληαη λα εηζπξάηηνπλ ηα 
αληαπνδνηηθά ηέιε ππέξ ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο. Απηφ φκσο δελ είλαη θαζφινπ 
βέβαην φηη ζα κπνξέζεη ηειηθά λα εθαξκνζζεί, δηφηη  ζπλαληά ήδε ηελ 
θαηεγνξεκαηηθή άξλεζε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ παξφρσλ 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη ην ηειεπηαίν πνπ επηζπκνχλ είλαη λα θνξησζνχλ 
ηελ ππνρξέσζε απηή. Οη ιφγνη ηεο άξλεζήο ηνπο είλαη πξνθαλείο θαζψο δελ 
ζέινπλ νη ινγαξηαζκνί ηνπο λα είλαη «θνπζθσκέλνη» κε ρξεψζεηο ππέξ ηξίησλ, 
θάηη γηα ην νπνίν φπσο είλαη γλσζηφ δελ ζέιεη εδψ θαη ρξφληα νχηε ε ΓΔΖ, πνπ 
φκσο δελ κπνξεί λα θάλεη δηαθνξεηηθά, ιφγσ θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο. Οη 
αλεμάξηεηνη ηδηψηεο πάξνρνη φκσο, κπνξνχλ λα αξλεζνχλ απηή ηελ ππνρξέσζε 
θαη είλαη κάιηζηα λνκηθά ακθίβνιν, ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα εμαλαγθαζηνχλ γη‟ 
απηφ. 

 
Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνιινί δήκνη αλαγθάδνληαη λα 
αλαδεηήζνπλ, γηα θάζε ελδερφκελν, δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο φπσο είλαη ε 
είζπξαμε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ κέζσ ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Όδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο -πνπ φκσο δελ δηαζέηνπλ φινη- αιιά θαη ε δεκηνπξγία απηνηειψλ 
δεκνηηθψλ κεραληζκψλ είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ιχζε φκσο πνπ 
πξνυπνζέηεη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηε δηεπζέηεζε θάπνησλ λνκηθψλ θαη θπξίσο 
δηαδηθαζηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ δεηεκάησλ. 
 
Απηέο νη εμειίμεηο δεκηνπξγνχλ κία πνιχ επλντθή ζπγθπξία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, αθνχ δηεπθνιχλνληαη νπσζδήπνηε απφ ηελ ελδερφκελε 
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δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ κεραληζκνχ είζπξαμεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο 
απφ ηνπο δήκνπο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ν ζεκεξηλφο ηξφπνο είζπξαμεο έρεη ηα φξηά ηνπ θαη ζα πξέπεη 
λα δξνκνινγεζεί ε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ κεραληζκνχ είζπξαμεο ζηνπο 
δήκνπο, γεγνλφο, πνπ δηεπθνιχλεη θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 

 
 

5.4.2 Ζ είζπξαμε δεκνηηθψλ ηειψλ κε ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
 

Μπνξεί ε είζπξαμε ησλ ηειψλ ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ λα γίλεη κέζσ ΓΔΖ; 
 
Με ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ηίζεηαη άκεζα ην ζέκα ζην πσο ζα γίλεη ε 
είζπξαμε ησλ ηειψλ. Φπζηθά εθείλν πνπ ζα ήζειαλ νη δήκνη είλαη λα κπνξνχλ λα ην 
εηζπξάηηνπλ φπσο ζήκεξα κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ. Δίλαη φκσο απηφ 
εθηθηφ; 
 
Έρεη αλαθεξζεί φηη ε ΓΔΖ δέρεηαη ην πνιχ δχν ζηαζεξνχο παξακέηξνπο γηα θάζε 
ξνιφη θαηαλαισηή (βιέπε εηθφλα 5.4.1). κσο, ε ρξέσζε κε ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
απαηηεί αλάινγα ηα εμήο: 

 
 Με δπαδηθή ρξέσζε: Δάλ ν δήκνο εθαξκφδεη κε δπαδηθή ρξέσζε ηφηε ππάξρεη 

κία ζηαζεξή ρξέσζε αλά θηιφ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ, πνπ 
πνιιαπιαζηάδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ 
θάζε ξνινγηνχ (λνηθνθπξηνχ ή επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ). Άξα, απαηηνχληαη ζε θάζε 
ινγαξηαζκφ ηφζνη παξάκεηξνη φζα είλαη ηα ξνιφγηα ηεο ΓΔΖ ζπλ κία αθφκε απηή 
ηεο ζηαζεξήο ρξέσζεο αλά θηιφ. Δίλαη απηνλφεην φηη δελ κπνξεί ε ΓΔΖ λα 
δέρεηαη ζε θάζε δίκελν ή θαη εμάκελν εθαηνληάδεο ρηιηάδεο παξακέηξνπο θάζε 
θνξά, πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί γηα λα ρξεψλεη ηα ηέιε. Άξα, ζηελ 
πεξίπησζε ηεο κε δπαδηθήο ρξέσζεο απηή δελ κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ ηεο ΓΔΖ ή 
άιισλ παξνρψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην κέιινλ. 

 

 Γπαδηθή ρξέσζε: Δάλ ν δήκνο εθαξκφδεη δπαδηθή ρξέσζε ηφηε ππάξρεη κία 
ζηαζεξή ρξέσζε αλά ξνιφη ή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαηαλαισηή (εάλ επηιεγεί 
απηφο ν ηξφπνο ζηαζεξήο ρξέσζεο), θαη κία κεηαβιεηή ρξέσζε, πνπ είλαη ην 
γηλφκελν ελφο ζηαζεξνχ ζπληειεζηή πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη θάζε θνξά κε ηελ 
πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ θάζε ξνινγηνχ (λνηθνθπξηνχ ή 
επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ). Άξα, απαηηνχληαη ζε θάζε ινγαξηαζκφ ηφζνη παξάκεηξνη 
φζα είλαη ηα ξνιφγηα ηεο ΓΔΖ ζπλ δχν αθφκε απηψλ ησλ ζηαζεξψλ ρξεψζεσλ 
αλά θηιφ. Δίλαη απηνλφεην φηη θαη ζηελ δπαδηθή ρξέσζε δελ κπνξεί ε ΓΔΖ λα 
δέρεηαη ζε θάζε δίκελν ή θαη εμάκελν εθαηνληάδεο ρηιηάδεο παξακέηξνπο, πνπ 
αθνξνχλ ηελ κεηαβιεηή ρξέσζε. κσο, ε ζηαζεξή ρξέσζε είλαη κφλν κία 
παξάκεηξνο ίδηα γηα φια ηα ξνιφγηα (ή ην πνιχ δχν γηα θάζε ξνιφη εάλ επηιεγεί ε 
ζηαζεξή ρξέσζε λα εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ ήδε 
ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ζηε ΓΔΖ). Οπφηε ζηελ πεξίπησζε ηεο 
δπαδηθήο ρξέσζεο ζα κπνξνχζε λα εηζπξαρζεί κέζσ ΓΔΖ, φπσο ζήκεξα, 
ην Πάγην Κφζηνο απφ θάζε ξνιφη – θαηαλαισηή θαη φρη ην κεηαβιεηφ 
θφζηνο. 
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Δηθφλα 5.4.1 Σππηθφο ινγαξηαζκφο ΓΔΖ, φπνπ θαίλνληαη νη δχν ζηαζεξνί παξάκεηξνη, 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ (ΓΣ) θαη ηνπ 
Γεκνηηθνχ Φφξνπ (ΓΦ) 

 
 
Άξα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε θαζαξή θαη κφληκε ιχζε είλαη:  
 

 Οη δήκνη γηα λα εθαξκφζνπλ θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζα πξέπεη λα 
αλαπηχμνπλ δηθφ ηνπο κεραληζκφ είζπξαμεο φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ 
(ΓΣ) ή κφλν ηνπ Μεηαβιεηνχ Κφζηνπο ησλ ΓΣ απφ ηνπο δεκφηεο θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπο. Δάλ φκσο εηζπξάηηνπλ κε δηθφ ηνπο κεραληζκφ ην 
κεηαβιεηφ θφζηνο είλαη ινγηθφ φηη ζα κπνξνχζαλ λα εηζπξάηηνπλ θαη ην 
πάγην θφζηνο, δειαδή φια ηα ΓΣ καδί. 
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Μπνξνχλ νη ΟΣΑ λα αλαπηχμνπλ δηθφ ηνπο κεραληζκφ είζπξαμεο ησλ 
δεκνηηθψλ ηειψλ; Ση θφζηνο θαη ηη φθεινο ζα έρνπλ; 
 
Φπζηθά κπνξνχλ, φπσο ήδε θάλνπλ ρηιηάδεο δήκνη θαη θνηλφηεηεο ζε φια ηα θξάηε 
κέιε ηεο ΔΔ. Ήδε, ζήκεξα πνιινί ΟΣΑ έρνπλ δηθφ ηνπο κεραληζκφ είζπξαμεο ησλ 
αληίζηνηρσλ ηειψλ γηα ηελ χδξεπζε θαη απνρέηεπζε ησλ θαηνηθηψλ ησλ δεκνηψλ ηνπο 
θαη απιψο ζα ηνλ επεθηείλνπλ θαη ζηηο λέεο ρξεψζεηο γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ. ζνη δήκνη δελ έρνπλ δηθφ ηνπο κεραληζκφ είζπξαμεο κπνξνχλ 
εχθνια λα ηνλ δεκηνπξγήζνπλ (Κπξθίηζνο 2010β; 2011β). 
 
Ζ δεκηνπξγία δηθνχ ηνπο κεραληζκνχ είζπξαμεο ησλ ηειψλ ζα έρεη ηα παξαθάησ 
κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο δήκνπο: 
 

 
Μεηνλεθηήκαηα γηα ην δήκν 
 

 Αχμεζε θφζηνπο είζπξαμεο: Θα απμεζεί ην θφζηνο είζπξαμεο ησλ ΓΣ, ιφγσ 
επηπιένλ πξνζσπηθνχ, θπξίσο ζηνπο δήκνπο εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ήδε θάπνην 
κεραληζκφ είζπξαμεο ηειψλ. 

 

 Αχμεζε αξρηθά ησλ θαθνπιεξσηψλ: Αλακέλεηαη φηη κε ηελ εθαξκνγή 
δεκνηηθνχ κεραληζκνχ είζπξαμεο ησλ ηειψλ ζα απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ 
θαθνπιεξσηψλ λνηθνθπξηψλ, δηφηη «θεύγεη» ην θφβεηξν γηα ηνπο θαηαλαισηέο φηη 
ζα ηνπο θνπεί ην ξεχκα. Απηφ φκσο ζηαδηαθά ζα εμνκαιπλζεί θαη αλακέλεηαη φηη 
ζα επαλέιζεη ε θαηάζηαζε ζηα πξνεγνχκελα πνζνζηά απσιεηψλ. ε ρψξεο 
φπνπ νη δήκνη εηζπξάηηνπλ πνιιά ρξφληα ηα δεκνηηθά ηέιε κε δηθφ ηνπο 
κεραληζκφ ην πνζνζηφ ησλ απσιεηψλ είλαη κηθξφ. Γηα παξάδεηγκα ζηνπο 
Κππξηαθνχο δήκνπο, πνπ έρνπλ πνιιέο αλαινγίεο κε ηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ 
απηφ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 3%, φζν πεξίπνπ είλαη ζήκεξα θαη κε ηελ είζπξαμε κέζσ 
ΓΔΖ. 

 
Πιενλεθηήκαηα γηα ην δήκν 
 

 Δμνηθνλφκεζε ηνπ 2% ηεο πξνκήζεηαο ηεο ΓΔΖ: Θα εμνηθνλνκήζνπλ ην πνζφ 
πνπ ηνπο ρξεψλεη ζήκεξα ε ΓΔΖ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην θαζφινπ 
επθαηαθξφλεην πνζφ ηνπ 2% επί ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, ην θφξν 
ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ θαη ηνπ Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (βιέπε 
Παξάξηεκα IV Νφκνο 16/1975, Άξζξν 9 θαη παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 
2130/1993). 

 

 Βέιηηζηε παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ: Με ηελ πεξηνδηθή 
έθδνζε ινγαξηαζκψλ ρξέσζεο πξνο ηνπο δεκφηεο ζα έρεη ν δήκνο πιήξε θαη 
ζπλερή εηθφλα γηα θάζε παξαγσγφ απνβιήησλ, γηα ην εάλ δειαδή απμάλεη ή 
κεηψλεη δηαρξνληθά ηα παξαγφκελα απνξξίκκαηά ηνπ. Δπίζεο, ζα έρεη θαη ηελ 
πιήξε πνζνηηθή εηθφλα είηε ζε επίπεδν πεξηνρήο, είηε ζε φπνηα ηκήκαηα ηνπ 
δήκνπ ζέιεη είηε ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα επαγγεικαηηθψλ 
ρψξσλ. 

 

 Θα κπνξεί λα ζρεδηάδεη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ελεκέξσζεο ή επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ: Αθνχ ν δήκνο ζα μέξεη ηελ πνξεία παξαγσγήο απνξξηκκάησλ 
θάζε λνηθνθπξηνχ θαη θάζε επηρείξεζεο ζα κπνξεί λα ζρεδηάδεη ζηνρεπκέλεο 
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δξάζεηο ελεκέξσζεο ή επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Έηζη, κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν 
θαη κέζα ζα κπνξεί είηε λα ελζαξξχλεη ηνπο δεκφηεο λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 
ηνπο φηαλ βιέπεη φηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε θαη κεηψλνπλ ηα 
απνξξίκκαηά ηνπο, είηε λα ελεκεξψλεη θαη επαηζζεηνπνηεί θαηάιιεια εθείλνπο 
ηνπο δεκφηεο, πνπ βιέπεη φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε θαη απμάλνπλ ηα 
απνξξίκκαηά ηνπο. Αλάινγεο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο κπνξεί λα θάλεη ν δήκνο θαη 
ζε επίπεδν νιφθιεξεο πεξηνρήο ή θαη κεκνλσκέλσλ νηθηζκψλ ηνπ δήκνπ. Ζ 
εηθφλα ηεο πνξείαο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θάζε λνηθνθπξηνχ θαη θάζε 
πεξηνρήο ηνπ δήκνπ, απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε πιεξνθνξία γηα ηελ 
ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε φιεο ηηο δξάζεηο δηαρείξηζεο 
απνξξηκκάησλ ηνπ δήκνπ. Απηή ε εηθφλα είλαη ν «Οδεγόο» ηνπ δήκνπ γηα ηηο 
ζπλερείο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη γηα λα αληηκεησπίδεη 
ηα φπνηα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ. 

 

 Αμηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ είζπξαμεο γηα θάζε άιιε είζπξαμε: Δίλαη ζαθέο 
φηη ν δήκνο ζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηνλ ίδην κεραληζκφ γηα θάζε άιιε είζπξαμε. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κεηψζεη ν ζπλνιηθφ θφζηνο είζπξαμεο φισλ ησλ πηζαλψλ 
νθεηιψλ ησλ δεκνηψλ. 

 

 Απφθηεζε ζρέζεο κε ηνπο δεκφηεο: ζν θαη εάλ εθ πξψηεο φςεσο αθνχγεηαη 
ιίγν παξάμελα, ε ζπζηεκαηηθή απνζηνιή ινγαξηαζκψλ γηα ηα απνξξίκκαηα 
απνηειεί θαη κία κφληκε ζρέζε ηνπ δήκνπ κε ηνπο δεκφηεο. Απηή ηε ζπρλή επαθή 
ηνπ δήκνπ κε ηνπο δεκφηεο ζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη κε απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ 
πιηθνχ, ζε πνιιά ζέκαηα ζρεηηθά ή άζρεηα κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 
Σέηνηα ελεκεξσηηθά ζέκαηα είλαη ελδεηθηηθά ηα εμήο: λέεο δξάζεηο αλαθχθισζεο – 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, δεκνηηθφ αζιεηηζκφ, 
εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, εξγαζία, ΚΔΠ, παηδηθνί ζηαζκνί, δεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο, 
δεκνηηθή αζηπλνκία, ηνπηθά πξνβιήκαηα,  θ.α. Δπίζεο, νη δεκφηεο ζα έξρνληαη ζε 
επαθή θαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζπρλφηεξα (π.ρ. γηα πιεξσκή 
ινγαξηαζκψλ, αληαπφθξηζε ζε πξνζθιήζεηο ηνπ δήκνπ θ.α.) θαη ζα αξρίζνπλ λα 
λνηψζνπλ πνιχ πην θνληά ηνπο ην δήκν, πνπ ήδε έρεη κεγαιψζεη θαη 
απνκαθξπλζεί ιφγσ Καιιηθξάηε. Ο απφκαθξνο δήκνο ηνπ ζήκεξα, κπνξεί λα 
αξρίζεη λα γίλεηαη «Ο Γήκνο Μνπ, πνπ λνηάδεηαη γηα κέλα» θαη ζε απηφ ζα έρεη 
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά θαη ν αλεμάξηεηνο κεραληζκφο είζπξαμεο ησλ ηειψλ ηνπ 
δήκνπ.  

 

 Αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ: Απφ ηα πξνεγνχκελα γίλεηαη 
ζαθέο φηη εάλ ν δήκνο αμηνπνηήζεη ηελ ζρέζε πνπ ζα νηθνδνκεζεί κε ηνπο 
δεκφηεο θαη ζρεδηάδεη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ελεκέξσζεο, πνπ δελ ζα κπνξνχζε 
αιιηψο λα ζρεδηάζεη δηφηη δελ ζα είρε ζηνηρεία, ζα κπνξεί ν κεραληζκφο 
είζπξαμεο ησλ ηειψλ λα απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα επηηάρπλζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηηπρίαο φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΟΠ. 

 
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη: 
 

 Οη δήκνη έρνπλ αξθεηά ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ δεκηνπξγία 
δηθνχ ηνπο κεραληζκνχ είζπξαμεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, πνπ κπνξνχλ λα 
αληηζηαζκίζνπλ θαηά πνιχ ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηαπηφρξνλα λα 
απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ. 
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5.4.3 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε 
Εύγηζε αθνύια Κάδν θαη Κάξηα 
 
ην θεθάιαην 5.3.4 αλαπηχρζεθαλ ηξία ζελάξηα γηα ην πσο ζα πξέπεη λα 
ππνινγηζζεί ε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα λα δηαζθαιηζζνχλ νη ζεκεξηλνί 
νηθνλνκηθνί πφξνη ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ησλ δήκσλ. Απηά ηα ζελάξηα αθνξνχλ ηελ 
δηαζθάιηζε κέζσ ηεο ρξέσζεο. Θα κπνξνχζαλ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε ή θαη 
κε αθνύια λα δηαζθαιηζζνχλ νη πφξνη θαη κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ είζπξαμεο. 
 
Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε θάζε ζχζηεκα ΠΟΠ μερσξηζηά γηα λα είλαη θαηαλνεηή 
ε θάζε δηαδηθαζία, δηφηη ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά θαη θάπνηα δηαθνξεηηθά ζεκεία ζε 
θάζε ζχζηεκα. 

 
 
Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε 
 
Ήδε, ζηνλ δήκν Αγιαηδηάο ηεο Κχπξνπ, πνπ μεθηλά ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 
κε Εχγηζε, πξνγξακκαηίδεηαη ε είζπξαμε ησλ ηειψλ απφ πνιπθαηνηθίεο, λα γίλεηαη ζε 
επίπεδν θηηξίνπ, κε ινγαξηαζκφ, πνπ ζα δίλεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ.  Κάηη 
αλάινγν, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί θαη ζηελ Διιάδα, πξνζαξκνδφκελν ζηηο 
Διιαδηθέο ζπλζήθεο. Παξαθάησ, κε βάζε ηελ εκπεηξία, πνπ απνθηήζεθε απφ ην 
παξφλ πξφγξακκα LIFE,  θαηαηίζεηαη κία πξφηαζε, ζρεηηθά κε ηελ κεζνδνινγία 
είζπξαμεο ησλ ηειψλ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε, κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 
επηηεπρζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ δχν ζεκαληηθέο επηδηψμεηο, ηδηαίηεξα ζηα 
δχζθνια κεγάια θηίξηα κε πνιιέο θαηνηθίεο, πνπ είλαη νη εμήο: 
 

 Να δηαζθαιηζζεί ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ε είζπξαμε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ 
θαζαξηφηεηαο, θαη 

 Να δηαζθαιηζζεί φζν είλαη δπλαηφ ε δίθαηε ρξέσζε κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ ΠΟΠ. 
 

Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην ηνπνζεηείηαη απφ έλαο 
ηνπιάρηζηνλ θάδνο απνξξηκκάησλ – ππνιεηκκάησλ, θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο 
βήκαηα: 
 
1. Σν Πάγην Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΠΚΑ) (εάλ εθαξκνζζεί ην δπαδηθφ ζχζηεκα 

ρξέσζεο) κπνξεί λα εηζπξάηηεηαη κέζσ ΓΔΖ κε ην ζελάξην ρξέσζεο, πνπ ζα 
επηιέμεη ν δήκνο, είηε κε ρξέσζε κε βάζε ην θάζε ξνιφη ηεο ΓΔΖ, είηε κε ρξέσζε 
κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θαηνηθίαο ηνπ θάζε ππφρξενπ επί ηνλ 
αληίζηνηρν ζπληειεζηή πνπ νξίδεη θάζε θνξά ν δήκνο (φπσο ζήκεξα). ην ΠΚΑ 
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν ειεθηξνθσηηζκφο (ΖΛΦ). 

2. Δλαιιαθηηθά ηνπ ηξφπνπ 1, ζα κπνξνχζε ε είζπξαμε ηνπ ΠΚΑ λα γίλεη θαη σο 
εμήο: Δπεηδή είλαη γλσζηά ζε θάζε δήκν ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ππφρξεσλ 
(απφ ηα ξνιφγηα ηεο ΓΔΖ) θάζε θηηξίνπ, ζα κπνξνχζε ν δήκνο λα εηζπξάηηεη θαη 
ην ΠΚΑ κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ κεραληζκνχ είζπξαμεο, ρξεψλνληαο ηνλ θάδν ηνπ 
θηηξίνπ. ην ινγαξηαζκφ ηεο ρξέσζεο ηνπ ΠΚΑ ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ν θάζε ππφρξενο κε ην ζηαζεξφ πνζφ πνπ νθείιεη, αλάινγα ην είδνο 
ηνπ παξαγσγνχ απνξξηκκάησλ, πνπ αλήθεη (π.ρ. θαηνηθία, ή θάπνηα θαηεγνξία 
επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ). Ο ινγαξηαζκφο γηα ηε ρξέσζε ΠΚΑ κφλν ηελ πξψηε 
θνξά ζα έρεη θάπνηα δπζθνιία λα εθδνζεί. ηε ζπλερεία ζα αιιάδεη κφλν ην χςνο 
ηεο ΠΚΑ ρξέσζεο θάζε θαηεγνξίαο ππφρξενπ, φπσο ην απνθαζίδεη θάζε θνξά ν 
δήκνο. 
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3. Δλαιιαθηηθά ηνπ ηξφπνπ 2, ζα κπνξνχζε ε είζπξαμε ηνπ ΠΚΑ λα γίλεη θαη σο 
εμήο: πσο θαη ζηελ πεξίπησζε 2, φκσο ην ζχλνιν ηνπ ΠΚΑ λα επηκεξίδεηαη 
ζηνπο ππφρξενπο, φπσο θαη ν επηκεξηζκφο ηνπ Μεηαβιεηνχ Κφζηνπο 
Απνξξηκκάησλ (ΜΚΑ), πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

4. Σν Μεηαβιεηφ Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΜΚΑ) λα κελ ρξεψλεηαη ζε θάζε 
παξαγσγφ  ππνιεηκκάησλ – απνξξηκκάησλ, αιιά επίζεο ζην θηίξην, πνπ αλήθεη ν 
θάδνο. 

5. Ο ινγαξηαζκφο ησλ ηειψλ ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ δήκν, ζα 
πεξηέρεη ην επηκεξηζκέλν θφζηνο ΠΚΑ (ή κία εληαία ηηκή εάλ επηιεγεί ν ηξφπνο Νν 
3) θαη κία ηηκή γηα ην ΜΚΑ. Ο ινγαξηαζκφο ζα απνζηέιιεηαη πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή 
ηνπ θηηξίνπ (ή ζηνλ έλνηθν ηνπ θηηξίνπ εάλ είλαη κνλνθαηνηθία), ν νπνίνο κε ηε 
ζεηξά ηνπ ζα επηκεξίδεη θαη ην θφζηνο ΜΚΑ ζηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ καδί κε ην 
ήδε επηκεξηζκέλν θφζηνο  ΠΚΑ, θαζψο θαη ηα ππφινηπα θνηλφρξεζηα έμνδα. 

6. Δάλ ζην θηίξην ππάξρνπλ δηακεξίζκαηα – θαηνηθίεο, γξαθεία ή άιιεο 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο (άξα παξάγνπλ κηθξέο 
πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ), ν δηθαηφηεξνο ηξφπνο επηκεξηζκνχ είλαη λα γίλεηαη κε 
βάζε ηα κφληκα άηνκα, πνπ δηακέλνπλ ζε θάζε θαηνηθία – δηακέξηζκα θαη ηα 
κφληκα άηνκα, πνπ εξγάδνληαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. 

7. Δάλ ζην θηίξην ππάξρεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη κεγάινη ή κεζαίνη παξαγσγνί 
απνξξηκκάησλ (π.ρ. super market, θάβα, κεγάιν εκπνξηθφ θαηάζηεκα, mini 
market, εζηηαηφξην, κπαξ, θαθέ, κηθξά θαηαζηήκαηα, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο 
θ.α.) ζα πξέπεη αλάινγα ην ζελάξην πνπ έρεη επηιέμεη ν δήκνο α) είηε λα έρεη θάζε 
παξαγσγφο απνξξηκκάησλ δηθφ ηνπ θάδν, β) είηε λα έρνπλ φινη απηνί νη 
παξαγσγνί θνηλφ θάδν, γ) είηε αλά νκάδα παξφκνησλ παξαγσγψλ λα έρνπλ θνηλφ 
θάδν θαη λα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηνπο ην θνηλφ κεηαβιεηφ θφζηνο. 

8. ηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ θάδσλ ζε θάπνην θηίξην ζα εθδίδνληαη ηφζνη 
ινγαξηαζκνί φζνη θαη νη θάδνη, ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα απνζηέιινληαη νη 
ινγαξηαζκνί ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ, ν νπνίνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ηνπο πιεξψζεη θαη λα εηζπξάμεη ηα αληίζηνηρα ηέιε απφ θαηνηθίεο θαη 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, φπσο αθξηβψο γίλεηαη ζήκεξα κε ηα 
θνηλφρξεζηα έμνδα θάζε θηηξίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αλέθηθην κπνξεί 
ν ινγαξηαζκφο λα απνζηέιιεηαη θαη θαη‟ επζείαλ ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. 

9. πσο έρεη πξνηαζεί, πξνηείλεηαη ν θάδνο ηνπ θηηξίνπ λα θιεηδψλεη κε βαξπηηθέο 
θιεηδαξηέο, ψζηε λα κελ κπνξνχλ νη κε έλνηθνη ηνπ θηηξίνπ λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. 

10. Ο δηαρεηξηζηήο ελζσκαηψλεη ην ΠΚΑ ή/θαη ην ΜΚΑ καδί κε ηα άιια θνηλφρξεζηα 
έμνδα ηνπ θηηξίνπ θαη εηζπξάηηνληαο ηα θνηλφρξεζηα εηζπξάηηεη θαη ηα ηέιε θάζε 
ππφρξενπ, ηα νπνία απνδίδεη ζηνλ δήκν. Ζ απφδνζε ζηνλ δήκν κπνξεί λα γίλεηαη 
κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή κε πιεξσκή ζην ηακείν ηνπ δήκνπ ή 
κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ή κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 
 
Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνύια 
 
Καη ε πεξίπησζε ηεο είζπξαμεο ησλ ηειψλ ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνύια 
πξνυπνζέηεη φηη ζα ηνπνζεηεζεί έλαο ηνπιάρηζηνλ θάδνο απνξξηκκάησλ – 
ππνιεηκκάησλ ζε θάζε θηίξην. Σα βήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο 
είζπξαμεο επαλαιακβάλνπλ θάπνηα απφ ηα αληίζηνηρα βήκαηα ηεο είζπξαμεο γηα ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε, θαη είλαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
αθνύια ηα εμήο: 
 
1. Σν Πάγην Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΠΚΑ) (εάλ εθαξκνζζεί ην δπαδηθφ ζχζηεκα 

ρξέσζεο) κπνξεί λα εηζπξάηηεηαη κέζσ ΓΔΖ κε ην ζελάξην ρξέσζεο, πνπ ζα 
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επηιέμεη ν δήκνο, είηε κε ρξέσζε κε βάζε ην θάζε ξνιφη ηεο ΓΔΖ, είηε κε ρξέσζε 
κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θαηνηθίαο ηνπ θάζε ππφρξενπ επί ηνλ 
αληίζηνηρν ζπληειεζηή πνπ νξίδεη θάζε θνξά ν δήκνο (φπσο ζήκεξα). ην ΠΚΑ 
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν ειεθηξνθσηηζκφο (ΖΛΦ). 

