
Σα δεδομένα σηρ παποτςίαςηρ πποέπφονσαι από επγαςία σψν:  
 

Υ.Δ. Γάλλιοτ1, Γ.Φ. Δαςκαλάκη1, Γ. Παπαδάκη2, Δ. σαμασάκη2 και  Θ.Β. 
Μανιού1 

 
Με σίσλο: 

φεδιαςμόρ ενόρ τςσήμασορ “Pay as you Throw”, για ση 
φπέψςη σηρ αποκομιδήρ σψν αποππιμμάσψν επιλεγμένψν 

ξενοδοφειακών μονάδψν σοτ Δ. Φεπςονήςοτ 
 

 

 

 
1 Επγαςσήπιο Διαφείπιςηρ σεπεών Τπολειμμάσψν και Τγπών Αποβλήσψν, φολή Σεφνολογίαρ 
Γεψπονίαρ, ΣΕΙ Κπήσηρ, 71004 Ηπάκλειο, Κπήση. 
2 Υοπέαρ Διαφείπιςηρ σεπεών Αποβλήσψν Βόπειαρ Πεδιάδαρ, Δήμορ Φεπςονήςοτ, Κπήση  



 Διαθέσοτν με αςυαλή σπόπο ςε ΦΤΣΑ, σο 
ςύνολο σψν ςύμμεικσψν ΑΑ,  αλλά και σηρ 
λάςπηρ σψν εγκασαςσάςεψν επεξεπγαςίαρ 
λτμάσψν (ΕΕΛ).  

 Καλύπσοτν πλήπψρ, είσε με ίδια μέςα, είσε ςε 
ςτνεπγαςία με ιδιψσικούρ υοπείρ, σην 
αποκομιδή σψν ΑΑ. 

 Ευαπμόζοτν και επεκσείνοτν σο ςύςσημα 
ανακύκλψςηρ σψν τλικών ςτςκεταςίαρ ςε όλο 
σο Δήμο, ςσηπίζονσαρ οτςιαςσικά σην 
πποςπάθεια πολισών και εσαιπειών 
(ξενοδοφεία, μονάδερ εςσίαςηρ, κοκ). 

 



Ανακτκλώςιμα ύμμεικσα 

 Κόςσορ τλλογήρ & 
Μεσαυοπάρ: 130,00€/tn 

 Κόςσορ Επεξεπγαςίαρ: 
0€ 

 Κόςσορ Διαφείπιςηρ 
Τπολείμμασορ: ??? € 

 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ: 
130,00 € 

 Κόςσορ τλλογήρ & 
Μεσαυοπάρ: 62€/tn 

 Κόςσορ Επεξεπγαςίαρ 
(σαυήρ) :23,4/tn 

 Κόςσορ Διαφείπιςηρ 
Τπολείμμασορ: - 
 

 
 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ: 

85,40 
 



Ανακτκλώςιμα ύμμεικσα 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ: 
130,00 € 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ: 
85,40 
 

ΠΑΡΑΔΟΞΟ 
 

σην αναλογία όγκοτ/βάπορ: ςσα ανακτκλώςιμα ατσή είναι 
πολύ μεγαλύσεπη από σψν ςύμμεικσψν αποππιμμάσψν.  
 
Κόςσορ μεσαυοπάρ ςσο Κ.Δ.Α.Τ. Ηπακλείοτ, καθώρ δεν 
τπάπφει ανσίςσοιφη μονάδα διαλογήρ ςσο Δήμο 
Φεπςονήςοτ, ούσε ςσαθμόρ μεσαυόπσψςηρ σψν 
ανακτκλώςιμψν.  



 Ο Δήμορ Φεπςονήςοτ ειςππάσσει πολύ 
λιγόσεπα από σα σέλη καθαπιόσησαρ ςε ςφέςη 
με σο ππαγμασικό κόςσορ διαφείπιςηρ 

 Τυιςσάμενη φπέψςη ςσα σέλη – ςύμυψνα με 
δηλψμένα σεσπαγψνικά κσιςμάσψν… 

 Αναμένεσαι ςημανσική αύξηςη σοτ κόςσοτρ 
διαφείπιςηρ 

 Αύξηςη σψν σελών καθαπιόσησαρ…??? – 
οπιζόνσια μεσακύληςη σοτ κόςσοτρ ατσού 
ςσοτρ πολίσερ – μειψμένη ςτμμεσοφή ςε 
ππογπάμμασα μείψςηρ σψν παπαγόμενψν ΑΑ 

 Κίνησπα  μείψςηρ σψν ΑΑ??? 