2. Δλαιιαθηηθά ηνπ ηξφπνπ 1, ζα κπνξνχζε ε είζπξαμε ηνπ ΠΚΑ λα γίλεη θαη σο 
εμήο: Δπεηδή είλαη γλσζηά ζε θάζε δήκν ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ππφρξεσλ  
(θαηνηθίεο ή επαγγεικαηηθνί ρψξνη) (απφ ηα ξνιφγηα ηεο ΓΔΖ) θάζε θηηξίνπ, ζα 
κπνξνχζε ν δήκνο λα εηζπξάηηεη θαη ην ΠΚΑ κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ κεραληζκνχ 
είζπξαμεο, ρξεψλνληαο ηνλ θάδν ηνπ θηηξίνπ. ην ινγαξηαζκφ ηεο ρξέσζεο ηνπ 
ΠΚΑ ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν θάζε ππφρξενο κε ην ζηαζεξφ πνζφ 
πνπ νθείιεη, αλάινγα ην είδνο ηνπ παξαγσγνχ απνξξηκκάησλ, πνπ αλήθεη (π.ρ. 
θαηνηθία, ή θάπνηα θαηεγνξία επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ). Ο ινγαξηαζκφο γηα ηε 
ρξέσζε ΠΚΑ κφλν ηελ πξψηε θνξά ζα έρεη θάπνηα δπζθνιία λα εθδνζεί. ηε 
ζπλερεία ζα αιιάδεη κφλν ην χςνο ηεο ΠΚΑ ρξέσζεο θάζε θαηεγνξίαο ππφρξενπ, 
φπσο ην απνθαζίδεη θάζε θνξά ν δήκνο. Ο ινγαξηαζκφο απηφο ζα ζηέιλεηαη ζηνλ 
δηαρεηξηζηή θάζε θηηξίνπ, νπνίνο ζα ρξεψλεη ηνπο αληίζηνηρνπο ππφρξενπο κέζα 
απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ηνπ θηηξίνπ. Δάλ θάπνην θηίξην έρεη 
επηπιένλ θαη θαηαζηήκαηα ή επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δελ 
πιεξψλνπλ θνηλφρξεζηα καδί κε ηνπο ππφινηπνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ, ζα 
κπνξνχζε ν δήκνο λα ζηέιλεη μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΠΚΑ ζε θάζε έλα 
επαγγεικαηηθφ ρψξν μερσξηζηά. 

3. Δλαιιαθηηθά ηνπ ηξφπνπ 2, ζα κπνξνχζε ε είζπξαμε ηνπ ΠΚΑ λα γίλεη θαη κε 
επηκεξηζκφ ζηα άηνκα ηνπ θηηξίνπ, σο εμήο: Ο ινγαξηαζκφο ησλ ηειψλ ηνπ 
θηηξίνπ, πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ δήκν, ζα πεξηέρεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ΠΚΑ. Ο 
ινγαξηαζκφο ζα απνζηέιιεηαη πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ (ή ζηνλ έλνηθν ηνπ 
θηηξίνπ εάλ είλαη κνλνθαηνηθία), ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα επηκεξίδεη ην θφζηνο 
ζηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ, καδί κε ηα ππφινηπα θνηλφρξεζηα έμνδα. Ο 
δηθαηφηεξνο ηξφπνο επηκεξηζκνχ ηνπ ΠΚΑ είλαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ κφληκσλ 
αηφκσλ θάζε θαηνηθίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κφληκσλ εξγαδφκελσλ ζε θάζε 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

4. Ο δηαρεηξηζηήο ελζσκαηψλεη ην ΠΚΑ καδί κε ηα άιια θνηλφρξεζηα έμνδα ηνπ 
θηηξίνπ θαη εηζπξάηηνληαο ηα θνηλφρξεζηα εηζπξάηηεη θαη ην ΠΚΑ θάζε ππφρξενπ, 
ην νπνίν απνδίδεη ζηνλ δήκν. Ζ απφδνζε ζηνλ δήκν κπνξεί λα γίλεηαη κε 
θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή κε πιεξσκή ζην ηακείν ηνπ δήκνπ ή κέζσ 
πηζησηηθήο θάξηαο ή κέζσ δηαδηθηχνπ. 

5. Σν Μεηαβιεηφ Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΜΚΑ) ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνύια, 
πιεξψλεηαη ζηελ αγνξά ηεο εηδηθήο ζαθνχιαο, πνπ ελζσκαηψλεη ην ΜΚΑ ή θαη ην 
ΠΚΑ ζηελ πεξίπησζε ηεο κε δπαδηθήο ρξέσζεο. Ζ αγνξά ησλ εηδηθψλ ζαθνπιψλ 
κπνξεί λα γίλεηαη απφ νπνπδήπνηε, αιιά θπξίσο απφ super market, δεκνηηθά 
θαηαζηήκαηα, θαη κηα κεγάιε γθάκα εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, πνπ κπνξεί λα 
ζπλεξγαζηεί ν δήκνο, ψζηε νη δεκφηεο λα κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα βξίζθνπλ θαη 
αγνξάδνπλ ηελ εηδηθή ζαθνχια. 

6. πσο έρεη πξνηαζεί θαη πξνεγνχκελα, πξνηείλεηαη ν θάδνο ηνπ θηηξίνπ λα 
θιεηδψλεη κε βαξπηηθέο θιεηδαξηέο, ψζηε λα κελ κπνξνχλ νη κε έλνηθνη ηνπ θηηξίνπ 
λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. 

7. Σέινο, γηα ηελ επηηπρία ηνπ ΠΟΠ κε αθνύια, ζα πξέπεη ν δήκνο φηαλ αδεηάδεη 
θάζε θάδν, λα ειέγρεη εάλ πεξηέρνληαη θαη θνηλέο ζαθνχιεο (ρσξίο ηα 
ελζσκαησκέλα δεκνηηθά ηέιε), θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα ζεκεηψλεηαη ην θηίξην 
θαη λα γίλεηαη άκεζα έγγξαθε ή ηειεθσληθή επίπιεμε ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ 
θηηξίνπ. ηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηνπ παξαπηψκαηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί ν 
δήκνο λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζην θηίξην, κε ηελ κνξθή πξνζηίκνπ, πνπ ζα 
θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηελ επαλάιεςε θαη ηελ έθηαζε ηνπ παξαπηψκαηνο. 
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Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν 
 
Σα βήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο είζπξαμεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάδν είλαη ηα εμήο: 
 
1. Σν Πάγην Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΠΚΑ) (εάλ εθαξκνζζεί ην δπαδηθφ ζχζηεκα 

ρξέσζεο) κπνξεί λα εηζπξάηηεηαη κέζσ ΓΔΖ κε ην ζελάξην ρξέσζεο, πνπ ζα 
επηιέμεη ν δήκνο, είηε κε ρξέσζε κε βάζε ην θάζε ξνιφη ηεο ΓΔΖ, είηε κε ρξέσζε 
κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θαηνηθίαο ηνπ θάζε ππφρξενπ επί ηνλ 
αληίζηνηρν ζπληειεζηή πνπ νξίδεη θάζε θνξά ν δήκνο (φπσο ζήκεξα). ην ΠΚΑ 
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν ειεθηξνθσηηζκφο (ΖΛΦ). 

2. Δλαιιαθηηθά ηνπ ηξφπνπ 1, ζα κπνξνχζε ε είζπξαμε ηνπ ΠΚΑ λα γίλεη θαη σο 
εμήο: Δπεηδή είλαη γλσζηά ζε θάζε δήκν ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ππφρξεσλ  
(θαηνηθίεο ή επαγγεικαηηθνί ρψξνη) (απφ ηα ξνιφγηα ηεο ΓΔΖ) θάζε θηηξίνπ, ζα 
κπνξνχζε ν δήκνο λα εηζπξάηηεη θαη ην ΠΚΑ κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ κεραληζκνχ 
είζπξαμεο, ρξεψλνληαο ηνλ θάδν ηνπ θηηξίνπ. ην ινγαξηαζκφ ηεο ρξέσζεο ηνπ 
ΠΚΑ ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν θάζε ππφρξενο κε ην ζηαζεξφ πνζφ 
πνπ νθείιεη, αλάινγα ην είδνο ηνπ παξαγσγνχ απνξξηκκάησλ, πνπ αλήθεη (π.ρ. 
θαηνηθία, ή θάπνηα θαηεγνξία επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ). Ο ινγαξηαζκφο γηα ηε 
ρξέσζε ηνπ ΠΚΑ κφλν ηελ πξψηε θνξά ζα έρεη θάπνηα δπζθνιία λα εθδνζεί. ηε 
ζπλερεία ζα αιιάδεη κφλν ην χςνο ηεο ΠΚΑ ρξέσζεο θάζε θαηεγνξίαο ππφρξενπ, 
φπσο ην απνθαζίδεη θάζε θνξά ν δήκνο. Ο ινγαξηαζκφο απηφο ζα ζηέιλεηαη ζηνλ 
δηαρεηξηζηή θάζε θηηξίνπ, νπνίνο ζα ρξεψλεη ηνπο αληίζηνηρνπο ππφρξενπο κέζα 
απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ηνπ θηηξίνπ. Δάλ θάπνην θηίξην έρεη 
επηπιένλ θαη θαηαζηήκαηα ή επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δελ 
πιεξψλνπλ θνηλφρξεζηα καδί κε ηνπο ππφινηπνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ, ζα 
κπνξνχζε ν δήκνο λα ζηέιλεη μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΠΚΑ ζε θάζε έλα 
επαγγεικαηηθφ ρψξν μερσξηζηά. 

3. Δλαιιαθηηθά ηνπ ηξφπνπ 2, ζα κπνξνχζε ε είζπξαμε ηνπ ΠΚΑ λα γίλεη θαη κε 
επηκεξηζκφ ζηα άηνκα ηνπ θηηξίνπ, σο εμήο: Ο ινγαξηαζκφο ησλ ηειψλ ηνπ 
θηηξίνπ, πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ δήκν, ζα πεξηέρεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ΠΚΑ. Ο 
ινγαξηαζκφο ζα απνζηέιιεηαη πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ (ή ζηνλ έλνηθν ηνπ 
θηηξίνπ εάλ είλαη κνλνθαηνηθία), ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα επηκεξίδεη ην θφζηνο 
ζηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ, καδί κε ηα ππφινηπα θνηλφρξεζηα έμνδα. Ο 
δηθαηφηεξνο ηξφπνο επηκεξηζκνχ ηνπ ΠΚΑ είλαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ κφληκσλ 
αηφκσλ θάζε θαηνηθίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κφληκσλ εξγαδφκελσλ ζε θάζε 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

4. Σν Μεηαβιεηφ Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΜΚΑ) ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν, 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ, πνπ απνζηέιιεη ν δήκνο πξνο ηνλ 
δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ. Ο δήκνο γλσξίδεη ηη θάδν έρεη πξνκεζεπηεί ν θάζε έλνηθνο 
θαη ζηνλ ινγαξηαζκφ, πνπ απνζηέιιεη ζην θηίξην έρεη επηκεξίζεη ην θφζηνο γηα 
θάζε ππφρξεν ηνπ θηηξίνπ. Ο δηαρεηξηζηήο ελζσκαηψλεη ην ΜΚΑ καδί κε ηα άιια 
θνηλφρξεζηα έμνδα ηνπ θηηξίνπ θαη εηζπξάηηνληαο ηα θνηλφρξεζηα εηζπξάηηεη θαη 
ην ΜΚΑ θάζε ππφρξενπ, ην νπνίν απνδίδεη ζηνλ δήκν. Ζ απφδνζε ζηνλ δήκν 
ησλ ΠΚΑ θαη ΜΚΑ κπνξεί λα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή κε 
πιεξσκή ζην ηακείν ηνπ δήκνπ ή κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ή κέζσ δηαδηθηχνπ. 

5. Απφ ηελ εκπεηξία ηεο Δπξψπεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιιψλ θάδσλ ησλ 
ππφρξεσλ ηνπ θηηξίνπ, αλάινγα ηε ρσξνηαμία θαη ην δηαζέζηκν ρψξν θάζε θηηξίνπ, 
ζα κπνξνχζε νη θάδνη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε εηδηθφ θπιαζζφκελν ρψξν, πνπ ζα 
εηζέξρεηαη θάπνηνο κε θιεηδί. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε θάζε ππφρξενο λα 
θιεηδψλεη κε δηθφ ηνπ ηξφπν ηνλ θάδν ηνπ θαη λα ηνλ μεθιεηδψλεη πξηλ ηελ ψξα 
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ηεο απνθνκηδήο. Ζ ηξίηε ελαιιαθηηθή επηινγή είλαη λα ηνπνζεηεζεί θαη ζε απηνχο 
ηνπο θάδνπο βαξπηηθή θιεηδαξηά. 

6. Αλάινγα ηνλ ηξφπν θχιαμεο ν δήκνο θαηά ηελ απνθνκηδή ζα κπνξνχζε λα 
ζεθψλεη γηα άδεηαζκα φινπο ηνπο θάδνπο ή κφλν εθείλνπο πνπ είλαη μεθιείδσηνη. 

 
 
Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα 
 
Σα βήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο είζπξαμεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα είλαη ηα εμήο: 
 
1. Σν Πάγην Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΠΚΑ) (εάλ εθαξκνζζεί ην δπαδηθφ ζχζηεκα 

ρξέσζεο) κπνξεί λα εηζπξάηηεηαη κέζσ ΓΔΖ κε ην ζελάξην ρξέσζεο, πνπ ζα 
επηιέμεη ν δήκνο, είηε κε ρξέσζε κε βάζε ην θάζε ξνιφη ηεο ΓΔΖ, είηε κε ρξέσζε 
κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θαηνηθίαο ηνπ θάζε ππφρξενπ επί ηνλ 
αληίζηνηρν ζπληειεζηή πνπ νξίδεη θάζε θνξά ν δήκνο (φπσο ζήκεξα). ην ΠΚΑ 
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν ειεθηξνθσηηζκφο (ΖΛΦ). 

2. Δλαιιαθηηθά ηνπ ηξφπνπ 1, ζα κπνξνχζε ε είζπξαμε ηνπ ΠΚΑ λα γίλεη θαη σο 
εμήο: Δπεηδή είλαη γλσζηά ζε θάζε δήκν ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ππφρξεσλ  
(θαηνηθίεο ή επαγγεικαηηθνί ρψξνη) (απφ ηα ξνιφγηα ηεο ΓΔΖ) θάζε θηηξίνπ, ζα 
κπνξνχζε ν δήκνο λα εηζπξάηηεη θαη ην ΠΚΑ κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ κεραληζκνχ 
είζπξαμεο, ρξεψλνληαο ην θάζε θηίξην. ην ινγαξηαζκφ ηεο ρξέσζεο ηνπ ΠΚΑ 
ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν θάζε ππφρξενο κε ην ζηαζεξφ πνζφ πνπ 
νθείιεη, αλάινγα ην είδνο ηνπ παξαγσγνχ απνξξηκκάησλ, πνπ αλήθεη (π.ρ. 
θαηνηθία, ή θάπνηα θαηεγνξία επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ). Ο ινγαξηαζκφο γηα ηε 
ρξέσζε ηνπ ΠΚΑ κφλν ηελ πξψηε θνξά ζα έρεη θάπνηα δπζθνιία λα εθδνζεί. ηε 
ζπλερεία ζα αιιάδεη κφλν ην χςνο ηεο ΠΚΑ ρξέσζεο θάζε θαηεγνξίαο ππφρξενπ, 
φπσο ην απνθαζίδεη θάζε θνξά ν δήκνο. Ο ινγαξηαζκφο απηφο ζα ζηέιλεηαη ζηνλ 
δηαρεηξηζηή θάζε θηηξίνπ, νπνίνο ζα ρξεψλεη ηνπο αληίζηνηρνπο ππφρξενπο κέζα 
απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ηνπ θηηξίνπ. Δάλ θάπνην θηίξην έρεη 
επηπιένλ θαη θαηαζηήκαηα ή επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δελ 
πιεξψλνπλ θνηλφρξεζηα καδί κε ηνπο ππφινηπνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ, ζα 
κπνξνχζε ν δήκνο λα ζηέιλεη μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΠΚΑ ζε θάζε έλα 
επαγγεικαηηθφ ρψξν μερσξηζηά. 

3. Δλαιιαθηηθά ηνπ ηξφπνπ 2, ζα κπνξνχζε ε είζπξαμε ηνπ ΠΚΑ λα γίλεη θαη κε 
επηκεξηζκφ ζηα άηνκα ηνπ θηηξίνπ, σο εμήο: Ο ινγαξηαζκφο ησλ ηειψλ ηνπ 
θηηξίνπ, πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ δήκν, ζα πεξηέρεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ΠΚΑ. Ο 
ινγαξηαζκφο ζα απνζηέιιεηαη πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ (ή ζηνλ έλνηθν ηνπ 
θηηξίνπ εάλ είλαη κνλνθαηνηθία), ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα επηκεξίδεη ην θφζηνο 
ζηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ, καδί κε ηα ππφινηπα θνηλφρξεζηα έμνδα. Ο 
δηθαηφηεξνο ηξφπνο επηκεξηζκνχ ηνπ ΠΚΑ είλαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ κφληκσλ 
αηφκσλ θάζε θαηνηθίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κφληκσλ εξγαδφκελσλ ζε θάζε 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

4. Ο δηαρεηξηζηήο ελζσκαηψλεη ην ΠΚΑ καδί κε ηα άιια θνηλφρξεζηα έμνδα ηνπ 
θηηξίνπ θαη εηζπξάηηνληαο ηα θνηλφρξεζηα εηζπξάηηεη θαη ην ΠΚΑ θάζε ππφρξενπ, 
ην νπνίν απνδίδεη ζηνλ δήκν. Ζ απφδνζε ζηνλ δήκν κπνξεί λα γίλεηαη κε 
θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή κε πιεξσκή ζην ηακείν ηνπ δήκνπ ή κέζσ 
πηζησηηθήο θάξηαο ή κέζσ δηαδηθηχνπ. 

5. Σν Μεηαβιεηφ Κφζηνο Απνξξηκκάησλ (ΜΚΑ) ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα, 
πιεξψλεηαη ζηελ αγνξά ηεο εηδηθήο θάξηαο, πνπ ελζσκαηψλεη ην ΜΚΑ ή θαη ην 
ΠΚΑ ζηελ πεξίπησζε ηεο κε δπαδηθήο ρξέσζεο. Ζ αγνξά ησλ εηδηθψλ θαξηψλ 
κπνξεί λα γίλεηαη απφ νπνπδήπνηε, αιιά θπξίσο απφ πεξίπηεξα, ςηιηθά, super 
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market, δεκνηηθά θαηαζηήκαηα, αιιά θαη κηα κεγάιε γθάκα εκπνξηθψλ 
θαηαζηεκάησλ, πνπ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί ν δήκνο, ψζηε νη δεκφηεο λα 
κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα βξίζθνπλ θαη αγνξάδνπλ ηελ εηδηθή θάξηα κε ηα 
ελζσκαησκέλα ηέιε. 

6. Σέινο, γηα ηελ επηηπρία ηνπ ΠΟΠ κε Κάξηα, ζα πξέπεη ν δήκνο λα θξνληίδεη λα 
ππάξρεη φζν γίλεηαη ππθλφ δίθηπν press containers, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη 
εχθνια νη δεκφηεο θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ 50-70 
κέηξα. 

7. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα ζπρλνχ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ κεραληζκψλ ησλ press containers, δηφηη ε παξακηθξή βιάβε ζα έρεη ζαλ 
ζπλέπεηα ην πέηαγκα απνξξηκκάησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ απψιεηα εζφδσλ 
απφ ην δήκν. 

8. Σέινο, ζα πξέπεη ε δεκνηηθή αζηπλνκία λα αλαιάβεη έλα ηδηαίηεξα επνπηηθφ ξφιν, 
παξαθνινπζψληαο ζηελά ηα ζεκεία ησλ press containers, αιιά θαη γεληθφηεξα 
πνιιά θαη «ύπνπηα»  ζεκεία ηνπ δήκνπ, φπνπ κπνξνχλ λα αθεζνχλ 
απνξξίκκαηα, γηα λα δνζεί ην κήλπκα ζηνπο δεκφηεο, φηη ζα είλαη δχζθνιν λα 
αθήλνληαη απνξξίκκαηα έμσ απφ ηα press containers ή αιινχ. Οη παξαβάηεο, 
πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο.  

 
 
πκπεξάζκαηα γηα ηηο δπλαηφηεηεο δηαζθάιηζεο ηεο είζπξαμεο ησλ 
ηειψλ 
 
Οη ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ αλά θηίξην είλαη νη 
εμήο:  
 

 Δθαξκφδνληαο ηηο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίεο είζπξαμεο δηαζθαιίδεηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ ε είζπξαμε ησλ ηειψλ θαη ππάξρεη πνιχ ζεκαληηθή 
αληαπνδνηηθφηεηα ζηα ηέιε, αθφκε θαη ζηα κεγάια θηίξηα κε πνιινχο 
παξαγσγνχο απνξξηκκάησλ, αθνχ ν επηκεξηζκφο ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο 
κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ηνπ θάζε ππφρξενπ. 

 

 Τπνρξεψλνληαη νη ζπγθάηνηθνη θαη έλνηθνη ελφο θηηξίνπ λα ζπλεξγάδνληαη 
θαη λα ζπλελλννχληαη θαη άξα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα 
αιιεινεπίδξαζε θαη ελεκέξσζε ζηνπο ηξφπνπο κείσζεο ησλ 
παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ (κε πξφιεςε - αλαθχθισζε – 
θνκπνζηνπνίεζε), ψζηε λα κεησζεί ν θνηλφο ινγαξηαζκφο ησλ ηειψλ. 

 

 Απηφο ν ηξφπνο είζπξαμεο γηα θάζε ζχζηεκα ΠΟΠ ζα πξέπεη ελδερνκέλσο 
λα θαηνρπξσζεί θαη κε λνκνζεηηθφ ηξφπν, γηα λα κπνξεί λα ηχρεη άκεζεο 
εθαξκνγήο ζηνπο δήκνπο, πνπ ζα μεθηλήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ. Γηα 
ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε αλαθεξζείζα κεζνδνινγία 
ρξέσζεο αλά θηίξην, ζηε δηαβνχιεπζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζρεηηθνχ 
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ΠΟΠ. 
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5.4.4 ηνηρεία απνηειεζκαηηθήο είζπξαμεο δεκνηηθψλ ηειψλ 
ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
 
Ζ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πξνυπνζέηεη θαη έλα πνιχ θαιά 
ζρεδηαζκέλν νξγαλσηηθφ ζρήκα κέζα ζην δήκν, ζχκθσλα κε ην νπνίν λα έρνπλ 
πξνβιεθζεί ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο φια ηα ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζπξαμε 
ησλ ηειψλ. Έλα ηέηνην νξγαλσηηθφ ζρήκα εθηηκάηαη φηη ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη 
θαη ηα εμήο (Κπξθίηζνο 2010β; 2011β): 

 Όια ηα ηέιε ζε έλα ινγαξηαζκφ: Δίλαη πξνθαλέο φηη εάλ έλαο δήκνο 
πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ, ζα είλαη πνιχ ρξήζηκν θαη ζα εμνηθνλνκεί 
θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο εάλ ελζσκαηψζεη φια ηα ηέιε πνπ εηζπξάηηεη ζε έλαλ 
θνηλφ ινγαξηαζκφ. Σέηνηα πηζαλά ηέιε είλαη εθηφο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο ν 
ειεθηξνθσηηζκφο (πνπ έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί),  ν δεκνηηθφο Φφξνο, ε χδξεπζε, 
ε  απνρέηεπζε, ην ΣΑΠ θ.α. 

 

 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε εμφδσλ: Ο ινγαξηαζκφο γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο ζα 
είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθφο θαη πεηζηηθφο γηα ηνπο δεκφηεο, εάλ πεξηείρε 
αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην χςνο ηνπ Πάγηνπ Κφζηνπο, γηα ην ζπληειεζηή ηνπ 

Μεηαβιεηνχ Κφζηνπο, γηα ηελ πνζφηεηα, πνπ παξήγαγε ν ππφρξενο θαηά ην 
δηάζηεκα ηεο ρξέσζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δίλνληαη θαη ηειέθσλα παξαπφλσλ 
ή δηεπθξηλήζεσλ ηεο ρξέσζεο. 

 

 Δλεκέξσζε καδί κε ηνπο ινγαξηαζκνχο: Οη δεκφηεο ζα εθιάβνπλ πνιχ ζεηηθά 
εάλ ν δήκνο καδί κε ηνπο ινγαξηαζκνχο, ηνπο ελεκέξσλε γηα ζέκαηα πξφιεςεο, 
αλαθχθισζεο θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζαλ ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζα 
κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηα παξαγφκελα απνξξίκκαηά ηνπο, θαη άξα θαη ηα ηέιε 
θαζαξηφηεηαο, πνπ πιεξψλνπλ. 

 

 Δίζπξαμε θάζε 3-6 κήλεο: Έλα θαιφ ζρήκα πεξηνδηθψλ ινγαξηαζκψλ θάζε 3, 4 
ή θάζε 6 κήλεο, ζα δηαζθάιηδε ζηαζεξή ξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σελ απνζηνιή 
ινγαξηαζκψλ θάζε 3 κήλεο, ζα ηελ απνθιείακε δηφηη θάζε δχν κήλεο νη δεκφηεο 
πιεξψλνπλ, πνιινχο άιινπο ινγαξηαζκνχο. Ίζσο λα ήηαλ πξνηηκφηεξν έλα 
ζρήκα ζε εμακεληαία βάζε, πνπ ζα ειαρηζηνπνηνχζε θαη ην θφζηνο είζπξαμεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή ν πξψηνο ινγαξηαζκφο ζα κπνξνχζε λα απνζηέιιεηαη ηνλ 
Απξίιην θαη ν δεχηεξνο ηνλ Οθηψβξην. ηελ πεξίπησζε ηξηκεληαίαο απνζηνιήο 
ινγαξηαζκψλ νη θαηαιιειφηεξνη κήλεο είλαη νη Ηαλνπάξηνο, Απξίιηνο, Ηνχιηνο, θαη 
Οθηψβξηνο κε 30 εκέξεο πεξηζψξην πιεξσκήο. 

 

 Αζθάιεηα πξνγξακκαηηζκνχ: Ζ ηειεπηαία είζπξαμε ηνλ κήλα Οθηψβξην, δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δήκν λα δίλεη θαη έλα κήλα παξάηαζε γηα ηελ είζπξαμε θαη λα 
κέλεη θαη έλαο κήλαο κέζα ζην έηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
κε βάζε ηα εηζπξαρζέληα θαη δξνκνινγεκέλα έζνδα. 

 

 Δπηβνιή πξνζηίκσλ θαζπζηέξεζεο: Μεηά απφ έλα κήλα θαζπζηέξεζεο ηεο 
πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα κπνξνχζε λα επηβάιιεηαη θαη πξνζαχμεζε ηεο 
ηάμεο ηνπ 10% αλά κήλα θαζπζηέξεζεο. 

 

 Σειηθή δηθαζηηθή δηεθδίθεζε: Γηα φζνπο δελ πιεξψλνπλ ε ιχζε ζα είλαη ηειηθά 
ε δηθαζηηθή νδφο. 
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 Τηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηξφπσλ είζπξαμεο: Δίλαη απηνλφεην φηη ζηελ ζεκεξηλή 
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη φινη 
νη ζχγρξνλνη ηξφπνη είζπξαμεο, φπσο: α) Με πάγηα εληνιή, β) Με πηζησηηθή 
θάξηα, γ) Με ηαρπδξνκηθή επηηαγή, δ) Δίζπξαμε ζην ηακείν ηνπ ΟΣΑ ε) είζπξαμε 
κέζσ δηαδηθηχνπ, ζη) άιιν ηξφπν. ινη νη ζχγρξνλνη ηξφπνη είζπξαμεο  ζέινπλ 
κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δήκνπ, αιιά ελ ζπλερεία εμνηθνλνκνχλ 
ρξφλν, πξνζσπηθφ, νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ην δήκν θαη ηνπο δεκφηεο θαη 
ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ίδηα ηελ είζπξαμε φισλ ησλ 
ηειψλ ηνπ δήκνπ. 

 
Σν ζπκπέξαζκα απφ ηα παξαπάλσ είλαη: 
 

 Τπάξρνπλ ζήκεξα νη πξνυπνζέζεηο θαη ε ηερλνγλσζία, ψζηε έλαο δήκνο 
λα νξγαλψζεη έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ νξγαλσηηθφ ζρήκα είζπξαμεο 
φισλ ησλ ηειψλ ηνπ, δηεπθνιχλνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ζεκαληηθά ηνπο 
δεκφηεο θαη ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ δήκνπ.  
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5.5 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ 
επηηπρή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ  
 

5.5.1. Ζ ζεκαζία ηεο ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο   
 
H ελεκέξσζε θη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ είλαη θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο γηα ηελ 
επηηπρή πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, αιιά θαη 
γεληθφηεξα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Παξ‟ φια απηά πνιχ πεξηνξηζκέλε 
ζπδήηεζε έρεη γίλεη ζηε ρψξα καο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηα κέζα ησλ 
πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θη επαηζζεηνπνίεζεο, ψζηε πξάγκαηη λα έρνπλ ην 
επηδησθφκελν απνηέιεζκα.  
 
Γηα λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο ησλ 
ηειψλ θαζαξηφηεηαο κε βάζε ην βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ απαηηείηαη ζηνρεπκέλε θαη 
πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή θαζψο θαη πξνζεθηηθά 
πξνεηνηκαζκέλα θαη εχζηνρα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
πνιηηψλ, ψζηε λα γίλνπλ ζπκκέηνρνη. ήκεξα ε ρξέσζε ησλ ηειψλ δηάζεζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ, αιιά θαη ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο, δελ έρεη ζρέζε κε ηα απνξξίκκαηα 
θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ ή ησλ δήκσλ, θαη άξα δελ επεξεάδεη ή 
επεξεάδεηαη απφ ηελ παξαγσγή πνιιψλ ή ιίγσλ απνξξηκκάησλ. κσο κηα 
ζχγρξνλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα ζηνρεχεη αθξηβψο ζην 
λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή ησλ απνξξηκκάησλ, δειαδή λα κεηψζεη δξαζηηθά ηα 
απνξξίκκαηα πνπ νδεγνχληαη γηα ηαθή μεθηλψληαο απφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
απνθπγή παξαγσγήο ηνπο.  

 
 

5.5.2 Παξάγνληεο θαζνξηζηηθνί γηα ηελ επηηπρία ηεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηνπ 
ΠΟΠ 
 
Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 
ζηεξεψλ απνβιήησλ απαηηεί: 
 

 Σήξεζε ηεο ηεξαξρίαο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ (κείσζε/πξφιεςε, 
επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε – θνκπνζηνπνίεζε) θάηη πνπ πξέπεη λα 
κεηαθξάδεηαη ζε επεμεξγαζκέλα ζρέδηα θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζπγθεθξηκέλεο 
πξαθηηθέο, πξνγξάκκαηα, δξάζεηο θ.α. 

 

 Τπνδνκέο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ πνιίηε (πρ θάδνη ζε θνληηλή πξνο ηνλ πνιίηε 
απφζηαζε, δπλαηφηεηα λα δίλεη ν πνιίηεο ηα πιηθά ηνπ πξνο 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθχθισζε). 

 

 Αμηνπηζηία ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη (π.ρ. ηαθηηθή ζπιινγή ησλ 
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, απνινγηζκνί γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ επηηπγράλνληαη θ.α.). 

 

 Κίλεηξα-αληηθίλεηξα («Πιεξψλσ ζν Πεηάσ», πεξηβαιινληηθνί θφξνη, θφξνη 
δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζε ΥΤΣΑ θ.α.). 
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 ηνρεπκέλε ελεκέξσζε θη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ελεξγή ζπκκεηνρή γηα 
ηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή, ηηο επηκέξνπο δξάζεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα.  

 
 

5.5.3. Μέζνδνη θαη ηξφπνη ελεκέξσζεο 
  
Γηάθξηζε κεηαμχ ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηαθήκηζεο 
 
Ζ ελεκέξσζε θη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ δηαθέξεη απφ ηε δηαθήκηζε ελφο 
πξντφληνο. Ζ πξνβνιή ελφο πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο (δηαθήκηζε) ελεκεξψλεη 
ηνπο ήδε επαηζζεηνπνηεκέλνπο φηη ην πξφγξακκα πινπνηείηαη. κσο ε επηθνηλσληαθή 
ζηξαηεγηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ πξέπεη λα έρεη δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο, φπσο: 
 

 Γηακφξθσζε ζπλείδεζεο: Μηα θακπάληα ελεκέξσζεο δελ απεπζχλεηαη ηφζν ζε 
φζνπο είλαη ήδε πξφζπκνη θαη πηζαλψο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 
αλαθχθισζεο, γηα παξάδεηγκα, αιιά πξέπεη λα ζηνρεχεη θπξίσο ζε απηνχο πνπ 
δελ είλαη πξφζπκνη ή δελ έρνπλ αμηνινγήζεη σο ζεκαληηθφ ην λα αζρνιεζνχλ κε 
ηα απφβιεηά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηνπο.  Βαζηθφο 
ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ην λα πείζεη αθφκα θαη ηνπο πην αδηάθνξνπο πνιίηεο, 
ηνπο ιηγφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαη ζπκκεηέρνληεο φηη έρνπλ ιφγν λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα κείσζεο/πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, 
αλαθχθισζεο – θνκπνζηνπνίεζεο. 

 πκκεηνρή ζηελ πξάμε: Αλ θαη ειάρηζηνη ζα δήισλαλ φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ, 
γηα παξάδεηγκα, ζηελ αλαθχθισζε, πνιιέο θνξέο ε θαζεκεξηλφηεηα ή κηα πην 
ραιαξή νξγάλσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ πξάμε, ρσξίο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο. Γηα 
παξάδεηγκα, πνιινί ππνζηεξίδνπλ ζεσξεηηθά ηε ρξήζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο 
πάληλεο ηζάληαο γηα ηα ςψληα, αιιά πφζν ιίγνη ην θάλνπλ πξάμε. Άξα ε 
επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε παξφκνηα θνηλσληθά θαη 
ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αλ ζέιεη λα έρεη πξαθηηθφ – θαη φρη κφλν ζεσξεηηθφ – 
απνηέιεζκα.  

 σζηή ζπκκεηνρή: Να ελεκεξψζεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 
θάπνηνο ζσζηά θαη λα βνεζήζεη ηελ επηηπρία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. 
Πνιινί επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ π.ρ. ζηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ, αιιά 
δελ μέξνπλ πνηεο είλαη νη ζπζθεπαζίεο πνπ αλαθπθιψλνληαη, πψο πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ηα δηάθνξα πιηθά θαη άιιεο πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ είλαη 
φκσο θξίζηκεο γηα ηελ επηηπρία ηεο αλαθχθισζεο. 

 
 

5.5.4. Μέζα επαηζζεηνπνίεζεο – ελεκέξσζεο 
 
Παξαθάησ γίλεηαη παξάζεζε φισλ ησλ γλσζηψλ, βαζηθψλ ηξφπσλ ελεκέξσζεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ, πνπ κπνξεί έλαο δήκνο λα αμηνπνηήζεη, ηφζν γηα 
ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, φζν θαη ζηα άκεζα ζπλδεδεκέλα 
ζέκαηα κε ην ΠΟΠ, απηά ηεο πξφιεςεο, αλαθχθισζεο θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
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Κιαζζηθνί ηξφπνη (κε ζηνρεπκέλνη, θπξίσο επεξεαζκέλνη απφ 
δηαθεκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο) 
 
 Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, ξαδηνθσληθά-ηειενπηηθά ζπνη, αθίζεο, θαηαρσξήζεηο ζε 

έληππα 

 Σειενπηηθέο, ξαδηνθσληθέο θαη έληππεο δηαθεκίζεηο 

 Γηαθεκίζεηο ζε ΜΜΜ (ιεσθνξεία, ηξφιετ, ΜΔΣΡΟ) 

 Γεληθνχ ραξαθηήξα άξζξα θαη δεκνζηεχκαηα 

 Μελχκαηα απφ αζηέξεο ηνπ ζεάκαηνο γεληθφηεξα  
 
 

Δμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε & επαηζζεηνπνίεζε 
 

 Κακπάληεο κέζσ ησλ ΜΜΔ ή face-to-face ή κε θαηάιιειεο εθδειψζεηο θαη 
δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ε θάζε κία ζπγθεθξηκέλα ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο 
θνηλνχ, ρξεζηκνπνηψληαο θάζε θνξά κελχκαηα ζηνρεπκέλα ζε ζπγθεθξηκέλε 
θνηλσληθή νκάδα (πρ λένη, γπλαίθεο, καζεηέο θ.α.). Ζ Οηθνινγηθή Δηαηξεία 
Αλαθχθισζεο έρεη πνιχ κεγάιε εκπεηξία απφ παξφκνηεο δξάζεηο απφ ην 1990 
κέρξη ζήκεξα.   

 πλεξγαζία κε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία, 
πεξηβαιινληηθέο παξνπζηάζεηο ζηα ζρνιεία, ζπλεξγαζία κε ηελ 
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (ζηφρνο είλαη ηφζν ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, 
φζν θαη ε κέζσ απηψλ επαηζζεηνπνίεζε/πίεζε ησλ γνληψλ ηνπο). Ζ Οηθνινγηθή 
Δηαηξεία Αλαθχθισζεο έρεη επεμεξγαζηεί, ηφζν κεζνδνινγίεο νξγάλσζεο 
πξνγξακκάησλ ΠΔ κε αληηθείκελν ηα απνξξίκκαηα, φζν θαη θαηάιιειν 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηηο παξνπζηάζεηο ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο καζεηέο πνπ 
έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα.   

 Δλεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε πφξηα – πφξηα κέζσ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλσλ αηφκσλ (ΜΚΟ ή άιισλ θνξέσλ, εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ δεκνηηθήο αζηπλνκίαο ή εξγαδνκέλσλ θαζαξηφηεηαο Γήκσλ θα). 
Καηλνηφκα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο πφξηα-πφξηα έρεη νξγαλψζεη ε Οηθνινγηθή 
Δηαηξεία Αλαθχθισζεο ζε ζπλεξγαζία κε Γήκνπο (Διεπζίλαο, Αξθαδίσλ 
Εαθχλζνπ θ.α.) κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε ζέκα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη 
απφδνζεο ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο.  

 Παξαγσγή εμεηδηθεπκέλνπ πιηθνχ (βίληεν, ζπνη, animation, θπιιάδηα, 
εθδφζεηο, πεξηνδηθά) θαη ρξήζε social media (ειεθηξνληθά κελχκαηα, 
facebook, blog) γηα εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε, δεκηνπξγία 
δηθηχνπ εζεινληψλ, θνηλσληθή ελεξγνπνίεζε.  Απφ θνηλνχ κε θνξείο (π.ρ. ΔΡΣ) ή 
κφλε ηεο, ε Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο έρεη πξνρσξήζεη ζηελ παξαγσγή 
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, επηπιένλ ησλ άιισλ θιαζηθψλ, έληππσλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο (πεξηνδηθφ, θπιιάδηα θ.α.).  
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5.5.5 Ζ ζεκαζία ηεο πφξηα – πφξηα ελεκέξσζεο & 
επαηζζεηνπνίεζεο 
 
Δίλαη ε πην άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή – γηαηί είλαη εμαηξεηηθά εμαηνκηθεπκέλε – 
κέζνδνο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο.  
 
Αλ θαη κνηάδεη αξρηθά δαπαλεξή σο κέζνδνο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ην 
θφζηνο αληηζηαζκίδεηαη κε ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ 
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο (βιέπε θεθάιαην 4.1.9): 
 

 Δίλαη απνιχησο ζηνρεπκέλε θαη επηθέξεη άκεζα απνηειέζκαηα, φπσο έρεη δείμεη ε 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Ζ ζρέζε θφζηνπο 
–  απνηειέζκαηνο είλαη ηδαληθή γηαηί ν θάζε πνιίηεο ιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε πνπ 
ρξεηάδεηαη κηα θαη απηή κπνξεί –εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο 
ζπλεξγάηεο– λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο θάζε αηφκνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο 
θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη. 

 Μπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ αθνχ εθηφο 
απφ ηελ ελεκέξσζε θη επαηζζεηνπνίεζε, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή 
πιεξνθνξία γηα ην πψο νη πνιίηεο αληηιακβάλνληαη ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε 
ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο, πνηα είλαη ηα ηπρφλ 
εκπφδηα ή πξνβιήκαηα γηα ηελ επηηπρία ηνπο, πνηεο βειηησηηθέο/δηνξζσηηθέο 
θηλήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ.  

 ε πεξηνρέο, φπνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, κέζσ ηεο 
πφξηα-πφξηα ελεκέξσζεο κπνξεί λα πιεξνθνξείηαη ν πνιίηεο ηα απνηειέζκαηα 
ηεο πξνζπάζεηαο, λα επηιχνληαη ηπρφλ παξαλνήζεηο ή ιάζνο πιεξνθνξίεο, λα 
δηακνξθψλεηαη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πψο θαη κε πνην ηξφπν 
ζπκκεηέρνπλ πξάγκαηη νη πνιίηεο ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο.  

 Μπνξεί λα ζπγθεληξψλνληαη εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ράξαμε – 
βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 
ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Ο πνιίηεο λνηψζεη φηη ε άπνςε ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαη βειηηψλεηαη ε ζρέζε 
εκπηζηνζχλεο θαη αιιειν-ηξνθνδφηεζεο κεηαμχ απηνδηνίθεζεο-πνιηηψλ.  

 
 

5.5.6 Γηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ ή ζηνρεπκέλε ελεκέξσζε – 
επαηζζεηνπνίεζε; 
     
πλήζσο ε δηαθήκηζε κέζσ ησλ ΜΜΔ θηάλεη ζε πνιινχο απνδέθηεο, πνπ δελ είλαη 
εχθνιν λα πξνζεγγίζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αιιά είλαη πςεινχ θφζηνπο θαη 
θπξίσο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πείζεη απηνχο πνπ δελ ελδηαθέξνληαη, πνπ δελ είλαη 
ήδε επαηζζεηνπνηεκέλνη. Αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ΜΜΔ γηα ηελ ελεκέξσζε 
– επαηζζεηνπνίεζε κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο, απηφ πξέπεη λα γίλεηαη 
ζηνρεπκέλα. Γελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απηνλφεην φηη επεηδή δηαθεκίδεηαη ε 
αλαθχθισζε, φζνη βιέπνπλ ην κήλπκα είλαη έηνηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ.  
      
Σν θνηλφ δελ είλαη εληαίν, θαη δελ αληηιακβάλεηαη έλα ζέκα κε ηνλ ίδην ηξφπν. ¨ηαλ 
γίλεηαη κηα δηαθήκηζε γηα ηελ πξνψζεζε ελφο πξντφληνο, επηδηψθεηαη ε πξνζέιθπζε 
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ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζε έλα επίπεδν-ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί. Πρ ην 5-20% ηνπ 
αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. „Έηζη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο δελ 
κπνξεί λα επηδηψθεη φηη ην 100% ησλ θαηαλαισηψλ ζα επηιέμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντφλ. ηελ πεξίπησζε ηεο κείσζεο, αλαθχθισζεο ή θνκπνζηνπνίεζεο ησλ 
απνβιήησλ, φκσο, ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πνιηηψλ. Γηα λα πεηχρνπκε, φκσο, θάηη ηέηνην πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θνηλσληθά, 
ςπρνινγηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλήζεηεο θαη 
ζπκπεξηθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλνη πνιίηεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε 
πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, ιφγσ ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο πνπ έρνπλ 
δηακνξθψζεη. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. Μηα άιιε θνηλσληθή 
νκάδα ζα κπνξνχζε λα ζπκκεηάζρεη, φρη γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο, αιιά 
πηζαλφλ γηαηί ζα παξαθηλνχληαλ απφ ηηο πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, 
δεκηνπξγίαο λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή κείσζεο ησλ δαπαλψλ ηεο. 
Τπάξρεη φκσο θαη κηα άιιε νκάδα πνιηηψλ, πνπ πηζαλψο δελ ζπκκεηέρεη, είηε γηαηί 
ζεσξεί φηη ε αλαθχθισζε δελ βνεζάεη ζε ηίπνηα, είηε γηαηί ακθηβάιιεη φηη ηα πιηθά 
πνπ ζπιιέγνληαη πεγαίλνπλ πξάγκαηη ζηελ αλαθχθισζε, είηε γηαηί πηζηεχεη φηη ε 
αλαθχθισζε εμππεξεηεί θάπνηα ζπκθέξνληα, είηε…. 
    
Δπνκέλσο, ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αληηκεησπίδεη φια ηα ζέκαηα απηά 
κέζα απφ ηελ δπλαηφηεηα λα δίλεη πεηζηηθέο απαληήζεηο, λα πξνζεγγίδεη κε 
εμεηδηθεπκέλν ηξφπν ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη λα «πξνζθέξεη ιφγνπο» 
ζηελ θαζεκία λα ζπκκεηέρεη. Σειηθψο ζηφρνο είλαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ νινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ησλ ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ην ζχλνιν 
δειαδή ηεο θνηλσλίαο θαη φρη απιψο ην επαηζζεηνπνηεκέλν 20-30% ησλ πνιηηψλ.  

 
Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ ηεο ελεκέξσζεο 
είλαη φηη απηή ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή γηα δξάζεηο 
ηνπ δήκνπ, δηφηη απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 
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5.6 Βαζηθέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο ηνπ δήκνπ 
πνπ εθαξκφδεη ζχζηεκα ΠΟΠ   
 

5.6.1 Αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε 
 
Απφ ηελ φιε ηεθκεξίσζε ζην θεθάιαην 5 γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή θαη επηηπρία ηνπ ΠΟΠ ζε έλα δήκν απαηηεί θάπνηεο ειάρηζηεο βαζηθέο 
νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ θαη θπξίσο ζην πεξηερφκελφ ηεο. Απηέο 
νη βαζηθέο αιιαγέο παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο. 
 
 

ηειέρσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 
 
Σν πξψην βήκα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δήκνπ, ψζηε λα κπνξεί λα πινπνηήζεη έλα 
πξφγξακκα ΠΟΠ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηκήκαηνο ΠΟΠ κέζα ζηελ νηθνλνκηθή 
ππεξεζία ηνπ δήκνπ. Απηφ ην ηκήκα είλαη απαξαίηεην λα ζηειερσζεί κε έλα ή δχν 
άηνκα (αλάινγα ηα πξνζφληα) αλά πεξίπνπ 20.000 θαηνίθνπο γηα ηηο εμήο εξγαζίεο: 
 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα ΠΟΠ: Δίλαη ηεξάζηηνο ν αξηζκφο 
ησλ πξνο επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ. 
Απαηηνχληαη γλψζεηο Ζ/Τ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, 
πεξίπινθσλ εθαξκνγψλ ζε ππνινγηζηηθά θχιια θ.α.  

 

 Τπνινγηζκφο ηεο ρξέσζεο αλά λνηθνθπξηφ: Οη ππνινγηζκνί ρξέσζεο πξέπεη 
λα γίλνληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα κε ηελ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ (θάζε 3-6 
κήλεο), 

 

 Απνζηνιή ινγαξηαζκψλ: Ζ ζπλήζεο επηινγή είλαη ηαρπδξνκηθψο. 
Δλδερνκέλσο ζην κέιινλ λα ππάξμνπλ θαη άιινη πην ηερλνινγηθνί θαη 
πεξηζζφηεξν θηιηθνί ζην πεξηβάιινλ, φπσο π.ρ. κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 

 Δίζπξαμε ησλ ηειψλ – πξνζαπμήζεσλ: Ζ εξγαζία απηή απνηειεί ην 
ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ ηκήκα, ηνπ ΠΟΠ. Ζ νξγάλσζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ 
ηξφπσλ είζπξαμεο, φπσο πάγηα εληνιή, πηζησηηθέο θάξηεο, ηαρπδξνκηθή επηηαγή, 
Δίζπξαμε ζην ηακείν ηνπ ΟΣΑ, είζπξαμε κέζσ δηαδηθηχνπ, απνηεινχλ κία 
δχζθνιε θαη πνιχρξνλε δηαδηθαζία, πνπ κπνξεί θαη νθείιεη λα επελδχζεη έλαο 
δήκνο, πφζν κάιινλ φηαλ πάεη λα εθαξκφζεη θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ. 

 

 Λεηηνπξγία ηακείνπ είζπξαμεο: Οπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηακείν 
ζην δήκν, κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην, γηα λα κπνξνχλ νη δεκφηεο λα 
εμππεξεηνχληαη, πνπ δελ έρνπλ άιιν ηξφπν πιεξσκήο ησλ ηειψλ ηνπο. 

 

 Γξνκνιφγεζε ησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα εθείλνπο πνπ δελ πιεξψλνπλ: 
ηελ πεξίπησζε, πνπ ην πνζνζηφ ησλ θαθνπιεξσηψλ αξρίδεη λα γίλεηαη κεγάιν, 
ηφηε ζπλίζηαηαη ε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ λνκηθφ ζπλεξγάηε ή δηθεγνξηθφ 
γξαθείν, πνπ ζπζηεκαηηθά ζα «ηξέρεη» ηα λνκηθά – δηθαζηηθά ζέκαηα ησλ 
θαθνπιεξσηψλ. Φπζηθά νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο αμίδεη λα θηλνχληαη, φηαλ έρνπλ 
εμαληιεζεί φια ηα άιια κέζα είζπξαμεο απφ θάπνην θαθνπιεξσηή. 
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 Πξνκήζεηα θαη δηαθίλεζε θάδσλ ή ζαθνχιαο ή Κάδσλ πκπίεζεο: Αλάινγα 
ην ζχζηεκα ΠΟΠ, πνπ ζα επηιεγεί κπνξεί λα απαηηείηαη ε πξνκήζεηα θάδσλ κε 
εηδηθφ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ε πξνκήζεηα δπγηζηηθψλ κεραληζκψλ θαη άιισλ 
ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηα Α/Φ, ε πξνκήζεηα θαη δηαθίλεζε ζαθνπιψλ ή ε 
πξνκήζεηα θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ Κάδσλ πκπίεζεο.  

 
Δπηπρψο ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιά άηνκα κε αλάινγα πξνζφληα, πνπ αλαδεηνχλ 
εξγαζία, θαζψο επίζεο θαη νη δήκνη δηαζέηνπλ ζπλήζσο αλάινγσλ πξνζφλησλ 
πξνζσπηθφ. 
 

 
Τπεχζπλνο ΠΟΠ ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο 
 

 Ζ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε έλα ζηέιερνο, πνπ ζα πξέπεη 
λα εθπαηδεπηεί γηα λα αληηκεησπίδεη φια ηα ηερληθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή 
ηνπ ΠΟΠ, ηα νπνία φπσο έρεη αλαθεξζεί είλαη πνιιά, πνιιέο θνξέο δχζθνια 
ζηελ επίιπζε θαη κεξηθέο  θνξέο είλαη θαη ηερληθά πεξίπινθα. Σν ζηέιερνο απηφ 
ζα κπνξνχζε λα αλαδεηεζεί αλάκεζα ζηνπο κεραληθνχο ηεο ππεξεζίαο 
θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ. 

 
 

Οξγάλσζε λέαο ππεξεζίαο «Τπνζηήξημεο & Δλεκέξσζεο» 
 
Κξίλεηαη φηη ε νξγάλσζε κηαο λέαο ππεξεζίαο ζην δήκν «Τπνζηήξημεο & 
Δλεκέξσζεο» είλαη θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαία. Σν ΠΟΠ ζα πεηχρεη φηαλ νη 
δεκφηεο θαηαιάβνπλ φηη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα ηέιε ηνπο θάλνληαο αλαθχθισζε – 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε. Καη γηα λα θάλνπλ αλαθχθισζε δελ ππάξρνπλ καγηθέο 
ζπληαγέο. Ο κφλνο ηξφπνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε – ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε 
ησλ δεκνηψλ. Καη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απαηηεί εηδηθφ θαη κφληκν πξνζσπηθφ ζην 
δήκν. 
 
Απηή ε λέα ππεξεζία «Τπνζηήξημεο & Δλεκέξσζεο» ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί κε 
ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν άηνκα, πνπ ζε αξηζκφ εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ έλα άηνκν 
αλά 15.000-20.000 θαηνίθνπο ηνπ ΟΣΑ. Οη ππνρξεψζεηο απηήο ηεο λέα ππεξεζίαο 
είλαη νη αθφινπζεο: 
 

 Οξγάλσζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο 

 Έθδνζε ζρεηηθψλ θπιιαδίσλ, ζπνη, θ.α. 

 Τινπνίεζε Πφξηα – Πφξηα ελεκέξσζεο ζην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ΟΣΑ 
εηεζίσο, 

 πζηεκαηηθή ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, 

 Οξγάλσζε νκηιηψλ ζε φια ηα ζρνιεία ζε εηήζηα βάζε, 

 πζηεκαηηθέο επηζθέςεηο ζηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο γηα επίιπζε 
πξνβιεκάησλ, 

 Γεκνζηνπνίεζε κε πνιινχο ηξφπνπο, 

 Σειεθσληθή ππνζηήξημε ησλ δεκνηψλ, θ.α. 
 
 
Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη: 
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 Ζ επηηπρία ηνπ ΠΟΠ ζε έλα δήκν ζεκειηψλεηαη απφ νξγαλσηηθήο άπνςεο, 
φηαλ θάλεη ν δήκνο ηηο εμήο θηλήζεηο, α) νξγαλψζεη θαηάιιεια ηελ 
νηθνλνκηθή ηνπ ππεξεζία, β) ππάξρεη έκπεηξνο ηερληθφο ππεχζπλνο ηνπ 
ΠΟΠ ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη γ) δεκηνπξγήζεη κφληκε ππεξεζία 
«Τπνζηήξημεο & Δλεκέξσζεο» 

 
 
 

5.6.2 Οξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηνπ δήκνπ απφ ηελ πνιηηεία 
 
Παξά ηελ ζεκεξηλή ξεπζηή θαη νηθνλνκηθά δχζθνιε ζπγθπξία ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 
απφ ηελ πνιηηεία γηα ππνζηήξημε ησλ δήκσλ, πνπ ζα ζειήζνπλ λα εθαξκφζνπλ 
ζπζηήκαηα ΠΟΠ. Δθηηκάηαη φηη νη επφκελεο δξάζεηο (Κπξθίηζνο 2010β; 2011β) 
κπνξνχλ πξάγκαηη λα βνεζήζνπλ ηνπο δήκνπο θαη είλαη κέζα ζηηο άκεζεο 
δπλαηφηεηεο ηεο πνιηηείαο λα ηηο πινπνηήζεη. 
 

 
 Πξνζσπηθφ απφ κεηαηάμεηο: Σν λέν πξνζσπηθφ, πνπ ρξεηάδνληαη νη δήκνη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ, κπνξεί λα πξνέιζεη απφ κεηαηάμεηο απφ άιιεο 
ππεξεζίεο ή νξγαληζκνχο, πνπ ελδερνκέλσο ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ή 
κεηεμειηρζνχλ ζε θάηη άιιν. Ζ θεληξηθή πνιηηεία, ζα κπνξνχζε ζηα πιαίζηα ησλ 
επεξρφκελσλ καδηθψλ κεηαηάμεσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, λα θαιχςεη 
θάπνηα/εο εηδηθφηεηα/εο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ησλ ΟΣΑ ή ησλ ηερληθψλ 
ππεξεζηψλ ή ηεο ππεξεζίαο «Τπνζηήξημεο & Δλεκέξσζεο», ζηηο πεξηπηψζεηο, 
φπνπ ππάξμνπλ ζρεηηθά αηηήκαηα. 

 

 Παξνρή θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ & ππνζηήξημεο: Ζ θεληξηθή πνιηηεία ζα 
κπνξνχζε λα εθνδηάζεη κε θαηάιιειν θαη εληαίν γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ ινγηζκηθφ 
θαη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 
ηελ είζπξαμε φισλ ησλ ηειψλ ηνπ θάζε ΟΣΑ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα παξέρεη 
θαη ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί κία 
αλάινγε δξάζε. 

 

 Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ: ηα πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο 
εθπαίδεπζεο, ζα κπνξνχζαλ κέζσ ησλ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
(ΚΔΚ) λα εληαρζνχλ θαη ζεκηλάξηα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ΠΟΠ ζε δήκνπο, πνπ λα 
απεπζχλνληαη ζε ππάξρσλ πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ, θαη ζε άλεξγνπο 
πηπρηνχρνπο, πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ΠΟΠ ζε 
δήκνπο ή λα εληαρζνχλ ζηνπο δήκνπο γηα λα εθαξκφζνπλ ην ΠΟΠ. 

 

 Πηζαλά άιιεο πξσηνβνπιίεο 
 

 

Δίλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα απφ ηελ πνιηηεία νπζηαζηηθήο  
ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΠΟΠ. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

6.1 πκπεξάζκαηα 
 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ φιε κειέηε αλάινγα ηελ 
ζεκαηνινγία δηεξεχλεζεο. 
 
 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γεσγξαθηθή δηάδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
 

 Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ είλαη ζρεηηθά απιά, φζνλ αθνξά ηα ηερλνινγηθά ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ππάξρσλ πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ ηεο 
Διιάδαο είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα αθνκνηψζεη ηα φπνηα ηερληθά δεδνκέλα 
απαηηνχληαη γηα λα ηα εθαξκφζνπλ ζε επίπεδν δήκνπ. 

 

 Ζ γεσγξαθηθή δηάδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ είλαη πνιχ κεγάιε. Πξαθηηθά φιεο 
νη πξνεγκέλεο ρψξεο εθαξκφδνπλ κε πνιινχο ηξφπνπο ην ΠΟΠ θαη δηαξθψο 
εληάζζνληαη θαη λένη δήκνη. 