 Πληπώνοτμε με βάςη σα αποππίμμασα ποτ 
παπάγοτμε 

 Άμεςη ςτςφέσιςη σηρ ποςόσησαρ 
αποβλήσψν με σα σέλη 

 Όςο πεπιςςόσεπα ςύμμεικσα ΑΑ… σόςο 
πεπιςςόσεπα σα σέλη 

 Πποώθηςη ςτςσημάσψν αξιοποίηςηρ 
(κομποςσοποίηςη) & ανακύκλψςηρ 



καθώρ μποπεί να ςτμβάλει ςε: 

 αύξηςη σψν εςόδψν σοτ Δήμοτ 

 ςημανσική μείψςη σψν ςύμμεικσψν 
αποππιμμάσψν... μείψςη εσήςιοτ ποςού 
σελικήρ διάθεςηρ 

 πποώθηςη δπάςεψν κομποςσοποίηςηρ – 
μείψςη παπαγόμενηρ ποςόσησαρ ςύμμεικσψν – 
μείψςη κόςσοτρ διαφείπιςηρ παπαγψγών 

 Μείψςη σοτ κόςσοτρ αποκομιδήρ – μικπόσεπερ 
ποςόσησερ, καλύσεπη διαφείπιςη 

 

 



από 18 ξενοδοφειακέρ μονάδερ 4 & 5 αςσέπψν 
σοτ Δήμοτ Φεπςονήςοτ: 

 Απιθμόρ κλινών 

 Σεσπαγψνικά μέσπα κσιςμάσψν & κήπψν 

 Απιθμόρ απαςφολούμενοτ πποςψπικού 

 Σπόπορ διαφείπιςηρ σψν ςύμμεικσψν 
αποππιμμάσψν κοτζίναρ (π.φ. χτγείο ή απ. 
ππάςινψν κάδψν) 

 Σπόπορ διαφείπιςηρ σοτ ανακτκλώςιμοτ 
κλάςμασορ (απ. μπλε κάδψν) 

 Είδορ, σπόπορ και κόςσορ διαφείπιςηρ υτσικών 
τπολειμμάσψν 

 

 

 













Ξενοδοφεία 5 αςσέπψν Ξενοδοφεία 4 αςσέπψν  

• Παπαγψγήρ Κλινών (ΠΚ): 
2,65Kg/κλίνη/ ημέπα 

• Παπαγψγήρ Πποςψπικού: 
0,7 Kg/άσομο/ ημέπα 

• Πποςψπικού (ΠΠ): 0,21 
άσομα πποςψπικού/κλίνη 

• Πποςδιοπιςμόρ έκσαςηρ: 
34m2/κλίνη 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ: 
Απιθμόρ Κλινών x 2,65 kg + 
Απιθμόρ Κλινών x 0,21 x 0,7 kg  

• Παπαγψγήρ Κλινών (ΠΚ): 
2,20Kg/κλίνη/ ημέπα 

• Παπαγψγήρ Πποςψπικού: 
0,7 Kg/άσομο/ ημέπα 

• Πποςψπικού (ΠΠ): 0,17 
άσομα πποςψπικού/κλίνη 

• Πποςδιοπιςμόρ έκσαςηρ: 
15m2/κλίνη 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ: 
Απιθμόρ Κλινών x 2,20 kg + 
Απιθμόρ Κλινών x 0,17 x 0,7 kg  



 15 μέπερ σον Αππίλιο,  

 30 μέπερ σον Μάιο 

 30 μέπερ σον Ιούνιο 

 30 μέπερ σον Ιούλιο 

 30 μέπερ σον Αύγοτςσο 

 30 μέπερ σον επσέμβπιο 

 15 μέπερ σον Οκσώβπιο 

























 Η διαφείπιςη σψν ξενοδοφειακών τπολειμμάσψν ατσή ση 
ςσιγμή ςσοιφίζει 47 % πεπιςςόσεπο από ατσά ποτ 
πληπώνοτν οι ξενοδοφειακέρ μονάδερ.  