 
 

Κχξηα νθέιε θαη δπζθνιίεο ζηηο εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
 
Κχξηα Οθέιε 

 Αχμεζε αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

 Γίθαηε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ 

 Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

 Μείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ 
 
Κχξηεο Γπζθνιίεο 

 Πηζαλή αχμεζε παξάλνκεο δηάζεζεο απνβιήησλ 

 Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ 

 Πηζαλή αδηθία θάπνηνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, αλάινγα ηηο επηινγέο 
εθαξκνγήο 

 Φφβνο κείσζεο ησλ εζφδσλ 

 Αλάγθε αξρηθνχ θφζηνπο πινπνίεζεο 

 Φφβνο γηα πνιηηηθή αληίδξαζε 
 
 

Δζληθφ & Δπξσπατθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ 
ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ  
 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ θαη επξσπατθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ δηαρείξηζε 
ησλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα δίλεη έκθαζε ζηελ Γηαινγή ζηελ Πεγή γηα φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο ησλ ζεκεξηλψλ ξεπκάησλ ζηα απνξξίκκαηα, θαη είλαη ζαθέο, φηη 
δεκηνπξγεί πνιχ ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ ζηελ ρψξα καο. 
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Δίλαη ή φρη δίθαηα θαη αληαπνδνηηθά ηα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο ζηελ 
Διιάδα; 
 

 To ζεκεξηλφ ζχζηεκα ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζηελ Διιάδα δελ είλαη 
θαζφινπ αληαπνδνηηθφ, άξα θαη θαζφινπ δίθαην. πνηνο παξάγεη πνιιά 
απνξξίκκαηα επηβξαβεχεηαη κε ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ 
ηειψλ πιεξψλνληαο ειάρηζην θφζηνο αλά παξαγφκελε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, 
άξα δελ έρεη θαλέλα νηθνλνκηθφ θίλεηξν λα ηα κεηψζεη ή λα ζπκκεηέρεη ζηα 
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

 Σα δεκνηηθά ηέιε εάλ ζπλδεζνχλ κε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ησλ 
απνξξηκκάησλ ε ρξέσζε ζα γίλεη πνιχ πην δίθαηε θαη αληαπνδνηηθή. 

 
 

Γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ  
 

 Ζ ηειηθή δηάζεζε αθφκε θαη ζήκεξα δελ ρξεψλεη φια ηα θφζηε, πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη κέρξη ην 2010 δελ ίζρπε θακία ππνρξέσζε γηα 
ζηνηρεησδψο δίθαηε ρξέσζε κε ηνλ ηφλν. 

 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο κνλάδσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ 
ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα έρεη ζαλ βαζηθή νηθνλνκηθή ζπλέπεηα λα 
πνιιαπιαζηαζηεί ην ζεκεξηλφ θφζηνο ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε 
φιε ηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
αθφκε πην απαξαίηεηε γηα ηελ δηθαηφηεξε θαηαλνκή απηνχ ηνπ απμαλφκελνπ 
θφζηνπο. 

 

 Με ην λφκν 3854/2010 ηνπ ΤΠΔΚΑ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ρξέσζε κε ηνλ 
ηφλν ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ζε ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ. Απηφ είλαη κηα πνιχ ζεηηθή θαη 
νπζηαζηηθή εμέιημε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζηελ ηειηθή δηάζεζε θαη αλνίγεη ν 
δξφκνο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζηα δεκνηηθά ηέιε. 

 
 

Τινπνίεζε δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηνπο 
ΟΣΑ 
 

 Οηθνλνκηθφηεηα ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο: ιεο νη δξάζεηο αλαθχθισζεο 
– ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ ζεηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο ΟΣΑ. 
πγθεθξηκέλα αλάινγα ηε δξάζε, είηε έρνπλ θαζαξά ζεηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο, 
είηε έρνπλ κηθξφηεξν θφζηνο απφ ην ζεκεξηλφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ. 

 

 Βηνκεραληθή εθηξνπή απφ ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα ην 2009 θαη ζην κέιινλ: Ζ 
εθηξνπή πνπ έρεη επηηεπρζεί ην 2009 απφ ηελ βηνκεραληθή δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ αλέξρεηαη ζε 0,98% ή ζε ~56.883 t/y ή ζε 4,95 kg/y/c. Απηή ε 
εθηξνπή κε πιήξε ιεηηνπξγία θαη κε κεγηζηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο πνζνηηθά 
θαη πνηνηηθά, κπνξεί δπλεηηθά λα θζάζεη κε ηα ηξία κφλν ππάξρνληα εξγνζηάζηα 
ζην κέιινλ ην 5,96% ή ηνπο 346.000 t/y ή ζε 30,08 kg/y/c. 

 
 Δθηξνπή απφ ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα κε αλαθχθισζε ην 2009 θαη ζην κέιινλ: 

Ζ εθηξνπή πνπ έρεη επηηεπρζεί ην 2009 απφ δξάζεηο αλαθχθισζεο – 
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ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ αλέξρεηαη ζε 15,50% ή ζε ~899.113 
t/y ή ζε 78,18 kg/y/c. Απηή ε εθηξνπή, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζην κέιινλ απφ 
ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ, αλέξρεηαη δπλεηηθά ζε 89,55% ή ζε ~5.193.957 t/y ή ζε 451,65 
kg/y/c. 

 

 πλνιηθή εθηξνπή απφ ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα ην 2009 θαη ζην κέιινλ: Ζ 
ζπλνιηθή εθηξνπή πνπ έρεη επηηεπρζεί ην 2009 ζηελ Διιάδα, ηφζν απφ ηελ 
βηνκεραληθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, φζν θαη απφ ηηο δξάζεηο 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, αλέξρεηαη ζε 16,48% ή ζε ~955.996 t/y 
ή ζε 83,13 kg/y/c. Απηή ε εθηξνπή, κε ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ησλ 3 εξγνζηαζίσλ 
θαη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, κπνξεί 
δπλεηηθά λα θζάζεη ζην κέιινλ ην 95,51% ή ηνπο 5.539.957 t/y ή ζε 481,73 
kg/y/c. 

 

 πλνιηθή εθηξνπή απφ ΥΤΣΑ ζηελ Διιάδα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ 
ην 2009: Ζ ζπλνιηθή εθηξνπή απφ ηνπο ΥΤΣΑ, πνπ έρεη επηηεπρζεί ην 2009 ζηελ 
Διιάδα, απφ ηηο δξάζεηο αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ 
ζπκκεηείραλ νη δεκφηεο, είλαη πνιχ κηθξή θαη αλέξρεηαη ζε 5,96% ή ζε ~345.462 
t/y ή ζε 30,04 kg/y/c. 

 

 Δθηξνπή πιηθψλ θαη κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ: Ζ ζπλνιηθή κέγηζηε εθηξνπή 
πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζαλ δπλαηφηεηα ζηνπο δεκφηεο κε ηελ πιήξε 
αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κπνξεί λα 
θζάζεη εχθνια θαη ζην 100% ησλ πιηθψλ, πνπ απνηεινχλ ηα ζεκεξηλά 
απνξξίκκαηα θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξάιιειε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 
ΠΟΠ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηα δεκνηηθά ηνπο ηέιε. 

 

 Πεξηζψξηα αχμεζεο ζπκκεηνρήο: Δίλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ ηεξάζηηα 
πεξηζψξηα αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ ζηηο δξάζεηο αλαθχθισζεο – 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

 

 πκπιεξσκαηηθφηεηα αλαθχθισζεο – ζπζηεκάησλ ΠΟΠ: Δίλαη ζαθέο φηη ε 
πιήξεο αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζα 
θαηαζηήζνπλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ θαη επηζπκεηφ απφ ηνπο δεκφηεο έλα 
ζχζηεκα ΠΟΠ, πνπ ελδέρεηαη λα εθαξκφζεη έλαο ΟΣΑ. Καη αληίζηξνθα, ε 
ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε έλα ΟΣΑ θάλεη πνιχ ειθπζηηθή θαη 
επηζπκεηή απφ ηνπο δεκφηεο ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ αλαθχθισζεο – 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, αθνχ είλαη ην κέζν θαη γηα ηελ κείσζε ησλ δεκνηηθψλ 
ηνπο ηειψλ. Ζ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο θαη ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε έλα ΟΣΑ, είλαη απφιπηα ζπκβαηή θαη 
ζπκπιεξσκαηηθή κεηαμχ ηνπο θαη ε θάζε κία απφ ηηο δχν πξσηνβνπιίεο ηνπ ΟΣΑ, 
θαζηζηά πην ειθπζηηθή θαη επηζπκεηή γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηελ άιιε δξάζε. 

 
 
 
 
 

Γηα ηελ θηηξηαθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Διιάδαο 
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 Απφ πιεπξάο θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ, ππάξρνπλ νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
απνδνρή απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θαιή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιεληθψλ ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κέρξη 40.000 
θαηνίθνπο. ηνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 40.000 θαηνίθσλ ΟΣΑ δελ είλαη επλντθέο νη 
θηηξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ ζεηηθή απνδνρή απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θαιή 
εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 

 

 ε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κέρξη 19.000 θαηνίθνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά θαη 
λα εθαξκνζζνχλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, ηα ζπζηήκαηα 
ΠΟΠ κε Εχγηζε (1ε επηινγή), κε Κάδν (2ε επηινγή) θαη κε αθνχια (3ε επηινγή). 
Αληίζεηα ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα δελ έρεη θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή 
θαη δελ πξνηείλεηαη νχηε ζαλ 4ε επηινγή. ζν κηθξφηεξνο πιεζπζκηαθά είλαη ν 
ΟΣΑ, ηφζν θαιχηεξε ε απνδνρή θαη ε εθαξκνγή ησλ 3 ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 

 

 ε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ απφ 19.000 κέρξη 40.000 θαηνίθνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ 
απνδεθηά θαη λα εθαξκνζζνχλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ζαλ πξψηε επηινγή ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εχγηζε θαη ζαλ δεχηεξε επηινγή ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνχια. 
Σξίηε επηινγή απνηειεί ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν. Καη ζε απηήλ ηελ 
πιεζπζκηαθή θαηεγνξία ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα δελ είλαη 
θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ πξνηείλεηαη νχηε ζαλ 4ε επηινγή. Δλδερνκέλσο ζε 
εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο θηηξίσλ ή κηθξψλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ θαη ζαθψο 
νξηνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ λα είρε λφεκα ε δηεξεχλεζε εθαξκνγήο απηνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα. 

 

 ε ΟΣΑ κε πιεζπζκφ απφ 40.000 κέρξη 200.000 θαηνίθνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ 
ζρεηηθά απνδεθηά θαη λα εθαξκνζζνχλ απιψο ηθαλνπνηεηηθά, ην ζχζηεκα ΠΟΠ 
κε Εχγηζε ζαλ πξψηε επηινγή δηεξεχλεζεο. Ζ δεχηεξε επηινγή πξνο δηεξεχλεζε 
απνηειεί ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάδν, ελψ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνχια απνηειεί 
ηελ ηξίηε επηινγή. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Κάξηα απνηειεί γεληθά 
ηελ ηέηαξηε επηινγή. κσο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ΟΣΑ πνπ κπνξεί λα απνηειεί 
αθφκε θαη ηελ δεχηεξε επηινγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ θαη ζε απηνχο ηνπο ΟΣΑ ζα 
πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ηδηαίηεξα. κσο, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάξηα, ζα κπνξνχζε λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη 
ζαθψο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο ησλ ΟΣΑ. 

 

 ε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε θαιχηεξε ζπγθξηηηθά εθαξκνγή, αιιά φρη 
ηθαλνπνηεηηθή, κπνξεί λα έρεη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα, πνπ απνηειεί ηελ 
πξψηε επηινγή. Ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε 
Κάξηα ζα κπνξνχζε λα έρεη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο 
πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Γεχηεξε επηινγή απνηειεί ην ζχζηεκα 
ΠΟΠ κε Εχγηζε, κε κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηπρφλ επηινγή 
ηνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πνιχ εηδηθέο θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο 
ελζάξξπλζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ. Σα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Κάδν θαη 
αθνχια θαίλεηαη φηη είλαη πνιχ δχζθνια εθαξκφζηκα ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε 
θαη δελ απνηεινχλ απνδεθηέο επηινγέο. 

 

 ηνπο ΟΣΑ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 40.000 θαηνίθνπο, ιφγσ ησλ 
δπζκελέζηεξσλ θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ, ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζα πξέπεη 
λα ζπλδπαζηεί κε πξνζεθηηθφηεξεο θαη πην ζηνρεπκέλεο παξάιιειεο δξάζεηο γηα 
ηελ επηηπρία ησλ φπνησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ επηιεγνχλ. 
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Γηα ηελ παλειιαδηθή δηεξεχλεζε ηεο θνηλήο γλψκεο 
 

 Παξαηεξήζεθε έλα πνιχ πςειφ επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
πνιηηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε πνιχ ζεκαληηθά επίπεδα 
ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεο αλαθχθισζεο, φπνπ κπνξνχλ νη πνιίηεο λα έρνπλ 
δηεπθφιπλζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

 Δίλαη ζεηηθφ φηη νη κηζνί εξσηψκελνη γλψξηδαλ ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, ελψ 
είλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ ην 16% απφ απηνχο πνπ 
απάληεζαλ ηελ εθαξκφδνπλ. Απηφ ην πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζην πεξίπνπ 10% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ θαη είλαη ε πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, πνπ 
θαηαγξάθεηαη έλα ζεκαληηθφ κεηξήζηκν κέγεζνο εθαξκνγήο ηεο νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ ρψξα καο. Απηφ ην γεγνλφο δείρλεη φηη ε θνηλσλία 
πξάγκαηη κπνξεί λα αλαιάβεη ζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζε 
πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ απηφλ πνπ πηζηεχνπλ ε θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε 
απηνδηνίθεζε. 

 

 Μεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ γλψξηδε γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ (~43%), ελψ 
αθφκε πεξηζζφηεξνη (7-9 ζηνπο 10 εξσηψκελνπο) ζπκθψλεζαλ γηα ηηο πνιχ 
ζεηηθέο εμειίμεηο, πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ ζηε ρξέσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη 
γεληθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην δήκν ηνπο. 

 

 Οη εξσηψκελνη έθξηλαλ θαηά κέζνλ φξν φηη θαη ηα 4 ηερληθά ζπζηήκαηα 
εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ (Κάδνο, Κάξηα, αθνύια & Εύγηζε) είλαη «αξθεηά δύζθνιν» 
λα ηα εθαξκφζνπλ. 

 

 Δίλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ θαη ειπηδνθφξν φηη ην ~23% απηψλ πνπ απάληεζαλ 
αμηνιφγεζαλ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάδν» ζαλ εχθνιν λα ην εθαξκφζνπλ θαη 
αθνινχζεζε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «αθνύια» κε ~19%, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
«Εχγηζε» κε ~13% θαη ηειεπηαίν ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάξηα» κε ~11%. 
Αληίζεηα, ππήξμε έλα ~33% ησλ εξσηψκελσλ, πνπ ζεσξεί φηη θαλέλα ζχζηεκα 
ΠΟΠ δελ είλαη εχθνιν λα ην εθαξκφζεη. 

 

 Οη εξσηψκελνη ζεσξνχλ πην εχθνιν λα εθαξκνζζεί θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζε 
κηθξφηεξεο πφιεηο ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο. 

 

 ηελ πεξίπησζε, πνπ έπξεπε λα εθαξκνζζεί θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζην δήκν 
ησλ εξσηψκελσλ, θάλεθε κηα ζεκαληηθή πξνηίκεζε ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε 
«θάδν» (~35%) θαη αθνινπζνχλ ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «αθνύια» (~24%), ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Κάξηα» (~17%) θαη ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε «Εύγηζε» (~9%), ελψ 
έλα 6% απάληεζε λα κείλεη ε θαηάζηαζε «Ωο έρεη» θαη έλα ~9% ησλ εξσηψκελσλ 
δελ απάληεζε. 

 

 Γηαπηζηψζεθε φηη έλαο ζηνπο 4 εξσηψκελνπο πξαθηηθά δελ ζέιεη λα 
πξνρσξήζνπκε ζε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ή/θαη φηη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο 
λα θάλεη θάηη γηα απηφ. 
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ρεηηθά κε ηελ πξφζεζε αξκφδησλ θνξέσλ γηα εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ 
 

 Σα κελχκαηα απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, απφ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη απφ 
πνιιέο επαθέο ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δήκνπο θαη ΚΔΓΚΔ, είλαη 
ζαθψο ζεηηθά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεισκέλε ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 
ζέκαηνο απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ, εθηηκάηαη φηη ζην άκεζν κέιινλ 
κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα έλαο 
δήκνο λα εθαξκφζεη θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ, θαζψο θαη λα αιιάμεη ηνλ κέρξη 
ζήκεξα ηξφπν ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.  

 
 

Απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα θαη ην δήκν 
Αγιαηδηάο ζηελ Κχπξν 
 
Γήκνο Διεπζίλαο 

 Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο παξά ηηο δπζθνιίεο, 
είλαη ζαθψο εθηθηή. Υξεηάδεηαη φκσο πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε ησλ 
εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
πξνζσπηθνχ. 

 

 Απφ ηελ ηερληθή πιεπξά εθαξκνγήο ην πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ πηινηηθνχ 
ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη ε αληηκεηψπηζε πνιχ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πινπνίεζεο. 
Ζ εκπεηξία, πνπ απνθηήζεθε είλαη πνιχηηκε γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα ή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο ζε άιιν 
δήκν. 

 

 Ζ έληαμε ηεο ρξήζεο ζαθνχιαο, ζαλ πβξηδηθφ ζχζηεκα ΠΟΠ, κέζα ζην ζχζηεκα 
ΠΟΠ κε Εχγηζε, γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε αθξηβήο παξαγσγή απνξξηκκάησλ αλά 
λνηθνθπξηφ, απφ ην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ, πνπ εμππεξεηνχληαη απφ έλα θάδν 
απνξξηκκάησλ, δελ έγηλε δπλαηφλ λα δψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα  ζηελ Διεπζίλα. 
Βάζηκα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί απηή ε 
κεζνδνινγία θαη γεληθφηεξα ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο, αθνχ νη ιφγνη απνηπρίαο 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κέζε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ, πνπ νπζηαζηηθά 
αξλήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα απηφ ην ζέκα. 

 

 Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ζε κφληκε βάζε αλάινγα πξνβιήκαηα, φπσο απηά ηεο 
Διεπζίλαο, ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ κε Εύγηζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο δχν 
πνιχ ζεκαληηθέο επηινγέο: α) Ζ ηνπνζέηεζε ελφο θάδνπ απνξξηκκάησλ – 
ππνιεηκκάησλ ζε θάζε θηίξην, θαη β) Ζ ηνπνζέηεζε GPS ζην Α/Φ, φπνπ ζα 
θαηαγξάθεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θάδνπ (δηεχζπλζε) θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 
απνθνκηδήο – δχγηζεο θαη έηζη λα αλαγλσξίδεηαη ε ζέζε ηνπ θάδνπ, πνπ αδεηάδεη 
θάζε θνξά θαη θπζηθά λα απεκπιαθεί ε πινπνίεζε ηνπ ΠΟΠ απφ ην 
πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα Πνκπνχ – Γέθηε (θάδνπ – Α/Φ). 

 

 Σν θφζηνο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε Εύγηζε δελ είλαη θαζφινπ 
απαγνξεπηηθφ γηα ηνπο ΟΣΑ θαη βξίζθεηαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο κε 
δηθνχο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 

 

 Παξά ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη νξαηψλ θηλήηξσλ απφ ηα λνηθνθπξηά ζηελ 
εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ, κεηξήζεθε κία ζαθήο αχμεζε (ηεο ηάμεο ηνπ 16,4%) ηεο 
εθηξνπήο πιηθψλ πξνο ηνπο κπιε θάδνπο ηεο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ. Απηή 
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ε αχμεζε δελ θάλεθε λα είλαη απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ ΠΟΠ 
ζηελ πεξηνρή, αιιά ησλ ζπζηεκαηηθψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ 
πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 

 Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ, ηφζν 
γηα θάπνην πξφγξακκα ΠΟΠ ελφο δήκνπ, φζν θπξίσο γηα ηελ γεληθφηεξε 
επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ 
πξνζαξκνζκέλα ζηα ηνπηθά δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζπζηεκαηηθφηεηα θαη 
επαλάιεςε ζε εηήζηα βάζε. Σα  ζεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα δελ πξέπεη λα 
αλακέλνληαη φηη ζα είλαη άκεζα νξαηά, αιιά ζα δηαπηζηψλνληαη κε πνζνηηθά 
δεδνκέλα ζε έλα βάζνο ρξφλνπ. 

 

 Δθηηκάηαη φηη εάλ αληηκεησπηζζνχλ ζηελ Διιάδα ηα δχν βαζηθά πξνβιήκαηα α) 
ηεο έιιεηςεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ ρξέσζε κε ην βάξνο θαη β) ηεο 
αλάπηπμεο απηφλνκσλ κεραληζκψλ είζπξαμεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ απφ ηνπο 
δήκνπο, ηφηε είλαη βέβαην φηη ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 
θαη αιινχ ζα είλαη άκεζα πινπνηήζηκε θαη κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο εμαηξεηηθά 
επηηπρνχο εθαξκνγήο. 

 
Γήκνο Αγιαηδηάο 

 Απαηηείηαη ζεκαληηθή πξνεηνηκαζία απφ θάπνην ΟΣΑ γηα λα νξγαλψζεη ζσζηά 
έλα πξφγξακκα ΠΟΠ θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο δεκφηεο ηνπ λα ην απνδερζνχλ 
θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην δήκν. 

 

 Απφ ηηο κέρξη ζήκεξα ελέξγεηεο ηνπ δήκνπ Αγιαληδηάο θαίλεηαη φηη ν δήκνο 
αληηκεησπίδεη κε πνιχ ζνβαξφηεηα ην φιν ζέκα θαη νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη πνιχ κεγάιεο. 

 
 

Γηα ην λνκνζεηηθφ θελφ ζρεηηθά κε ην ΠΟΠ ζηελ Διιάδα 
 

 Έγηλε ζαθέο φηη γηα λα εθαξκφζεη έλαο ΟΣΑ θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζα πξέπεη 
πξψηα λα αιιάμεη ε θείκελε λνκνζεζία θαη λα ην επηηξέπεη. 

 
 

Γηα ην πην ζχζηεκα ΠΟΠ είλαη θαηαιιειφηεξν ζηελ Διιάδα 
 

 Αλαπηχρζεθε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επηινγή ηνπ 
θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζε επίπεδν ελφο ΟΣΑ ή θαη ζε γεληθφηεξν 
επίπεδν. Ζ κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 4 βαζηθψλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, γηα 16 ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή ή 
δήκν. Γηα θάζε θξηηήξην εθηηκήζεθε ν κέζνο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ζε επίπεδν 
Διιάδαο. Ζ βαζκνινγία θάζε ζπζηήκαηνο ΠΟΠ κε βάζε ηα 16 θξηηήξηα επί ηνλ 
αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο, δίλεη ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ γηα ηελ πεξηνρή ή ηνλ δήκν, πνπ εμεηάδνληαη. Σν ζχζηεκα ΠΟΠ 
κε ηελ κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθή βαζκνινγία είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα εθαξκνγή. 
Οη δηαθνξέο ηειηθήο βαζκνινγίαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ εθθξάδνπλ ην 
πφζν ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο έρεη θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζε ζρέζε κε 
απηφ, πνπ πήξε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγία. Απηή ε κεζνδνινγία εθαξκφζηεθε γηα 
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ην ζχλνιν ηεο Διιάδαο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
4 ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, πνπ εμεηάζζεθαλ, είλαη ηα αθφινπζα. 

 

 Σν ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε εκθαλίδεηαη λα είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα εθαξκνγή, 
ηφζν ζε επίπεδν Διιάδαο, φζν θαη ζε φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο ησλ 
δήκσλ. 

 

 ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πιεζπζκφ κέρξη 19.000 θαηνίθνπο ζα 
κπνξνχζαλ ζρεδφλ εμίζνπ λα εθαξκνζζνχλ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Κάδν θαη κε 
αθνύια. Απηά ηα δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ εκθαλίδνληαη λα κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ κε πεξίπνπ 1,4% θαη 6,8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε 
ζρέζε κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα εάλ 
εθαξκνδφηαλ ζα είρε πεξίπνπ 56,8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί. 

 

 ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 19.000 θαηνίθνπο κέρξη 
40.000 θαηνίθνπο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε 
Κάδν θαη κε αθνύια. Απηά ηα δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ εκθαλίδνληαη λα κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ κε πεξίπνπ 10,8% θαη 16,8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε 
ζρέζε κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα εάλ 
εθαξκνδφηαλ ζα είρε πεξίπνπ 56,8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί. 

 

 ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 40.000 θαηνίθνπο κέρξη 
200.000 θαηνίθνπο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε 
Κάδν θαη κε αθνύια. Απηά ηα δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ εκθαλίδνληαη λα κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ κε πεξίπνπ 12,0% θαη 16,7% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε 
ζρέζε κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Κάξηα εάλ 
εθαξκνδφηαλ ζα είρε πεξίπνπ 42,1% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί. 

 

 ηνπο Καπνδηζηξηαθνχο δήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 200.000 θαηνίθνπο κέρξη 
800.000 θαηνίθνπο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε 
Κάδν θαη κε Κάξηα. Απηά ηα δχν ζπζηήκαηα ΠΟΠ εκθαλίδνληαη λα κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ κε πεξίπνπ 15,2% θαη 12,6% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε 
ζρέζε κε ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε. Αληίζηνηρα, ην ζχζηεκα ΠΟΠ κε αθνύια 
εάλ εθαξκνδφηαλ ζα είρε πεξίπνπ 23,6% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ ην 
ζχζηεκα ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί. 

 

 Ζ κεζνδνινγία ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν 
εξγαιείν γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. Ζ εθαξκνγή ηεο πνιπθξηηεξηαθήο 
αλάιπζεο ζε επίπεδν ελφο κεκνλσκέλνπ δήκνπ, ιφγσ πηζαλψλ ηδηαίηεξσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα 
ΠΟΠ, θπξίσο ζηνπο κηθξνχο (κε ιηγφηεξνπο απφ 40.000 θαηνίθνπο) θαη ζηνπο 
κεγάινπο δήκνπο (κε πιεζπζκφ πεξηζζφηεξν απφ 100.000 θαηνίθνπο). Ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δήκσλ, φπσο είλαη ηα 
λεζηά, πνπ απνηεινχλ ζηελ νπζία θιεηζηά ζπζηήκαηα ζε πνιιά επίπεδα. 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη αθνύια 
πξνυπνζέηνπλ ηηο εμήο ηξεηο πνιχ ζεκαληηθέο επηινγέο: α) Ζ ηνπνζέηεζε ελφο 
ηνπιάρηζηνλ θάδνπ απνξξηκκάησλ – ππνιεηκκάησλ ζε θάζε θηίξην, β) Ζ 



            Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271                                                            

 

 
Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr  

Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

-266- 

 

ηνπνζέηεζε GPS ζην Α/Φ, γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο «ζέζεο» θαη φρη ηνπ «θάδνπ», 
ψζηε λα απεκπιαθεί ε πινπνίεζε ηνπ ΠΟΠ απφ ην πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα 
Πνκπνχ – Γέθηε (θάδνπ – Α/Φ), θαη γ) Ζ ηνπνζέηεζε βαξπηηθψλ θιεηδαξηψλ 
ζηνπο θάδσλ ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη αθνύια. 

 
 

Γηα ηα ζέκαηα ηεο ρξέσζεο ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
 

 Ζ δπαδηθή ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ εκθαλίδεη πνιχ πεξηζζφηεξα 
πιενλεθηήκαηα απφ ηελ κε δπαδηθή ρξέσζε θαη δηαζθαιίδεη πεξηζζφηεξν ηελ 
επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ. 

 

 Ζ ρξέσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, εμίζνπ γηα φιεο ηηο δνκεκέλεο ηδηνθηεζίεο, είλαη 
πην δίθαηνο θαη πην εχθνινο ζηελ εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα ηξφπν 
ρξέσζεο κε βάζε ηελ έθηαζε ηεο δνκεκέλεο ηδηνθηεζίαο. 

 

 Δάλ εθαξκνζζεί ε ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ αλεμάξηεηα ζε κία, δχν ή 
πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο παξαγσγψλ απνβιήησλ, ηφηε κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζζνχλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά φια ηα πξνβιήκαηα, είηε δηαζθάιηζεο ησλ 
εηζπξαηηνκέλσλ ηειψλ, είηε πνιχ κεγάισλ απμνκεηψζεσλ ησλ ηειψλ ησλ 
δεκνηψλ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ.  

 

 Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ρξέσζεο γηα φια ηα δπλαηά 
ζελάξηα, ε ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξεψζεσλ θαη ε κεζνδνινγία επηινγήο 
ηεο θαηαιιειφηεξεο, απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ 
γηα έλα ΟΣΑ γηα ην πνηα ρξέσζε ζα επηιέμεη. 

 
 

Γηα ηα ζέκαηα ηεο είζπξαμεο ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 

 Ο ζεκεξηλφο ηξφπνο είζπξαμεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έρεη ηα φξηά ηνπ θαη ζα 
πξέπεη λα δξνκνινγεζεί ε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ κεραληζκνχ είζπξαμεο ζηνπο 
δήκνπο, γεγνλφο, πνπ δηεπθνιχλεη θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 

 

 Οη δήκνη γηα λα εθαξκφζνπλ θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 
δηθφ ηνπο κεραληζκφ είζπξαμεο φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ (ΓΣ) ή κφλν ηνπ 
Μεηαβιεηνχ Κφζηνπο ησλ ΓΣ απφ ηνπο δεκφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη ην 
Πάγην Κφζηνο ησλ ΓΣ λα ην εηζπξάηηνπλ φπσο ζήκεξα κέζσ ΓΔΖ. Δάλ φκσο 
εηζπξάηηνπλ κε δηθφ ηνπο κεραληζκφ ην κεηαβιεηφ θφζηνο, είλαη ινγηθφ φηη ζα 
κπνξνχζαλ λα εηζπξάηηνπλ θαη ην πάγην θφζηνο, δειαδή φια ηα ΓΣ καδί, γηα λα 
επσθεινχληαη θαη απφ ηα νθέιε ηνπ δηθνχ ηνπο αλεμάξηεηνπ κεραληζκνχ 
είζπξαμεο. 

 

 Οη δήκνη έρνπλ αξθεηά ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ δεκηνπξγία δηθνχ ηνπο 
κεραληζκνχ είζπξαμεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, πνπ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ 
θαηά πνιχ ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηαπηφρξνλα λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 
επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ΠΟΠ. 
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Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
 

 Δάλ ε είζπξαμε ησλ ηειψλ γίλεη κέζα απφ κεραληζκφ ρξέσζεο ησλ θηηξίσλ θαη ε 
εηζαγσγή ησλ ηειψλ ζηα θνηλφρξεζηα ησλ θηηξίσλ γίλεη κε ρξέσζε αλά άηνκν, 
ηφηε επηηπγράλνληαη ηα εμήο: Α) Γηαζθαιίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε είζπξαμε ησλ 
ηειψλ θαη ππάξρεη πνιχ ζεκαληηθή αληαπνδνηηθφηεηα ζηα ηέιε, αθφκε θαη ζηα 
κεγάια θηίξηα κε πνιινχο παξαγσγνχο απνξξηκκάησλ, αθνχ ν επηκεξηζκφο ηνπ 
κεηαβιεηνχ θφζηνπο κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ηνπ θάζε 
ππφρξενπ. Β) Τπνρξεψλνληαη νη ζπγθάηνηθνη θαη έλνηθνη ελφο θηηξίνπ λα 
ζπλεξγάδνληαη θαη λα ζπλελλννχληαη θαη άξα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα 
αιιεινεπίδξαζε θαη ελεκέξσζε ζηνπο ηξφπνπο κείσζεο ησλ παξαγφκελσλ 
απνξξηκκάησλ (κε πξφιεςε - αλαθχθισζε – θνκπνζηνπνίεζε), ψζηε λα κεησζεί 
ν θνηλφο ινγαξηαζκφο ησλ ηειψλ. 

 
 Απηφο ν ηξφπνο είζπξαμεο γηα θάζε ζχζηεκα ΠΟΠ ζα πξέπεη λα θαηνρπξσζεί θαη 

κε λνκνζεηηθφ ηξφπν, γηα λα κπνξεί λα ηχρεη άκεζεο εθαξκνγήο ζηνπο δήκνπο, 
πνπ ζα μεθηλήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα 
ζπκπεξηιεθζεί ε αλαθεξζείζα κεζνδνινγία ρξέσζεο αλά θηίξην, ζηε 
δηαβνχιεπζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ΠΟΠ. 

 Τπάξρνπλ ζήκεξα νη πξνυπνζέζεηο θαη ε ηερλνγλσζία, ψζηε έλαο δήκνο λα 
νξγαλψζεη έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζρήκα είζπξαμεο φισλ ησλ ηειψλ ηνπ, 
δηεπθνιχλνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ζεκαληηθά ηνπο δεκφηεο θαη ηαπηφρξνλα 
δηαζθαιίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ δήκνπ. Απηφ ην 
απνηειεζκαηηθφ ζρήκα είζπξαμεο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 5.4.4. 

 
 

Γηα ηα ζέκαηα ηεο ελεκέξσζεο 
 

 Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ ηεο ελεκέξσζεο είλαη 
φηη απηή ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή γηα δξάζεηο ηνπ 
δήκνπ, δηφηη απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο ησλ ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δήκσλ 
 

 Ζ επηηπρία ηνπ ΠΟΠ ζε έλα δήκν ζεκειηψλεηαη απφ νξγαλσηηθήο άπνςεο, φηαλ 
θάλεη ν δήκνο ηηο εμήο θηλήζεηο, α) νξγαλψζεη θαηάιιεια ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 
ππεξεζία, β) ππάξρεη έκπεηξνο ηερληθφο ππεχζπλνο ηνπ ΠΟΠ ζηελ ππεξεζία 
θαζαξηφηεηαο θαη γ) δεκηνπξγήζεη κφληκε ππεξεζία «Τπνζηήξημεο & 
Δλεκέξσζεο». 

 
 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ Διιάδα είλαη ηερληθά εθηθηή, 
θνηλσληθά δίθαηε, νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα θαη πνιηηηθά επσθειήο γηα 
φπνηνλ δήκν ηεο εθαξκφδεη. Γλσξίδνπκε πιένλ φια ηα εκπφδηα θαη κε 
πνηνλ ηξφπν κπνξνχκε εχθνια λα ηα μεπεξάζνπκε. Άξα, απαηηείηαη 
κεγαιχηεξε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ην ΠΟΠ ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε 
ρψξα καο. 
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6.2 Πξνηάζεηο 
 
Αθνινπζνχλ νη πξνηάζεηο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ φιε δηεξεχλεζε, αλά θαηεγνξία 
ζέκαηνο. 
 
 

Πξνο ηε πνιηηεία, ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο ΦνΓΑ – Γηα ηελ ηειηθή 
δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζηνπο ΥΤΣΑ – ΥΤΣΤ 
 
Ζ ρξέσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ζε ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα έρεη ηα 
εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
 

 Να γίλεηαη αλάινγα κε ηνπο ηφλνπο, πνπ δηαζέηεη θάζε παξαγσγφο απνβιήησλ 
θαη, 

 ηε ρξέσζε αλά ηφλν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα ζεκεξηλά θαη κειινληηθά 
θφζηε δηάζεζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαηηζέκελεο πνζφηεηεο, φπσο άιισζηε 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία. Απηά θφζηε είλαη ηα εμήο: 
α) Λεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ρψξνπ ηαθήο, β) Δμσηεξηθφ θφζηνο ηνπ ρψξνπ ηαθήο, 
αληί ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ εμφδσλ, φπνπ ππάξρνπλ, γ) Σν θφζηνο ζπληήξεζεο 
ηεο απνθαηάζηαζεο, δ) Σν θφζηνο ρξήζεο λέαο γεο γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ 
ΥΤΣΤ, ε) Σν θφζηνο θαηαζθεπήο λένπ ρψξνπ 

 
Ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ, πξνηείλεηαη ε εμήο 
δηαδηθαζία: 
 

 Να πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο θαη πεξηνδηθά ην εμσηεξηθφ θφζηνο γηα ηελ πεξηνρή 
ηνπ ρψξνπ ηαθήο ζχκθσλα κε ηελ θνηλά απνδεθηή επξσπατθή κεζνδνινγία. 

 

 Σν πξνζδηνξηζζέλ θάζε θνξά εμσηεξηθφ θφζηνο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη καδί κε ηα 
άιια θφζηε ζηε ρξέσζε αλά ηφλν ηεο δηάζεζεο απνβιήησλ ζε ρψξνπο ηαθήο. 

 

 Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην εμσηεξηθφ θφζηνο λα ην δηαρεηξίδεηαη εηδηθή 
επηηξνπή ηνπ Φνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
ζπκκεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ εκπεηξνγλψκνλεο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θαη 
πεξηβαιινληηθψλ θνξέσλ. Ζ επηηξνπή ζα απνθαζίδεη θαη ζα επηβιέπεη γηα ην 
είδνο ησλ έξγσλ αλαβάζκηζεο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ 
ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ. 

 
 

Πξνο ηνπο ΟΣΑ – Γηα πινπνίεζε δξάζεσλ αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο ζηνπο ΟΣΑ 
 

 Οη ΟΣΑ έρνπλ θάζε ζπκθέξνλ λα πινπνηήζνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κπνξνχλ θαη λα ελζαξξχλνπλ θαη ηε 
δεκηνπξγία λέσλ δξάζεσλ γηα πιηθά, πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνην ζρεηηθφ 
πξφγξακκα αλάθηεζεο. 
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Πξνο ηε θεληξηθή πνιηηεία – Άκεζε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 
αλαθχθισζεο – ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα 
 
 Αχμεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππαξρφλησλ ΔΓ, κε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

πξνζπάζεηαο κέζα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ). 

 

 Γεκηνπξγία λέσλ ΔΓ (γηα έπηπια, έληππν ραξηί, ξνπρηζκφ, επηθίλδπλα νηθηαθά, 
θάξκαθα, νγθψδε, ιάδηα θνπδίλαο, πξντφληα απφ δηάθνξα πιηθά θαη άιια εηδηθά 
ξεχκαηα). 

 

 Έληαμε ζηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ θαη φινπο ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο ηεο 
δεκηνπξγίαο Πξάζηλσλ εκείσλ κέζα ζηνπο ΟΣΑ θαη πινπνίεζε απηψλ ησλ 
έξγσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζρεηηθά γξήγνξα. 

 

 Τηνζέηεζε κεζφδσλ απνηειεζκαηηθήο ΓζΠ ηνπ ραξηηνχ, πιαζηηθψλ, κεηάιισλ, 
γπαιηνχ θαη ησλ βηναπνβιήησλ, π.ρ. πξφηαζε ησλ 4 ΜΚΟ γηα 4 θάδνπο. 

 

 Οξγάλσζε εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο αλνηθηφ γηα φινπο 
ηνπ δήκνπο ηεο ρψξαο. 

 

 Οξγάλσζε κφληκνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο 
ησλ πνιηηψλ. 

 

 Έληαμε ζηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ θαη ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο ηεο 
δπλαηφηεηαο απφ ηνπο ΟΣΑ λα δεκηνπξγνχλ ηνπηθέο κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο 
ή αλαεξφβηαο ρψλεπζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ ζε ζπλελλφεζε κε ηηο 
αληίζηνηρεο πεξηθέξεηεο. 

 
 

Πξνο ηε θεληξηθή πνιηηεία, ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο ΟΣΑ – Γηα ηελ 
θάιπςε ηνπ λνκνζεηηθνχ θελνχ ζρεηηθά κε ην ΠΟΠ ζηελ Διιάδα 
 

 Δίλαη αλαγθαία ε αλάιεςε λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο απφ ηελ πνιηηεία, γηα ηελ 
θάιπςε ηνπ λνκνζεηηθνχ θελνχ, πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 
πξσηνβνπιίαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ γχξσ απφ ην ζέκα ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. Ζ 
δηαβνχιεπζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, ψζηε λα 
ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο γηα αλ απνθεπρζνχλ πηζαλά θελά 
κέζα ζην λφκν ζην κέιινλ. 

 
Πηζαλνί εκπιεθφκελνη ζε απηή ηελ δηαβνχιεπζε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη αθφινπζνη: 
 

 ίγνπξα ην ΤΠΔΚΑ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην βαζηθφ ππνπξγείν, πνπ ζα ην 
εηζεγεζεί, 

 

 ίγνπξα ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζην νπνίν ππάγνληαη νη ΟΣΑ, 
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 Δθπξφζσπνη ησλ λέσλ πεξηθεξεηψλ, δηφηη ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ επεξεάδνληαη απφ 
ηηο ζπλνιηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, πνπ εηζεγνχληαη νη 
πεξηθέξεηεο, 

 

 ίγνπξα ε ΚΔΓΔ, ζαλ ν θαη‟ εμνρήλ εθπξφζσπνο ησλ δήκσλ, 
 

 ρεηηθέο ΜΚΟ, π.ρ. ε Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο, πνπ έρεη κεγάιε 
εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο, 

 

 Δηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο ζρεηηθνί κε ηα ζέκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, π.ρ. απφ 
ην ΑΠΘ ή αιινχ, 

 

 Πηζαλά θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, φπσο ΔΔΓΑ, χλδεζκνη Μειεηεηψλ,  
πνπ ζα θαιεζηνχλ ζην κέιινλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ κειέηε θαη ππνζηήξημε ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, θ.α. 

 
Δθηηκάηαη φηη, γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο κία δηαβνχιεπζε γηα ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε 
γηα ην ΠΟΠ, ζα πξέπεη θαη‟ ειάρηζην λα ζπδεηεζνχλ θαη ζπκθσλεζνχλ ηα αθφινπζα 
ζέκαηα: 
 

 Οξηζκφο Φνξέα Παξαθνινχζεζεο: Να πξνζδηνξίδεηαη έλαο δεκφζηνο θνξέαο 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ 
ζηνπο ΟΣΑ. Απφ ηνπο ππάξρνληεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ζρεηηθνχο θνξείο θαη 
νξγαληζκνχο ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη 
Άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) είλαη ν θαηαιιειφηεξνο θαη ζα κπνξνχζε λα 
αλαιάβεη απηφ ην ξφιν. Λφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ν ΔΟΔΓΑΠ έρεη επαθέο κε 
ηνπο ΟΣΑ θαη ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη άξα ζα κπνξνχζε 
ελδερνκέλσο λα αλαιάβεη θαη απηήλ ηελ αξκνδηφηεηα, αθνχ ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 
δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο ζπλέξγεηεο κε ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε. 

 

 Δζεινληηθή πκκεηνρή ησλ ΟΣΑ: Να επηηξέπεηαη ζηνπο ΟΣΑ λα εθαξκφδνπλ 
εζεινληηθά ζπζηήκαηα ΠΟΠ θαη άξα λα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν 
ρξέσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, ψζηε λα κελ εηζπξάηηνληαη κέζσ ΓΔΖ, αιιά κε 
απηφλνκν κεραληζκφ ρξέσζεο απφ ηνπο ΟΣΑ. Θα κπνξνχζε επίζεο, λα 
δηεξεπλεζεί έλα ελδερφκελν ρξνλνδηάγξακκα ππνρξεσηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή 
ηνπ ΠΟΠ απφ ηνπο δήκνπο ζην κέιινλ. 

 

 Δπειημία ζηελ εθαξκνγή: Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ λα 
κειεηνχλ ηνπο αθξηβείο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ ΠΟΠ θαη ηεο εηδηθήο ρξέσζεο, 
αλάινγα ηα ηνπηθά δεδνκέλα, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ην ζχζηεκα ΠΟΠ, 
πνπ ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηα ζεκεξηλά έζνδά ηνπο απφ 
ην ζχλνιν ησλ παξαγσγψλ απνβιήησλ. 

 

 Πξφβιεςε γηα θάδνπο δηαρείξηζεο ζε θάζε θηίξην: ηελ πεξίπησζε ησλ 
ζπζηεκάησλ ΠΟΠ κε Εύγηζε ή αθνύια, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί ε ελδερφκελε 
πηνζέηεζε ζε πξψηε θάζε ηνπ κέηξνπ «Έλαο ηνπιάρηζηνλ θάδνο ππνιεηκκάησλ 
αλά θηίξην» (κέζα ή έμσ απφ ην θηίξην) θαη ζε δεχηεξε θάζε ην επηπξφζζεην 
κέηξν «Υψξνη γηα 4 θάδνπο αλά θηίξην» (γηα ραξηί, αλαθπθιψζηκα, νξγαληθά & 
ππνιείκκαηα). ηα λέα θηίξηα, κε πνιενδνκηθή ξχζκηζε (π.ρ. ζην λέν πνιενδνκηθφ 
θαλνληζκφ), ζα κπνξνχζε απηφο ν ρψξνο γηα ηνπο θάδνπο λα είλαη κέζα ζηα φξηα 



            Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271                                                            

 

 
Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr  

Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

-271- 

 

ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα δνζνχλ θίλεηξα γηα 
δεκηνπξγία εηδηθνχ ρψξνπ γηα θάδνπο θαη ζηα παιαηά, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. 
πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ θάδσλ κέζα ζηα θηίξηα, απηνί 
κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο κπξνζηά ζην θηίξην ζην δξφκν θάζεηα ζε 
δχν ζηδεξέληα Π, θαηαιακβάλνληαο νπζηαζηηθά ζρεδφλ κία ζέζε πάξθηλθ. 

 

 Πξφβιεςε γηα έθδνζε ινγαξηαζκψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο πξνο θάζε θηίξην: 
χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία, πνπ αλαπηχρζεθε. 

 
 

Πξνο ηνπο ΟΣΑ – Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ 
ΠΟΠ ζηελ Διιάδα 
 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη αθνύια 
πξνυπνζέηεη ηηο εμήο ηξεηο πνιχ ζεκαληηθέο επηινγέο: α) Ζ ηνπνζέηεζε ελφο 
ηνπιάρηζηνλ θάδνπ απνξξηκκάησλ – ππνιεηκκάησλ ζε θάζε θηίξην, β) Ζ 
ηνπνζέηεζε GPS ζην Α/Φ, γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο «ζέζεο» θαη φρη ηνπ «θάδνπ», 
ψζηε λα απεκπιαθεί ε πινπνίεζε ηνπ ΠΟΠ απφ ην πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα 
Πνκπνχ – Γέθηε (θάδνπ – Α/Φ), θαη γ) Ζ ηνπνζέηεζε βαξπηηθψλ θιεηδαξηψλ 
ζηνπο θάδσλ ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ κε Εύγηζε θαη αθνύια. 

 
 

Πξνο ηνπο ΟΣΑ – Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζηα ζπζηήκαηα 
ΠΟΠ 
 

 Πξνηείλεηαη λα εθαξκνζζεί, ζηα ζέκαηα ηεο είζπξαμεο ησλ ηειψλ, κηα πνιχ 
ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, πνπ ρξεψλεη ηα ηέιε αλά θηίξην θαη αλά άηνκν, πνπ 
θαηνηθεί ή εξγάδεηαη ζην θηίξην. Ζ κεζνδνινγία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην 
θεθάιαην 5.4.3. 

 

 ε έλα απνηειεζκαηηθφ νξγαλσηηθφ ζρήκα είζπξαμεο ηνπ δήκνπ πξνηείλεηαη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο ζεκεία: α) ια ηα ηέιε ζε έλα ινγαξηαζκφ, β) 
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε εμφδσλ, γ) Δλεκέξσζε καδί κε ηνπο ινγαξηαζκνχο, δ) 
Δίζπξαμε θάζε 3-6 κήλεο, ε) Να ππάξρεη αζθάιεηα πξνγξακκαηηζκνχ, ζη) 
Δπηβνιή πξνζηίκσλ θαζπζηέξεζεο, δ) Σειηθή δηθαζηηθή δηεθδίθεζε, ε) Τηνζέηεζε 
ζχγρξνλσλ ηξφπσλ είζπξαμεο. 

 
 

Πξνο ηνπο ΟΣΑ – Γηα ηα ζέκαηα ηεο ελεκέξσζεο 
 

 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θεληξηθή 
πνιηηηθή θαη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ, δηφηη απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 
επηηπρίαο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ. 

 
Πξνο ηνπο ΟΣΑ – Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δήκσλ 
 

 Ζ επηηπρία ηνπ ΠΟΠ ζε έλα δήκν ζεκειηψλεηαη, απφ νξγαλσηηθήο άπνςεο, φηαλ 
θάλεη  ν δήκνο ηηο εμήο θηλήζεηο, α) Να νξγαλψζεη θαηάιιεια ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 
ππεξεζία, β) Να ππάξρεη έκπεηξνο ηερληθφο ππεχζπλνο ηνπ ΠΟΠ ζηελ ππεξεζία 
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θαζαξηφηεηαο θαη γ) Να δεκηνπξγήζεη κφληκε ππεξεζία «Τπνζηήξημεο & 
Δλεκέξσζεο». 

 
 

Πξνο ηελ θεληξηθή πνιηηεία – Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ πνπ 
νξγαλψλνπλ ΠΟΠ  
 

 Ζ πνιηηεία κπνξεί λα βνεζήζεη κία ΑΣΑ, πνπ πινπνηεί ζχζηεκα ΠΟΠ, 
ελδερνκέλσο κε: α) Παξνρή εηδηθνχ πξνζσπηθνχ απφ κεηάηαμε, β) Πξνκήζεηα 
θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη ππνζηήξημε, γ) Με πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 
θαηάξηηζεο, θαη δ) Πηζαλά άιιεο ελέξγεηεο.  
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7. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
 

ΓΣ – Γεκνηηθά Σέιε 
 
ΔΔΑΑ – Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο 
 
ΔΟΔΓΑΠ – Δζληθφο Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη 

Άιισλ Πξντφλησλ 
 
ΔΓΚΝΑ – Δληαίνο χλδεζκνο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο 
 
Ζ – Ζιεθηξηθέο ηήιεο  
 
ΚΔΚ – Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  
 
ΟΚΑΑ – Οινθιεξσκέλα Κέληξα Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο 
 
ΟΣΑ – Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  
 
ΟΣΚΕ – Ορήκαηα Σέινπο Κχθινπ Εσήο 
 
Β – πληειεζηήο Βαξχηεηαο  
 
ΔΓ – χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
 
ΔΓ ΑΦΖ - χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Αλαθχθισζεο Ζιεθηξηθψλ ηειψλ 
 
ΔΓ ΤΓΔΤ – χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ 
 
ΔΓ ΔΓΗ-ΚΔΠΔ – χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο νξγαλψλεη ηελ ζπιινγή θαη 

ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεγάισλ ζπζζσξεπηψλ ηεο 
Κξήηεο  

 
ΔΓ ΔΓΟΔ – χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνξξηπηφκελσλ νρεκάησλ 
 
ΔΓ ECO ELASTIKA – χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνξξηπηφκελσλ 

ειαζηηθψλ 
 
ΔΓ ΔΛΣΔΠΔ – χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Οξπθηειαίσλ 
 
ΔΓ ΚΔΠΔΓ – χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ Οξπθηειαίσλ 
 
Κ – πλδπαζκέλε Κνκπνζηνπνίεζε 
 
ΔΓ ΑΦΖ – χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Αλαθχθισζε Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ 

ηειψλ  
 
ΥΤΣΑ – Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ 
 
ΥΤΣΤ – Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 
Δξσηεκαηνιφγην γηα ΟΣΑ ηνηρεία δηαρείξηζεο 
απνξξηκκάησλ 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 
 
1. Γξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ΟΣΑ ζαο «ΓΖΜΟ ……………………………………………………..» 
 
2. Γψζηε πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ ΟΣΑ ζαο, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηίκεζή ζαο γηα ηνλ 
πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ + ηνπξηζκφ/επηζθέπηεο ηα έηε 1991, 2001 θαη ζήκεξα (2008 ή 2009), 
θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Αχγνπζην. πκπιεξψζηε ηνλ επφκελν πίλαθα. 

 1991 2001 2008 ή 2009 ή 2010 

  
Ηαλνπάξηνο 

 

 
Αχγνπζηνο 

 
Ηαλνπάξηνο 

 

 
Αχγνπζηνο 

 
Ηαλνπάξηνο 

 

 
Αχγνπζηνο 

 

Δθηίκεζε απφ 
ΟΣΑ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ 
Πιεζπζκνχ ην 

αληίζηνηρν 
ρξνληθφ δηάζηεκα 
(φρη ηα ζηνηρεία 

ηεο ΔΤΔ)  

      

 
3. Απαληήζηε ζηνλ επφκελν πίλαθα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηππηθψλ δεκνηηθψλ 
απνξξηκκάησλ, «πξάζηλσλ» απνβιήησλ (θιαδέκαηα απφ πάξθα, δξφκνπο, θαηνηθίεο, 
θαζαξηζκνχο αλνηθηψλ ρψξσλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ, αγξνηηθά ππνιείκκαηα) θαη νγθσδψλ 
απνβιήησλ ηνπ ΟΣΑ ζαο γηα ηα έηε 2008, 2009 ή 2010 

α/α Εεηνχκελα δεδνκέλα γηα απνξξίκκαηα Ηαλνπάξηνο  Αχγνπζηνο  Δθηίκεζε  
έηνπο  

1 Αξηζκφο δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκ-
καηνθφξσλ (Α/Φ), πνπ κεηαθέξνπλ ηα 
απνξξίκκαηα γηα ηειηθή δηάζεζε ζην 
αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα 
 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

2 Μέζε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ 
κεηαθέξεηαη αλά δξνκνιφγην Α/Φ (ζε 
ηφλνπο)  
 

   

3 Τπνινγηζκφο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο 
απνξξηκκάησλ ζην αληίζηνηρν ρξνληθφ 
δηάζηεκα (Πνιιαπιαζηάζηε ηα αληίζηνηρα 
1Υ2) 

   

 Εεηνχκελα δεδνκέλα γηα «πξάζηλα» 
απφβιεηα 

Μάηνο  επηέκβξηνο  Δθηίκεζε  
έηνπο  

4 Αξηζκφο δξνκνινγίσλ ησλ αλνηθηψλ 
νρεκάησλ, πνπ κεηαθέξνπλ ηα «πξάζηλα» 
απφβιεηα γηα ηειηθή δηάζεζε ζην αληίζηνηρν 
ρξνληθφ δηάζηεκα 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

5 Μέζε πνζφηεηα «πξάζηλσλ» απνβιήησλ 
πνπ κεηαθέξεηαη αλά δξνκνιφγην αλνηθηνχ 
νρήκαηνο (ζε θπβηθά κέηξα - m

3
)   

Έηνο 2009: 
 
 

Έηνο 2009: 
 
 

Έηνο 2009: 
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Έηνο 2010: Έηνο 2010: Έηνο 2010: 

6 Τπνινγηζκφο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο 
ησλ «πξάζηλσλ» απνβιήησλ ζην αληίζηνηρν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζε θπβηθά κέηξα 
(Πνιιαπιαζηάζηε ηα αληίζηνηρα 4Υ5) 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

 Εεηνχκελα δεδνκέλα γηα νγθψδε 
απφβιεηα 

Ηαλνπάξηνο  Αχγνπζηνο  Δθηίκεζε  
έηνπο  

7 Αξηζκφο δξνκνινγίσλ ησλ αλνηθηψλ 
νρεκάησλ, πνπ κεηαθέξνπλ ηα νγθψδε 
απφβιεηα γηα ηειηθή δηάζεζε ζην αληίζηνηρν 
ρξνληθφ δηάζηεκα 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

8 Μέζε πνζφηεηα νγθσδψλ απνβιήησλ πνπ 
κεηαθέξεηαη αλά δξνκνιφγην αλνηθηνχ 
νρήκαηνο (ζε θπβηθά κέηξα - m

3
 ή ζε 

ηφλνπο) 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

9 Τπνινγηζκφο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο 
ησλ νγθσδψλ απνβιήησλ ζην αληίζηνηρν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζε θπβηθά κέηξα 
(Πνιιαπιαζηάζηε ηα αληίζηνηρα 7Υ8) 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

 Εεηνχκελα δεδνκέλα γηα αλαθχθισζε 
ζπζθεπαζηψλ θαη ραξηηνχ εάλ γίλεηαη 

Ηαλνπάξηνο  Αχγνπζηνο  Δθηίκεζε  
έηνπο  

10 Αξηζκφο δξνκνινγίσλ ησλ αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ απφ ηνπο κπιε θάδνπο (Α/Φ), πνπ 
κεηαθέξνπλ γηα δηαινγή ζην ΚΓΑΤ ζην 
αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

Έηνο 2009: 
 
 
Έηνο 2010: 

11 Μέζε πνζφηεηα αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 
πνπ κεηαθέξεηαη αλά δξνκνιφγην Α/Φ (ζε 
ηφλνπο)  

   

12 Τπνινγηζκφο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο 
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζην αληίζηνηρν 
ρξνληθφ δηάζηεκα (Πνιιαπιαζηάζηε ηα 
αληίζηνηρα 10Υ11) 

   

 
4. Γψζηε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζαο ζηνλ 
ΟΣΑ ζαο, πνπ αθνξνχλ ηα δχν ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε ην 2007 θαη 2008 ζηνλ επφκελν 
πίλαθα. 

Α/α Καηεγνξία εηήζηνπ θφζηνπο Κφζηνο  
έηνπο 
2009 
ζε € 

Κφζηνο 
 έηνπο 
2010 
ζε € 

Γηεπθξηλήζεηο 

1 Μφληκν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο   Οδεγνί θαη εξγάηεο απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ ή εξγάηεο 
ζπλεξγείσλ γηα ηα Α/Φ φρη 
νδνθαζαξηζηέο 

2 Δπνρηαθφ πξνζσπηθφ 
θαζαξηφηεηαο 

  Πηζαλά νδεγνί θαη θπξίσο 
εξγάηεο απνθνκηδήο ή εξγάηεο 
ζπλεξγείσλ γηα ηα Α/Φ 
απνξξηκκάησλ φρη 
νδνθαζαξηζηέο 

3 πλεξγαζία κε ηδηψηε   Δάλ ππάξρεη (ζπιινγή, 
κεηαθνξά ή δηάζεζε ή πιχζηκν 
θάδσλ θ.α.) 