 Ατσό θα έφει ψρ αποσέλεςμα σο διπλαςιαςμό σψν σιμών 
φπέψςηρ ανά σεσπαγψνικό, πποκειμένοτ να μην τπάπφει 
απόκλιςη από σα κόςση σοτ Δήμοτ.  

 Επίςηρ, θα απαισηθεί νέα κασαγπαυή σηρ επιυάνειαρ σψν 
κσιςμάσψν σψν ξενοδοφειακών μονάδψν, με όσι ατσό 
ςτνεπάγεσαι. 

 Δεν τπάπφει κανένα οτςιαςσικό οικονομικό κίνησπο για 
μείψςη σψν παπαγόμενψν αποππιμμάσψν ή επιβπάβετςηρ 
σηρ οπθήρ διαφείπιςη σοτρ, παπά σην ύπαπξη ςτςσημάσψν 
ολοκληπψμένηρ διαφείπιςηρ ςε πολλά από σα ξενοδοφεία. 

 Εάν τπάπφοτν εναλλακσικά ςτςσήμασα διαφείπιςηρ μέςα 
ςσα ξενοδοφεία (πφ απομάκπτνςη γταλιού από 
επγολάβοτρ) δεν τπάπφει κανένα οικονομικό όυελορ. 



Ανακτκλώςιμα ύμμεικσα 

• Κόςσορ τλλογήρ & 
Μεσαυοπάρ: 65€ 

• Κόςσορ Επεξεπγαςίαρ*: 
0€ 

• Κόςσορ Διαφείπιςηρ 
Τπολείμμασορ**: ≃6€/tn 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ:  
71,00 € 
*με ςημανσική ενίςφτςη σοτ κόςσοτρ 

κασαςκετήρ σηρ μονάδαρ 
επεξεπγαςίαρ 

** αναλογικά ςσον απφικό σόνο 

 

• Κόςσορ τλλογήρ & 
Μεσαυοπάρ: 65 € 

• Κόςσορ Επεξεπγαςίαρ*: 
65€ 

• Κόςσορ Διαφείπιςηρ 
Τπολείμμασορ**: ≃8€/tn 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ:  
138,00 € 
* με ςημανσική ενίςφτςη σοτ κόςσοτρ 

κασαςκετήρ σηρ μονάδαρ 
επεξεπγαςίαρ 

** αναλογικά ςσον απφικό σόνο 

 



• Σο κόςσορ διαφείπιςηρ σψν αποππιμμάσψν θα ατξηθεί… 
παγκόςμια απφή ΦΩΡΙ εξαιπέςειρ 

• ε ςφέςη με σα ΤΠΑΡΦΟΝΣΑ δημοσικά σέλη, η αύξηςη θα είναι 
οσιδήποσε από 50 μέφπι και 100 %.  

• Η ΜΟΝΗ λύςη για έλεγφο σηρ αύξηςηρ είναι η (ςφεσική) μείψςη 
σοτ κόςσοτρ διαφείπιςηρ, ΛΟΓΩ βελσίψςηρ σηρ ποιόσησαρ 
διαλογήρ αλλά και η ευαπμογή ςτςσημάσψν μείψςηρ σηρ 
παπαγψγήρ και αξιοποίηςηρ / διαφείπιςηρ μέςα ςσα όπια 
λεισοτπγίαρ (πφ. οικιακή κομποςσοποίηςη).  

•  Όλα ατσά σα εναλλακσικά ςτςσήμασα μείψςηρ σοτ κόςσοτρ 
έφοτν ΜΗΔΕΝΙΚΗ ςημαςία εάν δεν τπάπφει ένα ςύςσημα pay as 
you throw.  

• Με απλά λόγια ή θα κασαυέποτμε να υσάςοτμε ςε ένα 
ςύςσημα ποτ θα πληπώνοτμε όσι παπάγοτμε ψρ απόβλησα ή 
θα πληπώνοτμε ςση διαφείπιςη σψν αποβλήσψν όσι 
παπάγοτμε…   