4 Λεηηνπξγηθφ θφζηνο νρεκάησλ θαη 
Α/Φ 

  Πεξηιακβάλνληαη θαχζηκα, 
ιηπαληηθά, ζπληήξεζε, 
επηζθεπή, πιχζηκν. αζθάιηζηξα 
νρεκάησλ θαη Α/Φ 
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5 πλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο 
ηνπνζεηεκέλσλ θάδσλ 

Αξηζκφο 
ηνπνζεηε
κέλσλ 
θάδσλ: 
 
Κφζηνο 
αλά θάδν: 
 
πλνιηθφ 
θφζηνο: 

Αξηζκφο 
ηνπνζεηεκ
έλσλ 
θάδσλ: 
 
Κφζηνο 
αλά θάδν: 
 
πλνιηθφ 
θφζηνο: 

πλνιηθφ θφζηνο πξνκήζεηαο 
ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θάδσλ ηνπ 
ΟΣΑ (αξηζκφο θάδσλ Υ ηηκή 
αγνξάο) 

6 Κφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ 
απνβιήησλ ηνπ ΟΣΑ ζην ΥΤΣΑ ή 
ζην ΥΑΓΑ 

  Απφ ην πηζαλφ θφζηνο ρξέσζεο 
αλά ηφλν πνπ δηαηίζεηαη ζην 
ρψξν ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο ή απφ ηε ζπλνιηθή 
ζπλεηζθνξά πξνο ηνλ θνξέα 
δηαρείξηζεο ηνπ ΥΤΣΑ-ΥΑΓΑ 
γηα ηειηθή δηάζεζε. 

7 Αλαιψζηκα πξνζσπηθνχ 
θαζαξηφηεηαο 

  Αθνξνχλ γάληηα, ζηνιέο θ.α. 

8 Μειέηεο   Δάλ ππάξρεη - Δηήζην θφζηνο 
κειεηψλ ζρεηηθά κε δηαρείξηζε 
απνβιήησλ 

9 πλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο 
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη άιισλ 
νρεκάησλ κεηαθνξάο απνβιήησλ 

  Άζξνηζκα ησλ ελδεηθηηθψλ 
ηηκψλ απφθηεζεο φισλ ησλ 
νρεκάησλ ηνπ ΟΣΑ, πνπ 
δηαζέηεη ζήκεξα ζρεηηθά γηα 
ζπιινγή – κεηαθνξά 
απνξξηκκάησλ – θιαδεκάησλ 
θαη νγθσδψλ 

10 Έθηαθηα εηήζηα έμνδα   Γηεπθξηλίζηε:  

11 Άιια έμνδα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ  ηνπ ΟΣΑ ζαο 

  Γηεπθξηλίζηε:  
 

 Γηεπθξηλίζηε εάλ ζέιεηε θάηη ζε 
ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ  
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5. Γψζηε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εηήζηα βάζε γηα ηα έζνδα ηνπ δήκνπ ζαο απφ δεκνηηθά ηέιε, 
πνπ αθνξνχλ ηα δχν ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε ην 2007 θαη 2008 ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

Α/α Καηεγνξία εηήζηνπ θφζηνπο Έηνο 
2009 

Έηνο 
2010 

Γηεπθξηλήζεηο 

1 Αλαθέξεηε ην πνζφ ζε €/m2 πνπ ρξεψλεηε 
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηηο ηδησηηθέο θαηνηθίεο - 
πνιπθαηνηθίεο 

   

2 Αλαθέξεηε ην πνζφ ζε €/m2 πνπ ρξεψλεηε 
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο ζηηο ηδησηηθέο θαηνηθίεο - 
πνιπθαηνηθίεο 

   

3 Αλαθέξεηε ην πνζφ ζε €/m2 πνπ ρξεψλεηε 
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπο επαγγεικαηηθνχο 
ρψξνπο 

   

4 Αλαθέξεηε ην ζπλνιηθφ πνζφ δεκνηηθψλ 
ηειψλ ζε €, πνπ εηζπξάμαηε  απφ ηηο ηδησηηθέο 
θαηνηθίεο - πνιπθαηνηθίεο 

   

5 Αλαθέξεηε ην ζπλνιηθφ πνζφ δεκνηηθψλ 
ηειψλ ζε €, πνπ εηζπξάμαηε  απφ ηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηηο ηδησηηθέο 
θαηνηθίεο - πνιπθαηνηθίεο 

   

6 Αλαθέξεηε ην ζπλνιηθφ πνζφ δεκνηηθψλ 
ηειψλ ζε €, πνπ εηζπξάμαηε  απφ ηνπο 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο 

   

7 Αλαθέξαηε πην πνζνζηφ (%) απφ ηα δεκνηηθά 
ηέιε πνπ εηζπξάηηεηε αθνξνχλ ηελ 
θαζαξηφηεηα θαη πην πνζνζηφ άιια έμνδα ηνπ 
δήκνπ (π.ρ. θσηηζκφο θ.α.) 

Καζαξηφηεηα: 
 
 Άιια έμνδα: 

Καζαξηφηεηα: 
 
 Άιια 
έμνδα: 

 

8 Γλσξίδεηε πφζα ξνιφγηα ηεο ΓΔΖ ππάξρνπλ 
ζηνλ ΟΣΑ ζαο θαη εηζπξάηηεηε δεκνηηθά ηέιε 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 

Δξσηεκαηνιφγην πνιηηψλ γηα ηειεθσληθή έξεπλα 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΧΣΧΜΔΝΧΝ 

α/α Γεδνκέλα ζπλέληεπμεο 

1 Γήκνο εξσηψκελνπ  

2 Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο  

3 Σειέθσλν εξσηψκελνπ  

4 Φχιν εξσηψκελνπ Άλδξαο:            Γπλαίθα:            Άιιν: 

5 Ζιηθία εξσηψκελνπ 
(εζεινληηθφ*) 

<30:      31-45:         46-65:           >65: 

6 Ολνκαηεπψλπκν εξσηψκελνπ 
(εζεινληηθφ*) 

 

7 Δίδνο θαηνηθίαο δηακνλήο   Γηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία: 

 Μνλνθαηνηθία/δηπινθαηνηθία: 

8 Αξηζκφο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 
θαηνηθίαο 

Εεηάκε ην αθξηβέο λνχκεξν ηεηξαγσληθψλ, εάλ δελ 
καο πνπλ ή δελ γλσξίδνπλ ηφηε ηνπο δεηάκε λα καο 
πνπλ πφζα δσκάηηα έρεη θαη εθηηκάκε ζε πην εχξνο 
ηεηξαγσληθψλ είλαη ην ζπίηη ηνπο κε απφθιηζε 10 m2   

9 Αξηζκφο αηφκσλ ζην λνηθνθπξηφ   

10 ηνηρεία αηφκνπ πνπ πήξε ηελ 
ζπλέληεπμε απφ ηνλ δεκφηε 

 

*Σν ξσηάκε ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο εάλ ζέιεη λα καο ην δψζεη 

 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 
α/α Δξψηεζε Απάληεζε 

 ηνηρεία γηα ην δήκν ηνπο  

1 Γλσξίδεηε αλ ππάξρεη αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ ή θαη ραξηηνχ ζην 
Γήκν ζαο;  

 ΥΗ  

 ΝΑΗ 

 Άιιν 

2 Γλσξίδεηε πνχ θαηαιήγνπλ ηα δεκνηηθά απφβιεηα πνπ δελ 
αλαθπθιψλνληαη;  

 ΥΤΣΑ  

 ΥΑΓΑ  

 ΓΓ/ΓΑ  

 ηνηρεία γηα ηα δεκνηηθά ηέιε  

3 Γλσξίδεηε κε πνην ηξφπν πιεξψλεηε ηα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο;  ΥΗ  

 ΝΑΗ 

 Άιιν 

4 Γλσξίδεηε πφζα πεξίπνπ πιεξψλεηε σο ηέιε θαζαξηφηεηαο γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζαο; (ππάξρνπλ ζην ινγαξηαζκφ ηεο 
ΓΔΖ) 

 ΥΗ  

 ΝΑΗ 

 Άιιν 

 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ απφ ηνλ ίδην  

5 Πφζα ζθνππίδηα πεηάηε θάζε βδνκάδα, ρνληξηθά; (1, 2, 3, 4 
ζαθνχιεο;) 
 

 1 ζαθνχια 

 2 ζαθνχιεο 

 3 ζαθνχιεο 

 …….. ζαθνχιεο 

6 πκκεηέρεηε ζηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ;  Πάληα ή πρλά 
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 πάληα ή Πνηέ 

7 Ση άιια πιηθά αλαθπθιψλεηε;  Γελ αλαθπθιψλσ 

 ΑΖΖΔ 

 Μπαηαξίεο 

 Άιιν 

8 Γλσξίδεηε γηα ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε;   ΥΗ  

 ΝΑΗ 

 Άιιν 

9 Αλ λαη, ηελ εθαξκφδεηε;  ΥΗ  

 ΝΑΗ 

 ΠΟΠ  
(Πξέπεη λα γίλεη θάπνηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ) 

 

10 Έρεηε γλψζε ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζην εμσηεξηθφ;  ΥΗ  

 ΝΑΗ 

 Άιιν 

11 Πηζηεχεηε φηη ην λα πιεξψλεηε ηέιε θαζαξηφηεηαο αλάινγα κε ηελ 
πνζφηεηα ησλ ζθνππηδηψλ πνπ παξάγεηε, βνεζάεη λα κεηψζεηε ηα 
ζθνππίδηα ζαο; 

 ΥΗ  

 ΝΑΗ 

 Άιιν 

12 Πηζηεχεηε φηη ην λα πιεξψλεηε ηέιε θαζαξηφηεηαο αλάινγα κε ηελ 
πνζφηεηα ησλ ζθνππηδηψλ πνπ παξάγεηε, βνεζάεη λα ειέγρεηε νη ίδηνη 
ην πνζφ πνπ πιεξψλεηε, ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πνζφηεηεο ησλ 
ζθνππηδηψλ πνπ πεηάηε; 

 ΥΗ  

 ΝΑΗ 

 Άιιν 

13 Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζα είρε ζεηηθά 
απνηειέζκαηα γηα ην Γήκν ζαο γεληθφηεξα; 
 

 ΥΗ  

 ΝΑΗ 

 Άιιν 

14 Πξνθεηκέλνπ λα επηιερζεί ην θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα ΠΟΠ ζην δήκν 
ζαο ζα ζέιακε λα καο πείηε πην απφ ηα  παξαθάησ ζπζηήκαηα, 
λνκίδεηε φηη ζα είλαη πην εχθνιν λα ην εθαξκφζεηε, θαη ελ ζπλερεία ην 
ιίγν ιηγφηεξν εχθνιν κέρξη ην πην δχζθνιν λα ην εθαξκφζεηε (1 ην πην 
εχθνιν θαη 4 ην πην δχζθνιν) 

 

14.1 No1) Κάδνο: Να έρεη θάζε νηθνγέλεηα δηθφ ηεο θάδν πνπ λα θιεηδψλεη 
έηζη ψζηε λα είλαη ε ίδηα απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα απηφλ. 

Βαζκφο επθνιίαο 
1  –  2  –  3  –  4 

14.2 No2) Κάξηα: Να έρεη θάζε νηθνγέλεηα κηα ειεθηξνληθή θάξηα, ζηελ 
νπνία ζα εηζάγεη «πνζά», ηα νπνία ζα ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
πεηάμεη ζπγθεθξηκέλν βάξνο ή φγθν ζθνππηδηψλ ζε έλαλ θνηλφρξεζην 
θάδν. 

Βαζκφο επθνιίαο 
1  –  2  –  3  –  4 

14.3 No3) αθνχια: Να αγνξάδεη ε νηθνγέλεηα εηδηθέο ζαθνχιεο απφ 
θαηαζηήκαηα ζε φιν ην δήκν ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεηάμεη 
ζπγθεθξηκέλν φγθν ζθνππηδηψλ κε ηελ θάζε κία. 

Βαζκφο επθνιίαο 
1  –  2  –  3  –  4 

14.4 No4) Εχγηζε: Να παξακείλνπλ σο έρνπλ νη θάδνη θαη λα δπγίδνληαη, κε 
ηα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο πνπ ηνπο αλαινγνχλ λα κνηξάδνληαη 
ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θάζε θάδν. 

Βαζκφο επθνιίαο 
1  –  2  –  3  –  4 

15 Δάλ έπξεπε λα εθαξκνζζεί ζηελ πεξηνρή ζαο θάπνην απφ ηα 4 
παξαπάλσ ζπζηήκαηα ΠΟΠ, πνην ζα ζέιαηε λα εθαξκνζζεί; 

1  –  2  –  3  –  4 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
Δπηζηνιέο θαη θφξκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ελεκέξσζεο Πφξηα – Πφξηα ηνπ πηινηηθνχ 

 
 
 

 

1. ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΓΧΝ: Γφζεθε ζε φια ηα 
λνηθνθπξηά, πνπ ελεκεξψζεθαλ Πφξηα – Πφξηα 

 
2. ΦΟΡΜΑ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΟΡΣΑ – 

ΠΟΡΣΑ ΣΟ ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE – PAYT: 
πκπιεξσλφηαλ απφ ηα άηνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ 
έθαλαλ ηελ ελεκέξσζε Πφξηα – Πφξηα 

 
3. ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΓΧΝ:  

Γηλφηαλ ζε φια ηα λνηθνθπξηά, πνπ απνπζίαδαλ θαηά ηελ 
ελεκέξσζε Πφξηα – Πφξηα 
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ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΓΧΝ 
 
Α ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ ΟΣΗ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Ο ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ Α 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗΣΔ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΚΑΓΟΤ, ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΚΟΝΣΑ Α: 
 
 ΠΡΑΗΝΟ Ή ΜΑΤΡΟ ΚΑΓΟ ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ :    ………………………………………  

ΟΓΟ: ……………………………………………………………………… 
 
 ΜΠΛΔ ΚΑΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΛΗΚΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ :    ……………………………………… 

ΟΓΟ: ……………………………………………………………………… 
 
 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ ΣΖΛ. 2??-??????? 
ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖ ΧΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Α 
 

 
ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ 
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ΦΟΡΜΑ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΟΡΣΑ – 
ΠΟΡΣΑ ΣΟ ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE – PAYT 

Αχμσλ Αξηζκφο: 

A/
A 

ηνηρεία – Πιεξνθνξίεο Απαληήζεηο Παξαηεξήζεηο 

1 Ζκεξνκελία επίζθεςεο   

2 Ολνκαηεπψλπκν αηφκνπ, πνπ έθαλε ηελ 
ελεκέξσζε 

  

3 Ολνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ νηθνγέλεηαο   

4 Σειέθσλα – ηαζεξφ θηλεηφ   

5 Γηεχζπλζε / φξνθνο   

6 Αξηζκφο αηφκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ   

7 Αξηζκφο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαηνηθίαο   

8 Τπάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο θάδνπ νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο θήπνπ 

NAI:                     ΟΥΗ:  

9 Γηεχζπλζε θαη θσδηθφο πξάζηλνπ θάδνπ, πνπ 
εμππεξεηεί ηελ νηθνγέλεηα 

Γηεχζ.: 
Κσδηθφο: 

 

10 Γηεχζπλζε θαη θσδηθφο κπιε θάδνπ, πνπ 
εμππεξεηεί ηελ νηθνγέλεηα 

Γηεχζ.: 
Κσδηθφο: 

 

11 Αξηζκφο ζαθνπιψλ πνπ δφζεθαλ    

12 Έγηλε ελεκέξσζε γηα ην ΠΟΠ; NAI:                     ΟΥΗ:  

13 Έγηλε ελεκέξσζε γηα ην πψο ζα κεηψζεη ηα 
απνξξίκκαηά ηνπ ην λνηθνθπξηφ (πξφιεςε, κπιε 
θάδνη, νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, ΑΖΖΔ, 
νγθψδε, θ.α.; 

NAI:                     ΟΥΗ:  

14 Έγηλε ελεκέξσζε γηα ηε ρξήζε ηεο ζαθνχιαο; NAI:                     ΟΥΗ:  

15 Έγηλε ελεκέξσζε γηα ηα νθέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ, 
πνπ ζπκκεηέρεη ζην πηινηηθφ; 

NAI:                     ΟΥΗ:  

16 Έγηλε ελεκέξσζε γηα ηνπο θάδνπο (δηεπζχλζεηο 
θαη θσδηθνί), πνπ ζα εμππεξεηνχλ ην 
ζπγθεθξηκέλν λνηθνθπξηφ; 

NAI:                     ΟΥΗ:  

17 Γφζεθε ζην λνηθνθπξηφ ην εηδηθφ ραξηί, πνπ 
αλαγξάθεη ηνπο θάδνπο ηνπο (δηεπζχλζεηο – 
θσδηθνί), θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο εάλ 
ρξεηαζηνχλ θάπνηα ελεκέξσζε;  

NAI:                     ΟΥΗ:  

18 Παξαδφζεθαλ ζαθνχιεο, ελεκεξσηηθφ έληππν, 
θπιιάδην, ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα 

NAI:                     ΟΥΗ:  
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ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΓΧΝ 
 
ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΗΝΑ ΠΔΡΑΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΗΚΗΑ Α 
ΣΗ ……………………. ΓΗΑ ΝΑ Α ΔΝΖΜΔΡΧΟΤΝ ΓΗΑ ΣΖ ΧΣΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ Α ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΛΖΡΧΝΧ ΟΟ 
ΠΔΣΑΧ» ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΗΑΕΑΣΔ.  
 
ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΣΗΚΟ 
ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΠΟΤ Α ΑΦΖΝΟΤΜΔ ΜΔ ΑΤΣΖΝ ΣΖΝ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΗ ΣΟ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΔΤΗΝΑ ???-??????? 
 
Α ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ ΟΣΗ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗΣΔ 
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΚΟΝΣΗΝΟΤ ΚΑΓΟΤ: 
 
ΠΡΑΗΝΟ Ή ΜΑΤΡΟ ΚΑΓΟ ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ :    ………………………………………  

ΟΓΟ: ………………………………………………………………….. 
 

ΜΠΛΔ ΚΑΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΛΗΚΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΑΡΗΘΜΟ :    

……………………………………… 

ΟΓΟ: ………………………………………………………………….. 
 
 
Α ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΟΤΜΔ ΟΣΗ ΣΟΝ ΜΠΛΔ ΚΑΓΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΡΗΥΝΟΤΜΔ ΜΟΝΟ ΥΑΡΣΗΑ - ΥΑΡΣΟΝΗΑ, ΠΛΑΣΗΚΑ, ΜΔΣΑΛΛΑ – 
ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ, ΓΤΑΛΗ, ΤΜΠΗΔΜΔΝΑ, ΥΧΡΗ ΤΠΟΛΔΗΜΑΣΑ ΣΡΟΦΧΝ ΚΑΗ 
ΟΥΗ ΚΛΔΗΜΔΝΑ Δ ΑΚΟΤΛΔ. 
 
ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΔΗΣΔ ΜΔ ΣΟ ΓΖΜΟ 
ΔΛΔΤΗΝΑ ΣΖΛ. 2??-??????? 
 
ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖ ΧΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Α 

 
ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 
 
Νφκνο 25 ηεο  16/21.4.1975:  Πεξί ππνινγηζκνχ  θαη 
ηξφπνπ  εηζπξάμεσο  δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 
ηειψλ θαζαξηφηεηνο  θαη  θσηηζκνχ  θαη ξπζκίζεσο  
ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

 
 

Νφκνο 25 ηεο  16/21.4.1975:  Πεξί ππνινγηζκνχ  θαη 
ηξφπνπ  εηζπξάμεσο  δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηειψλ 
θαζαξηφηεηνο  θαη  θσηηζκνχ  θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ.- (Α` 74). 

 

Αξζξν 1 

χλδεζε κε Ννκνινγία θαη Αξζνγξαθία 61 

Καη'Δμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα Ννκνζεζία 1 

Πξνηζρχζαζεο κνξθέο άξζξνπ 3 

 

      

 `Αξζξνλ 1.  

  

       1.    Σα  θαηά  ηελ  θεηκέλελ  λνκνζεζίαλ  νθεηιφκελα  ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη  απνθνκηδήο  

απνξξηκκάησλ θαη θσηηζκνχ ππέξ  ησλ  δήκσλ θαη  θνηλνηήησλ  θαζνξίδνληαη  δη` έθαζηνλ  

εζηεγαζκέλνλ ή κε ρψξνλ αλά κεηξεηήλ παξνρήο  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο θσηηζκφλ παξά ηεο  

ΓΔΖ  θαη εμεπξίζθεηαη  δηά  πνιιαπιαζηαζκνχ  ησλ  ηεηξαγσληθψλ  κέηξσλ  ηεο επηθαλείαο  ηνπ  

ρψξνπ  ηνχηνπ επί ζπληειεζηήλ νξηδφκελνλ  εηο  αθεξαίαο κνλάδαο  δξαρκψλ  δη`  απνθάζεσο  ηνπ  

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, "εγθξηλνκέλεο ππφ ηνπ  λνκάξρνπ".  

                                           

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Καηά ην άξζξν κφλν, παξ.1, πεξ.Β., εδαθ.ε` ηνπ   

   Π.Γ. 22/1982 (Α`3):   

  "Καηαξγείηαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ην λνκάξρε επί ησλ πξάμεσλ ησλ δεκνηηθψλ  

ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 σο "έγθξηζε".  

                                           

      2.  Ζ  σο  άλσ  απφθαζηο  ηνπ  δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,  ιακβαλνκέλε θαηά κήλα  

Οθηψκβξηνλ, θνηλνπνηείηαη εηο ηελ ΓΔΖ κέρξηο ηεο 30εο Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ν  δε  ελ  απηή   

νξηδφκελνο  ζπληειεζηήο ηζρχεη  απφ  1εο  ηνπ  κελφο  Ηαλνπαξίνπ  ηνπ  επνκέλνπ έηνπο δη` ελ ε  

πιείνλα   εκεξνινγηαθά   έηε   νξηδφκελα   ελ   ηε   απηή    απνθάζεη, επηθπιαζζνκέλεο ηεο ηζρχνο  

ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ.  

   

      3.  Ζ  επί  ηε βάζεη ηνπ ζπληειεζηνχ ηνχηνπ πξαγκαηνπνηνπκέλε ππφ ηεο ΓΔΖ ρξέσζηο εθάζηνπ  

θαηαλαισηνχ, ηζρχεη δη` νιφθιεξνλ ηελ ρξνληθήλ πεξίνδνλ,  θαζ`  ελ  εθηείλεηαη  ν  ππφ  ηαχηεο   

εθαξκνδφκελνο  θχθινο θαηακεηξήζεσο,   αλεμαξηήησο  αλ  ν  θχθινο  νχηνο  ζπκπίπηε  πξνο  ην  

εκεξνινγηαθφλ έηνο.  

   

     "4. Γηα ηεο  θαηά  ηελ  παξάγξαθνλ  1  απνθάζεσο  ηνπ  δεκνηηθνχ  ή θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ   

δχλαηαη  λα  νξίδεηαη δηάθνξνο ζπληειεζηήο θαηά θαηεγνξίαλ ππνρξέσλ αλαιφγσο ησλ  
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παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηνο θαη κέρξηο  επηά  (7)  θαηεγνξηψλ,  εμ  σλ  δχν  δη`   

εζηεγαζκέλνπο  ρψξνπο ρξεζηκνπνηνπκέλνπο   δηα   θαηνηθίαλ  ή  εγθαηάζηαζηλ  θηιαλζξσπηθψλ  ή  

λνζειεπηηθψλ  ηδξπκάησλ  δεκνζίνπ  ή  ηδησηηθνχ  δηθαίνπ,  εηο  α   δελ πεξηιακβάλνληαη  αη  ηδησηηθαί  

θιηληθαί θαη πέληε (5) δη` εζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεσο.   

 

 "Ζ δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο  

θαηεγνξίαο αλεμαξηήησο αξηζκνχ θαηεγνξηψλ θαηά ηα αλσηέξσ δελ κπνξεί λα νξηζζεί πέξαλ ηνπ  

πεληαπιαζίνπ".  

 

   ***Σν  εληφο " " εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ.4 άξζξνπ 7       Ν.2307/1995 (Α  

113).  

 

    Ο δήκνο ή ε θνηλφηεο ελ πεξηπηψζεη θαζνξηζκνχ πιεηφλσλ  ζπληειεζηψλ γλσζηνπνηεί  εηο  ηελ   

ΓΔΖ δχν κφλνλ ζπληειεζηάο, έλα δηα ηαο θαηνηθίαο θιπ.  θαη  έλα  δηα  ηνπο  εζηεγαζκέλνπο  ρψξνπο   

άιιεο   ρξήζεσο   θαη πξνζδηνξίδεη  δη` έθαζηνλ ππφρξεσλ ην εηο ηεηξαγσληθά κέηξα πιαζκαηηθφλ  

εκβαδφλ  ηνπ  ρψξνπ,  ην  νπνίνλ  πνιιαπιαζηαδφκελνλ  επί  ηνλ  εληαίνλ ζπληειεζηήλ,  απνδίδεη   

πνζφλ  ηειψλ  ίζνλ  πξνο  ην  πξνθχπηνλ  εθ ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ εκβαδνχ επί ηνλ θαηά  

θαηεγνξίαλ ζπληειεζηήλ.   

 

  "5. Γη` εζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεσο, ην εκβαδφλ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) ηεηξαγσληθψλ  

κέηξσλ θαη κέρξηο εκβαδνχ εμ ρηιηάδσλ (6.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ δχλαηαη λα νξηζζή κεησκέλνλ  

ππφ ηνπ  δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ιακβαλνκέλσλ ππ` φςηλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ  

θαζαξηφηεηνο θαη ηνπ πξάγκαηη, εμππεξεηνπκέλνπ ππφ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηνο ρψξνπ. Γηα ην  

πέξα ησλ εμ ρηιηάδσλ (6.000) ηεηξ. Μέηξσλ εκβαδφλ, ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ δχλαηαη λα  

νξηζζή κεγαιχηεξνο ηνπ  εμήθνληα επί ηνηο εθαηφλ (60%) ηνπ νξηζζέληνο δη εζηεγαζκέλνπο  ρψξνπο  

κέρξη ρηιίσλ (1.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.  

 

  Αη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δχλαηαη λα εθαξκφδσληαη θαη επί  κε εζηεγαζκέλσλ  

ρψξσλ, πεξί σλ ή παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνλ, κέρξηο εκβαδνχ εμ ρηιηάδσλ (6.000)  

ηεηξ. κέηξσλ. Γη` εκβαδφλ πέξα ησλ εμ ρηιηάδσλ (6.000) ηεηξ. κέηξσλ δελ δχλαηαη λα νξηζζή  

ζπληειεζηήο κογαιχηεξνο ηνπ ηξηάθνληα επί ηνηο εθαηφλ (30 %) ηνπ νξηζζέληνο δηα ηα ρίιηα (1.000)  

πξψηα ηεηξαγσληθά κέηξα κε   

 εζηεγαζκέλνπ ρψξνπ".  

 

   ***Ζ εληφο " " παξ. 5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ                    5 ηνπ Ν.  

1080/1980 (ΦΔΚ Α 246)  

 

    6. Δηο ηαο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δηα ην πνζφλ ησλ ηειψλ  ην  αληηζηνηρνχλ   

εηο  ην  πέξαλ  ησλ ρηιίσλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ εκβαδφλ επί εζηεγαζκέλσλ ρψξσλ άιιεο ρξήζεσο  

θαη δη` νιφθιεξνλ ην πνζφλ ησλ ηειψλ επί κε εζηεγαζκέλσλ ρψξσλ, επηηξέπεηαη ε άζθεζηο ησλ   

ελδίθσλ κέζσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο  

24.9/20.10.1958,  σο  ηνχην  ηξνπνπνηεζέλ  δηα  ηνπ  άξζξνπ 40 ηνπ Ν.Γ. 4260/1962 ηζρχεη λχλ. Ζ  

πξνζεζκία πξνο άζθεζηλ ησλ ελδίθσλ ηνχησλ κέζσλ νξίδεηαη εηο είθνζη  (20)  εκέξαο,  αξρνκέλε   

επί  κελ  βεβαηψζεσο  θαη εηζπξάμεσο   ησλ   ηειψλ  ππφ  ηνπ  δήκνπ  απφ  ηεο  θνηλνπνηήζεσο  ηνπ  
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απνζπάζκαηνο ηεο εγγξαθήο επαγνκέλε  αλαζηαιηηθφλ  απνηέιεζκα,  επί  δε ζπλεηζπξάμεσο  ππφ   

ηεο  ΓΔΖ  απφ  ηεο ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ εμνθιήζεσο ηνπ  πξψηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ, κε  

επαγνκέλε αλαζηαιηηθφλ απνηέιεζκα.   Δηο ηελ  ηειεπηαίαλ  ηαχηελ  πεξίπησζηλ,  ε  απφδεημηο  ηνπ  

εκπξνζέζκνπ ηεο αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ βαξχλεη ηνλ πξνζθεχγνληα.   

 

    7. Δπίζεο επηηξέπεηαη εληφο ηεο απηήο σο άλσ πξνζεζκίαο  ε  άζθεζηο ησλ  πεξί σλ πξφθεηηαη  

ελδίθσλ κέζσλ, ελ ακθηζβεηήζεη ππφ ηνπ ππνρξένπ, είηε  ηνπ  ραξαθηεξηζκνχ  ηνπ  αθηλήηνπ  σο   

εζηεγαζκέλνπ  ρψξνπ   είηε πξνθεηκέλνπ  πεξί  εζηεγαζκέλσλ ρψξσλ άιιεο ρξήζεσο, ηεο  

θαηεγνξίαο εηο ελ ππήρζε ηνχην.   

 

    Δπί ζπλεηζπξάμεσο ππφ ηεο ΓΔΖ, ε άζθεζηο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ δελ έρεη αλαζηαιηηθφλ  

απνηέιεζκα.  

 

    8. Αη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6 θαη 7 δελ ηζρχνπλ επί  ρψξσλ ζηεξνπκέλσλ  ειεθηξηθήο  

εγθαηαζηάζεσο, εθ` σλ εθαξκφδνληαη αη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο  

λφκνπ".   

   

    ***Αη αλσηέξσ παξάγξαθνη ππ` αξηζκ. 4, 5, 6, 7 θαη 8, αληηθαηέζηεζαλ ηελ πξψελ παξάγξαθν 4,  

δηά ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 429/1976 (Α 235), ε δε πξψελ παξάγξαθνο ππ` αξηζκ. 5, έιαβε ηνλ  

αξηζκφλ "9", σο θάησζη:  

 

    "9".  Ζ  θαηά  ην  παξφλ  άξζξνλ  νξηζηηθή  βεβαίσζηο   ησλ   ηειψλ ζπληειείηαη  κφλνλ δη`  

εγγξαθήο ηνπ ππνρξένπ εηο ηνλ νηθείνλ θαηάινγνλ ηεο ΓΔΖ επί ηε βάζεη ηεο ππφ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ   

παξφληνο  πξνβιεπνκέλεο δειψζεσο,  κε  απαηηνπκέλεο  ζπληάμεσο  ρξεκαηηθνχ  θαηαιφγνπ ππφ,  

ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηνο.  

 

    ***Ζ παξνχζα παξάγξαθνο ππ` αξηζκ. "9" ζπληζηά ηελ πξψελ παξάγξαθνλ 5, αλαξηζκήζεθε δε  

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 429/1976 (Α 235).  

 

     "10. Ο ζπληειεζηήο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηνο εζηεγαζκέλσλ ή κε ρψξσλ αλαγλσξηδνκέλσλ θαηά  

ηαο ηζρπνχζαο εθάζηνηε δηαηάμεηο σο Διεπζέξσλ Σεισλεηαθψλ πγθξνηεκάησλ, δελ δχλαηαη λα  

νξίδεηαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1981 εηο πνζνζηφλ κεγαιχηεξνλ ηνπ πεληήθνληα ηνηο εθαηφλ (50%) ηνπ  

νξηζζέληνο ζπληειεζηνχ δηα ηνπο αληηζηνίρνπο ρψξνπο άλσ ησλ εμ ρηιηάδσλ (6.000) ηεηξαγσληθψλ   

κέηξσλ.  

 

    ***Ζ εληφο " " παξ.10 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1080/1980 (ΦΔΚ Α 246)  

 
 

 

Αξζξν 2 

χλδεζε κε Ννκνινγία θαη Αξζνγξαθία 20 

Πξνηζρχζαζεο κνξθέο άξζξνπ 1 

 

        
 `Αξζξνλ 2. 
  
       1. Ο θαζνξηζκφο ηεο επηθαλείαο ησλ εζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ελεξγείηαη σο αθνινχζσο: 
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      α) Γηά ρψξνπο ρξεζηκνπνηνπκέλνπο σο θαηνηθίαο, δη` νπο ίζρπζε  ην ήδε αληηθαηαζηαζέλ 
ηηκνιφγηνλ Σ3, ε επηθάλεηα θαζνξίδεηαη επί ηε βάζεη ηεο  γελνκέλεο  κεηξήζεψο  ηεο  δηά  ηελ  
ππαγσγήλ ηνπ ππνρξένπ εηο ην αλψηεξνλ ηηκνιφγηνλ. 
    
      β) Γηά ηνπο ινηπνχο ρψξνπο, πιήλ ησλ θαηά ηελ  παξάγξαθνλ  1  ηνπ άξζξνπ  3 εμαηξνπκέλσ, 
ιακβάλεηαη σο βάζηο ππνινγηζκνχ πξνθεηκέλνπ κελ πεξί ησλ ην πξψηνλ ειεθηξνδνηνπκέλσλ ε  
εκβαδνκέηξεζηο  ε  αλαθεξνκέλε εηο  ηαο  παξά ησλ ππνρξέσλ ππνβαιινκέλαο εηο ηελ ΓΔΖ δηά ηελ 
ζχλδεζίλ ησλ ππεπζχλνπο δειψζεηο, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ ήδε ειεθηξνδνηνπκέλσλ ε 
εκβαδνκέηξεζηο ε ελεξγνπκέλε ππφ ησλ δήκσλ  θαη  θνηλνηήησλ  επί  ηε βάζεη  ππνβαιινκέλσλ  
πξνο  απηνχο  ππεπζχλσλ  δειψζεσλ  ησλ  ππνρξέσλ θαηαλαισηψλ. Γηά ηνπο ειεθηξνδνηνπκέλνπο 
ην πξψηνλ ρψξνπο ε πξνο  ηελ  ΓΔΖ  ππνβαιινκέλε  πξνο  ζχλδεζηλ  δήισζηο  δένλ  λα  θέξε  επ`  
απηήο βεβαίσζηλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηνο πεξί θαηαζέζεσο  παξ`  απηνίο αληηγξάθνπ  ηαχηεο.  
Γηά  ηνπο ήδε ειεθηξνδνηνπκέλνπο ρψξνπο ησλ Γήκσλ Αζελαίσλ θαη Πεηξαηψο  δη`  νπο  είρνλ  
ππνβιεζή  θαη`  εθαξκνγήλ  ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ  Α.Ν.  507/1968  ππεχζπλνη δειψζεηο δελ απαηηείηαη 
ππνβνιή λέαο ηνηαχηεο. 
 
     ***Αη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξηπηψζεσο β` θαηεξγήζεζαλ δηά ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 
ηνπ Ν. 429/1976 (Α 235). 
 
      γ) Γηά ηνλ πξνζδηνξηζκφλ ηεο εηο ηεηξαγσληθά κέηξα επηθαλεία  ησλ θαηνηθηψλ ησλ θεηκέλσλ εηο 
αγξνηηθάο πεξηνράο δελ ιακβάλνληαη ππ` φςηλ νη  ρψξνη ζηαπιηζκνχ σο θαη νη εθηφο ηεο θπξίαο 
θαηνηθίαο ινηπνί ρψξνη νη κε πξννξηδφκελνη δηα νίθεζηλ. 
 
 "Γηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο επηθάλεηαο ησλ ζεξκνθεπίσλ δελ ιακβάλνληαη 
ππφςε νη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκηνπξγία αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε 
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο θιηκαηηζκνχ". 
 
 ***Σν εληφο " " εδάθην ζηελ πεξ.γ` πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.2130/1993 (ΦΔΚ Α 
62). 
    
    ***ΠΑΡΑΣΖΡΖΗ: Καηά ην άξζξνλ 2 παξ.1 ηνπ Ν. 429/1976 (Α 235): " Γη` νπο ρψξνπο δελ 
ππεβιήζε ππφ ησλ ππνρξέσλ δήισζηο θαηά ηα  ελ άξζξσ 2 παξ. 1 πεξ. β` ηνπ Ν. 25/1975 νξηδφκελα, 
ε θσηηδνκέλε επηθάλεηα πξνζδηνξίδεηαη  θαζ`  ππνινγηζκφλ  ππφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ ή 
ηεο θνηλφηεηνο.  
    Σν απηφ ηζρχεη θαη επί αξλήζεσο ηνπ ππνρξένπ  δηα  ηελ  δηελέξγεηαλ ειέγρνπ  ηεο αθξηβείαο ηεο 
ππνβιεζείζεο δειψζεσο, σο πξνο ηελ επί πιένλ ηεο δεισζείζεο ππνινγηδνκέλελ επηθάλεηαλ.  Δλ  ηε  
πεξηπηψζεη  ηαχηε  ε άξλεζηο  δηα  ηελ  δηελέξγεηαλ ηνπ ειέγρνπ θαη ην εκβαδφλ ηεο πέξαλ ηεο 
δεισζείζεο επηθάλεηαο δένλ λα πξνθχπηνπλ εμ εθζέζεσο  ηνπ  εληεηαικέλνπ δηα ηνλ έιεγρνλ νξγάλνπ 
ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηνο".  
 
       2. Δπί εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηερνπζψλ ηα αλαγθαία  ζηνηρεία  ησλ ππνρξέσλ   θαηαλαισηψλ,   
αίηηλεο   εθηππνχληαη   ππφ   ηεο   ΓΔΖ  θαη απνζηέιινληαη εηο ηνπο δήκνπο θαη ηαο θνηλφηεηαο ην  
βξαδχηεξνλ  κέρξη ηέινπο  ηνπ  κελφο  Ηνπιίνπ  1975  θαηαρσξίδεηαη  ππ` απηψλ ε θαηά ηαο 
ππεπζχλνπο δειψζεηο εκβαδνκέηξεζηο ησλ ήδε ειεθηξνδνηνπκέλσλ ρψξσλ. Αη θαηαζηάζεηο αχηαη, 
κεηά ηελ θαηά ηα άλσ ζπκπιήξσζίλ ησλ, επηζηξέθνληαη εηο ηελ ΓΔΖ ην βξαδχηεξνλ κέρξη ηέινπο ηνπ 
κελφο επηεκβξίνπ 1975. 
  
       3. Οη ππφρξενη εηο θαηαβνιήλ ηειψλ  θαζαξηφηεηνο  θαη  θσηηζκνχ, εηο  πεξίπησζηλ  απμήζεσο  
ηεο  επηθαλείαο  δηά  πξνζζήθεο  θηηζκάησλ, ππνρξενχληαη εηο ππνβνιήλ ζπκπιεξσκαηηθήο 
δειψζεσο πξνο  ηελ  ΓΔΖ  δηά ηνπ  εηο  νλ  ππάγνληαη δήκνπ ή θνηλφηεηνο. Καηά ηελ απηήλ 
δηαδηθαζίαλ γλσζηνπνηείηαη θαη ε κείσζηο ηεο επηθαλείαο δηά ηελ  αλάινγνλ  κείσζηλ ησλ ηειψλ. 
  "ε πεξίπησζε δηαδνρήο ηνπ θαηαλαισηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο Γ.Δ.Ζ. ν δηάδνρνο θαηαλαισηήο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε γηα ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ην είδνο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξ. 1 πεξίπη. β` ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αξρηθά 
ειεθηξνδνηνχκελνπο ρψξνπο".  
 
    ***Σν εληφο " " εδάθην ζηελ παξ.3 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ                   27 ηνπ Ν. 
2130/1993 (ΦΔΚ Α 62) 
 
      4.  Γηά  ηελ  εθαξκνγήλ  ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ μελνδνρείσλ χπλνπ, νη κελ 
ρψξνη νη δηαηηζέκελνη πξνο χπλνλ σο  θαη  νη βνεζεηηθνί  ηνχησλ  ζεσξνχληαη  σο  θαηνηθίαη  θαη  ηα  
επ` απηψλ ηέιε ππνινγίδνληαη επί ηνλ ηζρχνληα δηά ηαο θαηνηθίαο  ζπληειεζηήλ,  νη  δε ινηπνί  ρψξνη  
(αίζνπζαη  δηαιέμεσλ,  εζηηαηφξηα  θιπ.)  ζεσξνχληαη σο αλήθνληεο εηο ηελ θαηεγνξίαλ ησλ ινηπψλ 
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αθηλήησλ θαη ηα επ` απηψλ ηέιε ππνινγίδνληαη  επί  ηνλ  ηζρχνληα  δηά  ηνλ  θαηεγνξίαλ   ζπληειεζηήλ,  
εθαξκνδνκέλσλ  ελ  πξνθεηκέλσ  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδ. β` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 
 
 

 
Αξζξν 3 

χλδεζε κε Ννκνινγία θαη Αξζνγξαθία 9 

Πξνηζρχζαζεο κνξθέο άξζξνπ 1 

 

      

 `Αξζξνλ 3.  

  

       1. Οη ζηεξνχκελνη ειεθηξηθήο εγθαηαζηάζεσο ππνρξενχληαη εηο  ηελ πιεξσκήλ  ηειψλ   

θαζαξηφηεηνο  θαη  θσηηζκνχ,  ππνινγηδνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ απφ  

24.9/20.10.1958 β.δ.  "πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ  

πεξί ησλ πξνζφδσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ".  

  
 

 "Αθίλεηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ λφκηκνπ  

εθπξνζψπνπ ηνπ θαη δελ ειεθηξνδνηνχληαη, χζηεξα απφ βεβαίσζε ηεο Γ.Δ.Ζ., απαιιάζζνληαη απφ  

ηελ θαηαβνιή δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο γηα φζν ρξφλν παξακέλνπλ θιεηζηφ. ε πεξίπησζε  

πνπ δηαπηζηψλεηαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ησλ ππνρξέσλ νιφθιεξν ην  

ηέινο πνπ αλαινγεί ζε θάζε θαηεγνξία αθηλήηνπ καδί κε ην ζρεηηθφ πξφζηηκν, αλαδξνκηθά απφ ην  

ρξφλν απαιιαγήο."  

 

   ***Σα εληφο " " εδάθηα,ηα νπνία πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ      Ν.2503/1997 (Α  

107),αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 5 Ν.3345/2005,ΦΔΚ Α 138/16.6.2005.  

 

      2. Σα ηέιε ηα βαξχλνληα, κε εζηεγαζκέλνπο ρψξνπο, σο βηνκεραληψλ,  θηλεκαηνζεάηξσλ,  

επηρεηξήζεσλ πσιήζεσο νηθνδνκεζίκσλ  πιηθψλ,  ζηαζκψλ  θαη  ζπλεξγείσλ επηζθεπήο  

απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ελ γέλεη επηρεηξήζεσλ αζθνπκέλσλ ελ κε εζηεγαζκέλσ ρψξσ, σο θαη ηαο  

επνρηαθψο  θαηνηθνπκέλαο νηθείαο, ζπλεηζπξάηηνληαη  ππφ ηεο ΓΔΖ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο  

σο αθνινχζσο:  

   

      Ο δήκνο ή  ε  θνηλφηεο  πξνζδηνξίδεη  ην  εηο  ηεηξαγσληθά  κέηξα πιαζκαηηθφλ  εκβαδφλ,  ην   

νπνίνλ  πνιιαπιαζηαδφκελνλ επί ηνλ ηζρχνληα θαηά θαηεγνξίαλ ζπληειεζηήλ δη` εζηεγαζκέλνπο  

ρψξνπο,  απνδίδεη  πνζφλ ηειψλ,  ίζνλ  πξνο  ην πξνθχπηνλ θαηά ηνλ, ζπκθψλσο πξνο ηαο  

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 αθη 22 ηνπ απφ 24.9/20.10.1958 Β.Γ. ππνινγηζκφλ.  

   

      Σν θαηά ηα άλσ, πξνζδηνξηδφκελνλ  εκβαδφλ,  γλσζηνπνηείηαη  παξά ησλ  δήκσλ θαη θνηλνηήησλ  

εηο ηελ ΓΔΖ θαηά ηα, ελ εδαθίσ β` ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ  νξηδφκελα.  Δηο  κελ  ην   

πξψηνλ  αηηνχληαο  ηελ παξνρήλ  ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο θαηαλαισηάο ηεο θαηεγνξίαο ηαχηεο, ε ΓΔΖ  

δελ πξνβαίλεη εηο ζχλδεζηλ, εάλ δελ πξνζαρζή παξ` απηψλ  έγγξαθνλ  ηνπ δήκνπ  ή  θνηλφηεηνο,  εμ   

νπ  λα  πξνθχπηε  ην θαηά ηα πξναλαθεξζέληα θαζνξηζζέλ εκβαδφλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζέιεη   

ελεξγείηαη  είζπξαμηο  ησλ ηειψλ.  
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Αξζξν 4 

χλδεζε κε Ννκνινγία θαη Αξζνγξαθία 20 

 

      
 `Αξζξνλ 4. 
  
      1.  Σα  ηέιε  θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ βαξχλνπλ ηνλ ππφρξενλ εηο πιεξσκήλ ηνπ  ινγαξηαζκνχ  
θαηαλαιηζθνκέλνπ  ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο  θαη ζπλεηζπξάηηνληαη  κεη`  απηνχ εληαίσο ππφ ηεο ΓΔΖ δηά 
δφζεσλ ίζσλ πξνο ηνλ αξηζκφλ ησλ εθδηδνκέλσλ θαη` έηνο ινγαξηαζκψλ. 
   
      2. Δπί ινγαξηαζκψλ εθδηδνκέλσλ δηά ρξνληθφλ δηάζηεκα κηθξφηεξνλ ή κεγαιχηεξνλ ηεο εθάζηνηε 
θεθαλνληζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ,  ελεξγείηαη ππφ  ηεο  ΓΔΖ  αλάινγνο  ρξέσζηο  ησλ  ελ  ιφγσ  
ηειψλ.  Αη  εθ  ηειψλ θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ πξαγκαηνπνηνχκελαη  ππφ  ηε  ΓΔΖ  εηζπξάμεηο 
απνδίδνληαη  εηο  ηνλ  δηθαηνχρνλ  δήκνλ  ή  θνηλφηεηα  βάζεη ζρεηηθήο εθθαζαξηζηηθήο θαηαζηάζεσο 
εληφο ηνπ ηξίηνπ κελφο απφ ηεο  ιήμεσο  ηνπ κελφο  εηο ηνλ νπνίνλ ινγηζηηθψο αλήθνπλ νη 
ινγαξηαζκνί. Ζ ΓΔΖ δχλαηαη λα παξέρε εηο ηνλ δηθαηνχρνλ δήκνλ ή θνηλφηεηα ρξεκαηηθάο 
πξνθαηαβνιάο έλαληη ησλ πξνο απφδνζηλ εηζπξαηηνκέλσλ ηειψλ. 
 
     "3. Γήκνη, έρνληεο ηδίαλ ηακηαθήλ ππεξεζίαλ θαη ππεξεζίαλ πδξεχζεσο ή  δεκνηηθήλ  επηρείξεζηλ  
πδξεχζεσο  ή δεκνηηθφλ νξγαληζκφλ πδξεχζεσο, δχλαληαη  λα  εμαηξεζνχλ  ηεο  ππνρξεσηηθήο  
ζπλεηζπξάμεσο  ησλ   ηειψλ θαζαξηφηεηνο  θαη  θσηηζκνχ  ππφ ηεο Γ.Δ.Ζ. δη` εηηνινγεκέλεο 
απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππνθεηκέλεο εηο ηελ έγθξηζηλ ηνπ Ννκάξρνπ.  Ζ απφθαζηο  
ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ Ννκάξρνπ, θνηλνπνηνχληαη εηο ηελ ΓΔΖ κέρξη ηέινπο ηνπ κελφο 
Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο".  
 
   ***Ζ σο άλσ παξάγξαθνο "3" πξνζεηέζε δηά ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 429/1976 (Α 235). 
 
 

 
Αξζξν 5 

χλδεζε κε Ννκνινγία θαη Αξζνγξαθία 16 

 

 `Αξζξνλ 5.  

  

       1. Ο δήκνο ή ε θνηλφηεο δηθαηνχηαη λα ελεξγή έιεγρνλ ησλ θαηά ην  άξζξνλ 2 παξ.   1β`  ηνπ   

παξφληνο  λφκνπ  δειψζεσλ.   Δηο  πεξίπησζηλ  αλαθξηβνχο  δειψζεσο,  επηβάιινληαη εηο ηνπο  

ππνρξένπο θαηαλαισηάο δη`  απνθάζεσο ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλφηεηνο ηα αλαινγνχληα   

πξνο  ηνλ  απνθξπβέληα ρψξνλ ηέιε, σο θαη πξφζηηκνλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  73 ηνπ Β.Γ.  

ηεο 24.9/20.10.1958. Ζ απφθαζηο απηή θνηλνπνηείηαη εηο ηνλ  ππφρξενλ  επί  απνδείμεη.   Ο Γήκνο ή ε  

θνηλφηεο αηηείηαη εγγξάθσο ηελ  παξά ηεο ΓΔΖ ρξέσζηλ ηνπ ππνβαιφληνο ηελ αλαθξηβήλ δήισζηλ  

θαηαλαισηνχ  δηά ηνπ ελ ηε απνθάζεη ηαχηε ζπλνιηθνχ πνζνχ, απνδηδνκέλνπ παξ`  απηήο  κεηά ησλ  

ινηπψλ εηζπξάμεσλ.  

   

      2.  Παξ`  εθάζησ  δήκσ θαη θνηλφηεηη ηεξνχληαη πίλαθεο (θαξηέιαη) ηειψλ θαζαξηφηεηνο θαη  

θσηηζκνχ, εηο νπο θαηαρσξίδνληαη θαηά  ππφρξενλ  θαηαλαισηήλ  ηα ζηνηρεία ησλ σο άλσ  

δειψζεσλ, σο θαη ην πξνο είζπξαμηλ  δηά ηεο ΓΔΖ πνζφλ.  

 
 

 
Αξζξν 6 

χλδεζε κε Ννκνινγία θαη Αξζνγξαθία 8 

 

      
 `Αξζξνλ 6. 
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      Δλ πεξηπηψζεη αξλήζεσο ηνπ ππνρξένπ πξνο θαηαβνιήλ ηνπ  θαηά  ηνλ  παξφληα  λφκνλ  ηέινπο, 
ε ΓΔΖ πξνέξρεηαη εηο δηαθνπήλ ηνπ ξεχκαηνο, κε  επαλαρνξεγνχζα ηνχην κέρξηο εμνθιήζεσο ηνπ  
νθεηινπκέλνπ  ηέινπο.  Δθ`  φζνλ  δελ ήζειε δεηεζή ε επαλαρνξήγεζηο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ε 
ΓΔΖ  γλσζηνπνηεί ηνχην εηο ηνλ δηθαηνχρνλ ησλ ηειψλ δήκνλ ή θνηλφηεηα, κεηά  ηελ δηαγξαθήλ ηνπ 
θαηαλαισηνχ δηά ηελ,  κεξίκλε  απηνχ  θαη  θαηά  ηελ  θεηκέλελ λνκνζεζίαλ, είζπξαμηλ ησλ ελ ιφγσ 
νθεηιψλ. 
   
  Δηο  πεξίπησζηλ,  θαζ`  ελ  ήζειε  ιάβεη ρψξαλ δηαδνρή ηνπ νθεηιέηνπ θαηαλαισηνχ εηο ηελ ρξήζηλ 
ηνπ αθηλήηνπ παξά ηξίηνπ, ε ΓΔΖ γλσζηνπνηεί εηο ηνλ δήκνλ ή θνηλφηεηα ηελ ηνηαχηελ δηαδνρήλ, σο 
θαη  ην  παξά  ηνπ απνρσξήζαληνο νθεηιέηνπ παξακέλνλ αλεμφθιεηνλ πνζφλ εθ ηειψλ, δηά ηελ, 
κεξίκλε ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηνο, είζπξαμίλ ηνπ. 
 
   "Σν πνζφλ ηνχην δχλαηαη λα βεβαηνχηαη θαη εηζπξάηηεηαη  θαηά  ηελ θεηκέλελ λνκνζεζίαλ θαη εηο 
βάξνο ηνπ θπξίνπ ή λνκέσο ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηνλ ρξφλνλ γελέζεσο ηεο νθεηιήο".  
 
    ***Σν εληφο " " ηειεπηαίνλ εδάθηνλ πξνζεηέζε εηο ην παξφλ άξζξνλ δηά ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 
429/1976 (Α 235). 
 
 

 
Αξζξν 7 

χλδεζε κε Ννκνινγία θαη Αξζνγξαθία 3 

 

      

 `Αξζξνλ 7.  

                                    

       Γηά   ηελ   αληηκεηψπηζηλ   ησλ   δαπαλψλ   ειεθηξνθσηηζκνχ  ησλ  θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, εηο  

νπο δήκνπο  θαη  θνηλφηεηαο  δελ  εηζπξάηηεηαη  ηέινο  θαζαξηφηεηνο  ή  ην επ` απηνχ ππνινγηδφκελνλ  

ηέινο θσηηζκνχ δελ  επαξθεί δηά ηελ θάιπςηλ ηεο αληηζηνίρνπ εηεζίαο  δαπάλεο,  επηβάιιεηαη  ηέινο   

θσηηζκνχ  πξνζδηνξηδφκελνλ  θαηά  ηεηξ. κέηξνλ ησλ εζηεγαζκέλσλ  ρψξσλ, ζπκθψλσο πξνο ηαο  

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο.  

 
 

 

Αξζξν 
 

8 
 
 

 

      
 `Αξζξνλ 8. 
  
       1. Δηο ελ πεξίπησζηλ ν παξά ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ  ή  θνηλνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ  θαζνξηδφκελνο  
ζπληειεζηήο ηέινπο θαζαξηφηεηνο ή θσηηζκνχ,  θαηά ηεηξ. κέηξνλ δελ  δχλαηαη  λα  ππνινγηζζή  εηο  
αθεξαίαο  κνλάδαο  δξαρκψλ  δηά  ηνλ  ππνινγηζκφλ  ηνπ  ηέινπο ηνχηνπ επί ζπληειεζηήλ εηο  
αθεξαίαο  κνλάδαο  ην  εκβαδφλ  πξνζδηνξίδεηαη  πιαζκαηηθφλ  θαηά  ηαο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο. 
 
 

 
Αξζξν 9 

 

      

 `Αξζξνλ 9.  

  

       Γηά  ηελ αληηκεηψπηζηλ ππφ ηεο ΓΔΖ ησλ δαπαλψλ εηζπξάμεσο ησλ σο  άλσ ηειψλ, αχηε  

παξαθξαηεί εθ ησλ  εηζπξαηηνκέλσλ  πνζνζηφλ  δχν  ηνηο  εθαηφλ  (2%).  Γηθαηνχηαη επίζεο λα  

παξαθξαηή εθ ησλ σο άλσ ηειψλ, ηαο  πξνο απηήλ εθθαζαξηζκέλαο ιεμηπξνζέζκνπο θαη απαηηεηάο  
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νθεηιάο δήκνπ ή  θνηλφηεηνο, ηαο πξνεξρνκέλαο εθ θαηαλαιψζεσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή  εμ   

έξγσλ ειεθηξνδνηήζεσο.  

 

 ***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.2130/1993 (ΦΔΚ Α 62) νξίδεη φηη:"Οη δηαηάμεηο ηνπ  

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 25/1975 εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ εζφδσλ πνπ εηζπξάηηεη ε  

Γ.Δ.Ζ. απφ ην θφξν ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (άξζξν 10 λ. 1080/1980) θαη ην Σέινο Αθίλεηεο  

Πεξηνπζίαο."  

 
 

 
Αξζξν 10 

Καη'Δμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα Ννκνζεζία 1 

 

      
 `Αξζξνλ 10. 
  
       Πξνθεηκέλνπ   πεξί   δήκσλ  θαη  θνηλνηήησλ  επηβαξπλνκέλσλ  δη`  επμεκέλσλ δαπαλψλ 
θαζαξηφηεηνο, ιφγσ ηνπξηζηηθήο θηλήζεσο, επηηξέπεηαη  φπσο,  δη`  απνθάζεσο   ηνπ   δεκνηηθνχ   ή   
θνηλνηηθνχ   ζπκβνπιίνπ,  "εγθξηλνκέλεο  ππφ ηνπ λνκάξρνπ", δηαηίζεηαη δηά ηελ αληηκεηψπηζηλ ησλ  
δαπαλψλ ηνχησλ πνζφλ κέρξη ηνπ εκίζενο ησλ εθ ησλ  θαηά  ηαο  θεηκέλαο  δηαηάμεηο  εηζπξαηηνκέλσλ  
ηειψλ  δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ θαη επί ησλ  εθδηδνκέλσλ ινγαξηαζκψλ, πεξί σλ ην  άξζξνλ  24  
ηνπ  Β.Γ.  ηεο  24.9/ 20.10.1958. 
 
  ***Καηά ην άξζξν κφλν, παξ.1, πεξ.Β., εδαθ.η` ηνπ Π.Γ. 22/1982 (Α`3) "Καηαξγείηαη ν νπζηαζηηθφο 
έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ην λνκάξρε επί      ησλ πξάμεσλ ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ 
θαη πξνβιέπεηαη      απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 σο "έγθξηζε". 
                                           
 

 
Αξζξν 11 

χλδεζε κε Ννκνινγία θαη Αξζνγξαθία 2 

 

      

 `Αξζξνλ 11.  

  

       1.  Δηο  ηαο  πεξηπηψζεηο  ησλ  άξζξσλ 3 παξ. 1 θαη 5 παξ. 1 ηνπ  παξφληνο λφκνπ,  επηηξέπεηαη   

ε  άζθεζηο  ησλ  πξνβιεπνκέλσλ  ππφ  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ  άξζξνπ  72  ηνπ  Β.Γ.  ηεο   

24.9/20.10.1958,  σο ηνχην  ηξνπνπνηεζέλ δηά ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.Γ. 4260/62 ηζρχεη,  ελδίθσλ   

κέζσλ  αζθνπκέλσλ  εληφο είθνζηλ (20) εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηνπ  απνζπάζκαηνο ηνπ  

βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ ή ηεο απνθάζεσο ηνπ δεκάξρνπ  ή  πξνέδξνπ  θνηλφηεηνο,  επαγνκέλε  

αλαζηαιηηθφλ απνηέιεζκα θαηά πνζνζηφλ  80% ηνπ φινπ ηέινπο.  

   

      2. Ο δήκνο ή ε θνηλφηεο ππνρξενχηαη φπσο, εληφο κελφο απφ ηεο εηο  απηφλ θνηλνπνηήζεσο ησλ  

επί ησλ ελδίθσλ κέζσλ  ηειεζηδίθσλ  απνθάζεσλ,  επηηξέςε ηα ηπρφλ αρξεσζηήησο εηζπξαρζέληα  

ππ` απηνχ πνζά.  

 
 

 
Αξζξν 12 

 

      
 `Αξζξνλ 12. 
  
 Καηαξγνχληαη: 
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      1. Σα άξζξα 34 θαη 101 ηνπ Ν.Γ. 4260/1962 "πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ  αθνξψλησλ   εηο  ηελ  
Γεληθήλ  Γηεχζπλζηλ  Γηνηθήζεσο  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Δζσηεξηθψλ", σο θαη ε δηά  ηνχηνπ  θπξσζείζα  
ππ`  αξηζ.  54/1962  πξάμηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 
   
      2.  Σν  άξζξνλ  24  ηνπ  Α.Ν.  344/1968  "πεξί δηαηάμεψλ ηηλσλ  αθνξσζψλ εηο ηνπο Οξγαληζκνχο 
Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο". 
   
      3. Αη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν> 507/1968 "πεξί  ησλ  ηειψλ  θαζαξηφηεηνο  θαη θσηηζκνχ εηο ηνπο Γήκνπο 
Αζελαίσλ θαη Πεηξαηψο". 
   
      4. Σν άξζξνλ 8 ηνπ Ν.Γ. 703/1970  πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ  αθνξσζψλ εηο ηα έζνδα ησλ 
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο". 
   
    5. Πάζα εηέξα δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
 
 

 

Αξζξν 13 

 

      

 `Αξζξνλ 13.  

  

       Ζ  θαηά  ηαο  δηαηάμεηο  ηνπ  παξφληνο  είζπξαμηο  ησλ  πεξί  σλ  πξφθεηηαη ηειψλ ελεξγείηαη απφ  

ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 1976, πξνθεηκέλνπ δε  πεξί ησλ δήκσλ Αζελαίσλ θαη Πεηξαηψο θαη πξν ηεο  

ρξνλνινγίαο ηαχηεο.  

 
 

 
Αξζξν 14 

 

      
 `Αξζξνλ 14. 
  
       Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο  ηνπ  δηά  ηεο  Δθεκεξίδνο ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 
 Αλάιπζε επαηζζεζίαο ηεο εκπεηξηθήο πνιπθξηηε-

ξηαθήο αλάιπζεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ  

 
Πίλαθαο V1 Δκπεηξηθή πνιπθξηηεξηαθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ 
Διιάδα ζηελ πεξίπησζε ηεο αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο (Β) Νν 16 ηεο δεισκέλεο 
πξφζεζεο ησλ δεκνηψλ ζην 36% θαη ηεο αλαινγηθήο κείσζεο ησλ Β ησλ ππνινίπσλ 
παξαγφλησλ 

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ . Β. (%) ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

1 

Ζ δπλαηφηεηα 
κεηαθνξάο 
απνξξηκκάησλ εθ 
κέξνπο ησλ δεκνηψλ 1,60% 1,43 1,43 1,43 1,43 

 0-19.000 2,32% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 19.000-40.000 2,32% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 40.000-200.000 0,66% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 0,66% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 0,66% 2,00 2,00 2,00 2,00 

2 

Άιιε δπλαηφηεηα 
«δαβνιηάο» εθ κέξνπο 
ησλ δεκνηψλ 1,60% 2,00 3,00 1,00 3,00 

3 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ 
δεκηνπξγεί θάζε 
ζχζηεκα ΠΟΠ ζηνπο 
δεκφηεο 4,80% 3,00 2,00 2,00 2,00 

4 

Ζ εγγχηεηα κε θάδνπο 
απνξξηκκάησλ άιισλ 
ΟΣΑ 0,80% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 0,31% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 0,31% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 1,25% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 2,18% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 2,18% 2,00 2,00 2,00 2,00 

5 

Οη εκεξήζηεο 
κεηαθηλήζεηο 
πιεζπζκνχ ηνπ ΟΣΑ 1,60% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 0,70% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 0,70% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 2,11% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 5,28% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 5,28% 2,00 2,00 2,00 2,00 

6 Ζ έθηαζε ηνπ ΟΣΑ 0,80% 3,00 3,00 3,00 3,91 

 0-19.000 1,34% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 19.000-40.000 1,19% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 40.000-200.000 0,15% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 200.000-500.000 0,15% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 500.000-800.000 0,15% 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 
Ζ χπαξμε εκπνξηθψλ 
θέληξσλ 4,00% 4,00 2,00 1,00 5,00 

8 Ζ ππθλφηεηα θαηνηθίαο 26,40% 4,39 3,79 3,79 1,52 
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 0-19.000 26,40% 5,00 5,00 5,00 1,00 

 19.000-40.000 26,40% 5,00 4,00 4,00 1,00 

 40.000-200.000 26,40% 4,00 3,00 3,00 2,00 

 200.000-500.000 26,40% 2,00 1,00 1,00 3,00 

 500.000-800.000 26,40% 2,00 1,00 1,00 3,00 

9 

Οη ζπλζήθεο ηνπ 
ππάξρνληνο νδηθνχ 
δηθηχνπ 0,80% 2,00 2,00 2,82 4,00 

 0-19.000 0,96% 2,00 2,00 4,00 4,00 

 19.000-40.000 0,96% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 40.000-200.000 0,64% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 200.000-500.000 0,32% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 500.000-800.000 0,32% 2,00 2,00 2,00 4,00 

10 
Σν είδνο ησλ 
ππαξρφλησλ θάδσλ 1,60% 5,00 4,00 4,00 1,00 

11 
Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο 
απνθνκηδήο 4,80% 5,00 5,00 5,00 1,00 

12 

Σν θφζηνο επέλδπζεο 
ζε εμνπιηζκφ ηνπ θάζε 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 4,80% 2,00 2,00 3,00 1,00 

13 

Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο 
ππαιιήισλ 
θαζαξηφηεηαο κε ηε 
δηνίθεζε ηνπ ΟΣΑ 4,80% 3,00 2,00 2,00 1,00 

14 

Ο βαζκφο δηνηθεηηθήο 
σξηκφηεηαο θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο 
ζηνπο δήκνπο 1,60% 1,00 2,00 3,00 3,00 

15 

Σν επίπεδν 
πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
δεκνηψλ 4,00% 3,00 2,00 2,00 2,00 

16 
Ζ δεισκέλε πξφζεζε 
ησλ δεκνηψλ 36,00% 2,00 3,00 2,00 1,00 

  100,00%     

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ   ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

 ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΑ 100,00% 3,034 3,038 2,677 1,542 

 0-19.000 100,00% 3,185 3,345 2,997 1,402 

 19.000-40.000 100,00% 3,181 3,077 2,709 1,396 

 40.000-200.000 100,00% 2,906 2,802 2,434 1,632 

 200.000-500.000 100,00% 2,453 2,349 1,981 1,964 

 500.000-800.000 100,00% 2,453 2,349 1,981 1,964 
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Πίλαθαο V2 Δκπεηξηθή πνιπθξηηεξηαθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ 
Διιάδα ζηελ πεξίπησζε κεδεληζκνχ ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο (Β) Νν 16 ηεο δεισκέλεο 
πξφζεζεο ησλ δεκνηψλ θαη ηεο αλαινγηθήο αχμεζεο ησλ Β ησλ ππνινίπσλ παξαγφλησλ 

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ . Β. (%) ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

1 

Ζ δπλαηφηεηα 
κεηαθνξάο 
απνξξηκκάησλ εθ 
κέξνπο ησλ δεκνηψλ 2,50% 1,43 1,43 1,43 1,43 

 0-19.000 3,62% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 19.000-40.000 3,62% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 40.000-200.000 1,04% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 1,04% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 1,04% 2,00 2,00 2,00 2,00 

2 

Άιιε δπλαηφηεηα 
«δαβνιηάο» εθ κέξνπο 
ησλ δεκνηψλ 2,50% 2,00 3,00 1,00 3,00 

3 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ 
δεκηνπξγεί θάζε 
ζχζηεκα ΠΟΠ ζηνπο 
δεκφηεο 7,50% 3,00 2,00 2,00 2,00 

4 

Ζ εγγχηεηα κε θάδνπο 
απνξξηκκάησλ άιισλ 
ΟΣΑ 1,25% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 0,49% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 0,49% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 1,95% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 3,41% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 3,41% 2,00 2,00 2,00 2,00 

5 

Οη εκεξήζηεο 
κεηαθηλήζεηο 
πιεζπζκνχ ηνπ ΟΣΑ 2,50% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 1,10% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 1,10% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 3,30% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 8,25% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 8,25% 2,00 2,00 2,00 2,00 

6 Ζ έθηαζε ηνπ ΟΣΑ 1,25% 3,00 3,00 3,00 3,91 

 0-19.000 2,09% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 19.000-40.000 1,86% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 40.000-200.000 0,23% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 200.000-500.000 0,23% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 500.000-800.000 0,23% 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 
Ζ χπαξμε εκπνξηθψλ 
θέληξσλ 6,25% 4,00 2,00 1,00 5,00 

8 Ζ ππθλφηεηα θαηνηθίαο 41,25% 4,39 3,79 3,79 1,52 

 0-19.000 41,25% 5,00 5,00 5,00 1,00 

 19.000-40.000 41,25% 5,00 4,00 4,00 1,00 

 40.000-200.000 41,25% 4,00 3,00 3,00 2,00 

 200.000-500.000 41,25% 2,00 1,00 1,00 3,00 

 500.000-800.000 41,25% 2,00 1,00 1,00 3,00 

9 

Οη ζπλζήθεο ηνπ 
ππάξρνληνο νδηθνχ 
δηθηχνπ 1,24% 2,00 2,00 2,82 4,00 
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 0-19.000 1,51% 2,00 2,00 4,00 4,00 

 19.000-40.000 1,51% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 40.000-200.000 1,01% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 200.000-500.000 0,50% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 500.000-800.000 0,50% 2,00 2,00 2,00 4,00 

10 
Σν είδνο ησλ 
ππαξρφλησλ θάδσλ 2,50% 5,00 4,00 4,00 1,00 

11 
Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο 
απνθνκηδήο 7,50% 5,00 5,00 5,00 1,00 

12 

Σν θφζηνο επέλδπζεο 
ζε εμνπιηζκφ ηνπ θάζε 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 7,50% 2,00 2,00 3,00 1,00 

13 

Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο 
ππαιιήισλ 
θαζαξηφηεηαο κε ηε 
δηνίθεζε ηνπ ΟΣΑ 7,50% 3,00 2,00 2,00 1,00 

14 

Ο βαζκφο δηνηθεηηθήο 
σξηκφηεηαο θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο 
ζηνπο δήκνπο 2,50% 1,00 2,00 3,00 3,00 

15 

Σν επίπεδν 
πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
δεκνηψλ 6,25% 3,00 2,00 2,00 2,00 

16 
Ζ δεισκέλε πξφζεζε 
ησλ δεκνηψλ 0,00% 2,00 3,00 2,00 1,00 

  100,00%     

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ   ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

 ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΑ 100,00% 3,616 3,060 3,057 1,847 

 0-19.000 100,00% 3,852 3,539 3,557 1,628 

 19.000-40.000 100,00% 3,845 3,120 3,107 1,619 

 40.000-200.000 100,00% 3,415 2,690 2,678 1,988 

 200.000-500.000 100,00% 2,709 1,984 1,971 2,506 

 500.000-800.000 100,00% 2,709 1,984 1,971 2,506 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271                                                            

 

 
Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο www.ecorec.gr  

Ζ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ζηελ Διιάδα 

-300- 

 

 
Πίλαθαο V3 Δκπεηξηθή πνιπθξηηεξηαθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ 
Διιάδα ζηελ νξηαθή πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο (Β) Νν 8 (ππθλφηεηα 
θαηνηθηψλ) ζην 51,1% θαη ηεο αλαινγηθήο κείσζεο ησλ Β ησλ ππνινίπσλ παξαγφλησλ 

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ . Β. (%) ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

1 

Ζ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 
απνξξηκκάησλ εθ 
κέξνπο ησλ δεκνηψλ 1,46% 1,43 1,43 1,43 1,43 

 0-19.000 2,12% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 19.000-40.000 2,12% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 40.000-200.000 0,60% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 0,60% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 0,60% 2,00 2,00 2,00 2,00 

2 

Άιιε δπλαηφηεηα 
«δαβνιηάο» εθ κέξνπο 
ησλ δεκνηψλ 1,46% 2,00 3,00 1,00 3,00 

3 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ 
δεκηνπξγεί θάζε 
ζχζηεκα ΠΟΠ ζηνπο 
δεκφηεο 4,38% 3,00 2,00 2,00 2,00 

4 

Ζ εγγχηεηα κε θάδνπο 
απνξξηκκάησλ άιισλ 
ΟΣΑ 0,73% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 0,28% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 0,28% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 1,14% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 1,99% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 1,99% 2,00 2,00 2,00 2,00 

5 

Οη εκεξήζηεο 
κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ 
ηνπ ΟΣΑ 1,46% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 0,64% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 0,64% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 1,93% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 4,82% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 4,82% 2,00 2,00 2,00 2,00 

6 Ζ έθηαζε ηνπ ΟΣΑ 0,73% 3,00 3,00 3,00 3,91 

 0-19.000 1,22% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 19.000-40.000 1,09% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 40.000-200.000 0,14% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 200.000-500.000 0,14% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 500.000-800.000 0,14% 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 
Ζ χπαξμε εκπνξηθψλ 
θέληξσλ 3,65% 4,00 2,00 1,00 5,00 

8 Ζ ππθλφηεηα θαηνηθίαο 51,10% 4,39 3,79 3,79 1,52 

 0-19.000 51,10% 5,00 5,00 5,00 1,00 

 19.000-40.000 51,10% 5,00 4,00 4,00 1,00 

 40.000-200.000 51,10% 4,00 3,00 3,00 2,00 

 200.000-500.000 51,10% 2,00 1,00 1,00 3,00 

 500.000-800.000 51,10% 2,00 1,00 1,00 3,00 

9 
Οη ζπλζήθεο ηνπ 
ππάξρνληνο νδηθνχ 0,73% 2,00 2,00 2,82 4,00 
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δηθηχνπ 

 0-19.000 0,88% 2,00 2,00 4,00 4,00 

 19.000-40.000 0,88% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 40.000-200.000 0,59% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 200.000-500.000 0,29% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 500.000-800.000 0,29% 2,00 2,00 2,00 4,00 

10 
Σν είδνο ησλ 
ππαξρφλησλ θάδσλ 1,46% 5,00 4,00 4,00 1,00 

11 
Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο 
απνθνκηδήο 4,38% 5,00 5,00 5,00 1,00 

12 

Σν θφζηνο επέλδπζεο ζε 
εμνπιηζκφ ηνπ θάζε 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 4,38% 2,00 2,00 3,00 1,00 

13 

Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο 
ππαιιήισλ 
θαζαξηφηεηαο κε ηε 
δηνίθεζε ηνπ ΟΣΑ 4,38% 3,00 2,00 2,00 1,00 

14 

Ο βαζκφο δηνηθεηηθήο 
σξηκφηεηαο θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο 
ζηνπο δήκνπο 1,46% 1,00 2,00 3,00 3,00 

15 

Σν επίπεδν 
πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
δεκνηψλ 3,65% 3,00 2,00 2,00 2,00 

16 
Ζ δεισκέλε πξφζεζε 
ησλ δεκνηψλ 14,60% 2,00 3,00 2,00 1,00 

  100,00%     

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ   ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

 ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΑ 100,00% 3,588 3,249 3,102 1,636 

 0-19.000 100,00% 3,892 3,855 3,719 1,367 

 19.000-40.000 100,00% 3,888 3,340 3,187 1,361 

 40.000-200.000 100,00% 3,367 2,819 2,666 1,847 

 200.000-500.000 100,00% 2,414 1,866 1,713 2,420 

 500.000-800.000 100,00% 2,414 1,866 1,713 2,420 
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Πίλαθαο V4 Δκπεηξηθή πνιπθξηηεξηαθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζηελ 
Διιάδα ζηελ νξηαθή πεξίπησζε κεδεληζκνχ ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο (Β) Νν 8 
(ππθλφηεηα θαηνηθηψλ) θαη ηεο αλαινγηθήο αχμεζεο ησλ Β ησλ ππνινίπσλ παξαγφλησλ 

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ . Β. (%) ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

1 

Ζ δπλαηφηεηα 
κεηαθνξάο 
απνξξηκκάησλ εθ 
κέξνπο ησλ δεκνηψλ 2,98% 1,43 1,43 1,43 1,43 

 0-19.000 4,33% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 19.000-40.000 4,33% 1,00 1,00 1,00 1,00 

 40.000-200.000 1,24% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 1,24% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 1,24% 2,00 2,00 2,00 2,00 

2 

Άιιε δπλαηφηεηα 
«δαβνιηάο» εθ κέξνπο 
ησλ δεκνηψλ 2,99% 2,00 3,00 1,00 3,00 

3 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ 
δεκηνπξγεί θάζε 
ζχζηεκα ΠΟΠ ζηνπο 
δεκφηεο 8,96% 3,00 2,00 2,00 2,00 

4 

Ζ εγγχηεηα κε θάδνπο 
απνξξηκκάησλ άιισλ 
ΟΣΑ 1,50% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 0,58% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 0,58% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 2,33% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 4,07% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 4,07% 2,00 2,00 2,00 2,00 

5 

Οη εκεξήζηεο 
κεηαθηλήζεηο 
πιεζπζκνχ ηνπ ΟΣΑ 2,99% 2,57 2,57 2,57 2,57 

 0-19.000 1,31% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 19.000-40.000 1,31% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 40.000-200.000 3,94% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 200.000-500.000 9,85% 2,00 2,00 2,00 2,00 

 500.000-800.000 9,85% 2,00 2,00 2,00 2,00 

6 Ζ έθηαζε ηνπ ΟΣΑ 1,49% 3,00 3,00 3,00 3,91 

 0-19.000 2,50% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 19.000-40.000 2,22% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 40.000-200.000 0,28% 3,00 3,00 3,00 4,00 

 200.000-500.000 0,28% 3,00 3,00 3,00 3,00 

 500.000-800.000 0,28% 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 
Ζ χπαξμε εκπνξηθψλ 
θέληξσλ 7,46% 4,00 2,00 1,00 5,00 

8 Ζ ππθλφηεηα θαηνηθίαο 0,00% 4,39 3,79 3,79 1,52 

 0-19.000 0,00% 5,00 5,00 5,00 1,00 

 19.000-40.000 0,00% 5,00 4,00 4,00 1,00 

 40.000-200.000 0,00% 4,00 3,00 3,00 2,00 

 200.000-500.000 0,00% 2,00 1,00 1,00 3,00 

 500.000-800.000 0,00% 2,00 1,00 1,00 3,00 

9 

Οη ζπλζήθεο ηνπ 
ππάξρνληνο νδηθνχ 
δηθηχνπ 1,49% 2,00 2,00 2,82 4,00 
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 0-19.000 1,80% 2,00 2,00 4,00 4,00 

 19.000-40.000 1,80% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 40.000-200.000 1,20% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 200.000-500.000 0,60% 2,00 2,00 2,00 4,00 

 500.000-800.000 0,60% 2,00 2,00 2,00 4,00 

10 
Σν είδνο ησλ 
ππαξρφλησλ θάδσλ 2,99% 5,00 4,00 4,00 1,00 

11 
Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο 
απνθνκηδήο 8,96% 5,00 5,00 5,00 1,00 

12 

Σν θφζηνο επέλδπζεο 
ζε εμνπιηζκφ ηνπ θάζε 
ζπζηήκαηνο ΠΟΠ 8,96% 2,00 2,00 3,00 1,00 

13 

Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο 
ππαιιήισλ 
θαζαξηφηεηαο κε ηε 
δηνίθεζε ηνπ ΟΣΑ 8,96% 3,00 2,00 2,00 1,00 

14 

Ο βαζκφο δηνηθεηηθήο 
σξηκφηεηαο θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο 
ζηνπο δήκνπο 2,99% 1,00 2,00 3,00 3,00 

15 

Σν επίπεδν 
πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
δεκνηψλ 7,46% 3,00 2,00 2,00 2,00 

16 
Ζ δεισκέλε πξφζεζε 
ησλ δεκνηψλ 29,85% 2,00 3,00 2,00 1,00 

  100,00%     

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ   ΕΤΓΗΖ ΚΑΓΟ ΑΚΟΤΛΑ ΚΑΡΣΑ 

 ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΑ 100,00% 2,755 2,680 2,379 1,753 

 0-19.000 100,00% 2,734 2,659 2,382 1,750 

 19.000-40.000 100,00% 2,725 2,651 2,337 1,739 

 40.000-200.000 100,00% 2,705 2,630 2,317 1,687 

 200.000-500.000 100,00% 2,846 2,771 2,458 1,813 

 500.000-800.000 100,00% 2,846 2,771 2,458 1,813 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗ 
 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: Παξάλνκα ηα Σέιε ηνπ 

Γήκνπ Ακαξνχζηνπ 
 
21/06/2011 01:23 

ηνλ «αέξα» βξίζθεηαη ηφζν ν θεηηλφο φζν θαη νη πξνυπνινγηζκνί πξνεγνχκελσλ 
εηψλ ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ θαζψο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (ηΠ) έθξηλε φηη ηα 
δεκνηηθά ηέιε πνπ επηβάιεη ε παξνχζα δεκνηηθή αξρή είλαη παξάλνκα. 
πγθεθξηκέλα, ζε έγγξαθν ηνπ ηΠ πξνο ην γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 
Ακαξνπζίνπ Μηράιε Υξηζηάθε γίλεηαη ιφγνο γηα ππέξβαζε ηνπ λφκνπ ζην ζέκα ησλ 
ζπληειεζηψλ γηα ηηο θαηνηθίεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ, φπσο 
εμάιινπ θαη θάζε άιινο, κπνξεί λα επηβάιιεη 2 θαη φρη 6. 

«Ο θιηκαθνύκελνο ζπληειεζηήο ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ θαη ε 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ γηα ην έηνο 2009 κόλν γηα επηθάλεηεο αθηλήησλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο άλσ ησλ 180 η.κ., όπσο έρεη απνθαζίζεη ζρεηηθά 
ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ, αληίθεηηαη ζε όζα πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαη ηδίσο ζηηο 
πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 4, Ν. 25/1975 "πεξί ππνινγηζκνύ θαη ηξόπνπ 
εηζπξάμεσο δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ"», 
επηζεκαίλεη ζην έγγξαθφ ηνπ ν ηΠ, θαη δηθαηνινγεί: 

«Αθ' ελόο, απνθαζίζηεθαλ έμη (6) ζπληειεζηέο γηα ηηο θαηνηθίεο, θαζ' ππέξβαζε ηεο  
σο άλσ δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεη κέρξη δύν (2). Αθ' εηέξνπ, δε, νη πεξηζζόηεξνη απηνί 
ζπληειεζηέο δελ θαηαλέκνληαη θαηά θαηεγνξία ππνρξένπ αλαιόγωο ηωλ 
παξερόκελωλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο, αιιά κε θξηηήξην ην εκβαδόλ ηνπ 
αθηλήηνπ. Δπηπξνζζέησο, ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ κόλν γηα ηηο 
επηθάλεηεο άλσ ησλ 180 η.κ., πνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ. Αξηζκ. 563/2008 
απόθαζε, «δελ πξνθύπηεη πσο ζπλδπάδεηαη κε ηνλ αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα ησλ 
ηειώλ απηώλ». 

Οη θίλδπλνη γηα ην Γήκν Ακαξνπζίνπ  

Ζ ππφζεζε έθηαζε ζην ηΠ, κεηά απν θαηαγγειία πνιίηε, ελψ ήδε έρεη γίλεη 
πξνζθπγή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζηνλ επηζεσξεηή Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο γηα αθχξσζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ Παηνχιε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ παξάλνκνη νη ζπληειεζηέο, ν ππεξρξεσκέλνο Γήκνο 
Ακαξνπζίνπ θηλδπλεχεη ηφζν λα κελ εηζπξάηηεη ηέιε-έζνδα θαη λα πέζεη έμσ ζηνπο 
φπνηνπο πξνυπνινγηζκνχο έθαλε κε βάζε απηφ ην ζρέδην φζν λα πξέπεη λα 
επηζηξέςεη πίζσ φ,ηη παξάλνκα ηέιε έρεη εηζπξάμεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
παξάλνκεο απφθαζήο ηνπ. 

πσο έρεη γξάςεη ε aftodioikisi.gr δελ είλαη ε πξψηε παξαλνκία ηνπ Γήκνπ 
Ακαξνπζίνπ θαη ηνπ λπλ δεκάξρνπ ηνπ Γηψξγνπ Παηνχιε. Έρνπλ πξνεγεζεί κεηαμχ 
άιισλ ε ππφζεζε κε ηηο αθάιππηεο επηηαγέο αιιά θαη ην ζθάλδαιν κε ηελ απζεκεξφλ 
αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο δχν πεδνγεθπξψλ θφζηνπο 2,7 εθ. επξψ ζε ζπγθεθξηκέλε 
εηαηξεία, πνπ αθπξψζεθε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. 

http://www.aftodioikisi.gr/storage/site/docs/n_25_1975_aftodioikisi.doc
http://www.aftodioikisi.gr/storage/site/PDF/epistoli_sinogorou_politi_marousi.pdf
http://www.aftodioikisi.gr/proto_thema/11405
http://www.aftodioikisi.gr/proto_thema/11405
http://www.aftodioikisi.gr/dhmoi/dimos_amaroysioy/10192
http://www.aftodioikisi.gr/dhmoi/dimos_amaroysioy/10998
http://www.aftodioikisi.gr/dhmoi/dimos_amaroysioy/10998
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗΗ 
 Ζ Σίλα Μπηξκπίιε γηα ην λ/ζ γηα ηελ Αλαθχθισζε 

 
 

June 9, 2010 

Ζ ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο Σίλα Μπηξκπίιε κηιψληαο ζηε Βνπιή, αλαθέξζεθε ζηηο 
αιιαγέο πνπ θέξλεη ην λνκνζρέδην γηα ηελ Αλαθχθισζε. 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Πξψην Θέκα», ε ππνπξγφο επηζήκαλε φηη 
δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο, κε βάζε ηελ αξρή «πιεξψλσ αλάινγα κε 
ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγσ», ψζηε λα ππάξρνπλ ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηε 
κείσζε ησλ απνβιήησλ. 

«Να ζηακαηήζνπκε λα πιεξψλνπκε δεκνηηθά ηέιε αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα 
ηεο θαηνηθίαο καο, θαη απηά λα ζπλδεζνχλ κε ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 
παξάγνπκε, ψζηε λα ηζρχζεη ε αξρή ηεο «αληαπνδνηηθφηεηαο» θαη λα θαηαζηνχκε 
φινη πεξηβαιινληηθά πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη πνιίηεο-δεκφηεο, πνπ ζα ζπκκεηέρνπκε 
ζηελ αλαθχθισζε θαη θνκπνζηνπνίεζε γηα λα κεηψζνπκε θαη ηα δεκνηηθά καο ηέιε» 
ηφληζε ε ππνπξγφο. 

«Αληίζηνηρα, ηα ηέιε ηειηθήο δηάζεζεο, πνπ πιεξψλνπλ νη ΟΣΑ γηα ηε ρξήζε ησλ 
ΜΑ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο, ησλ ΥΤΣY (Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 
Τπνιεηκκάησλ), ζπλδένληαη κε ηηο πνζφηεηεο πνπ απνξξίπηεη θάζε ΟΣΑ, ψζηε λα 
ηζρχζεη ε αξρή “ν ξππαίλσλ πιεξψλεη”, νχησο ψζηε λα ππάξμνπλ θαη νηθνλνκηθά 
θίλεηξα ζηνπο ΟΣΑ γηα λα θαηαζηνχλ ππεχζπλνη θαη ελεξγνί ζηε κείσζε θαη 
αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ. Απηφ ζεζκνζεηνχκε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 
2939/2001». 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.econews.gr/tag/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7/

