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Συστήματα «Πληρώνω Όσο Πετάω» στο Δήμο Χερσονήσου 

 

Θ διαχείριςθ των αςτικών αποβλιτων είναι ζνα μείηον πρόβλθμα ςτον αςτικό χώρο. Ζχει 

ςθμαντικζσ επιπτώςεισ ςτθν ποιότθτα ηωισ και μεγάλο οικονομικό βάροσ για τθν κοινωνία. 

 

Θ αυξανόμενθ οικονομικι και περιβαλλοντικι πίεςθ, κακώσ και θ ανάγκθ για ςυμμόρφωςθ 

με το Ευρωπαϊκό νομικό πλαίςιο ενίςχυςε τθν ανάγκθ για βιωςιμότθτα ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ των δθμοτικών αποβλιτων. Θ βιώςιμθ διαχείριςθ αποβλιτων ςτθρίηεται ςτθ 

μείωςθ τουσ, που μπορεί να προωκθκεί, αν ευαιςκθτοποιθκοφν οι πολίτεσ και τουσ δοκοφν 

κίνθτρα. Ζνα βαςικό κίνθτρο είναι το δίκαιο μοίραςμα του κόςτουσ διαχείριςθσ τουσ μεταξφ 

αυτών που τα παράγουν. Το κόςτοσ εξαρτάται από τθν επιβάρυνςθ που προκαλοφν ςε όλθ 

τθν αλυςίδα διαχείριςθσ τουσ (αρχι: ο ρυπαίνων πλθρώνει). Θ εφαρμογι μθχανιςμών 

δίκαιθσ χρζωςθσ από τουσ διμουσ, γνωςτοί ωσ «Pay- As- You- Throw» (PAYT) ι αντίςτοιχα 

ςτα ελλθνικά «Πλθρώνω Όςο Πετάω» (ΠΟΠ), είναι ζνα εργαλείο που μπορεί να δώςει λφςθ 

ςτο πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, το οποίο ζχει οικονομικι, κοινωνικι, 

περιβαλλοντικι και νομικι διάςταςθ. 

 

Σε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια εφαρμόηεται ακόμα ο παραδοςιακόσ τρόποσ χρζωςθσ των 

δθμοτικών τελών, όπου το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων καλφπτεται από 

δθμοτικά τζλθ ι από ειςφορζσ που καταβάλουν οι πολίτεσ μζςα από λογαριαςμοφσ άλλων 

υπθρεςιών όπωσ θ θλεκτροδότθςθ, αλλά πάντα ανεξάρτθτα από τθν ποςότθτα των 

αποβλιτων που παράγουν. Ζτςι, το κόςτοσ υπολογίηεται βάςθ του εμβαδοφ κατοικίασ. 

Αυτόσ ο παλαιόσ τρόποσ χρζωςθσ τθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων αδικεί τουσ πολίτεσ, που 

παράγουν λίγα ςκουπίδια, είτε επειδι κάνουν ανακφκλωςθ, είτε επειδι δεν 

υπερκαταναλώνουν. Επίςθσ, επιτρζπει ςτουσ πολίτεσ να μθν νοιάηονται ιδιαιτζρωσ για το 

πόςο καταναλώνουν, ι πόςθ ποςότθτα ςκουπιδιών παράγουν και τι επιπτώςεισ προκαλοφν 

ςτο περιβάλλον με τθ ςυμπεριφορά τουσ. 

 

Από τα παραπάνω, είναι ξεκάκαρθ θ ανάγκθ εφαρμογισ τζτοιων ςυςτθμάτων, κυρίωσ ςτισ 

τουριςτικζσ περιοχζσ και ςτουσ Τουριςτικοφσ Διμουσ, που οι όγκοι των απορριμμάτων, 

αυξάνονται γεωμετρικά κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, ενώ ςυγχρόνωσ θ επιβάρυνςθ που 

καλοφνται οι Διμοι να αντιμετωπίςουν είναι πολφ μεγάλθ ςε μια ιδιαίτερα δφςκολθ 

οικονομικι ςυγκυρία.  
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Ο Διμοσ Χερςονιςου, τθν τουριςτικι περίοδο 2013, ζκεςε ςε εφαρμογι πιλοτικό 

πρόγραμμα ςε  ξενοδοχειακζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ του, με ςτόχο να αξιολογιςει και να 

εκτιμιςει, τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ μοντζλων ΠΟΠ.  Ζχοντασ ωσ ςθμείο αναφοράσ, 

ςχετικι μελζτθ που πραγματοποιικθκε για το Διμο από το «Εργαςτιριο Διαχείριςθσ 

Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλιτων» του A-ΤΕΙ Κριτθσ, επζλεξε 12 μεγάλεσ 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ που πλθροφςαν ειδικά κριτιρια και ανζπτυξε κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ τουριςτικισ περιόδου.  

 

Επιδίωξθ του Διμου κατά τθν εφαρμογι του πιλοτικοφ προγράμματοσ ιταν να 

αντιμετωπίςει τθ διαφορά μεταξφ πραγματικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων 

και των δθμοτικών τελών που πλθρώνει μια ξενοδοχειακι μονάδα, και ςυγχρόνωσ να 

προςδώςει κίνθτρα ςτουσ διαχειριςτζσ / ιδιοκτιτεσ των ξενοδοχειακών μονάδων, με ςκοπό 

να αποφφγουν αφενόσ τθν αφξθςθ των παραγόμενων απορριμμάτων τουσ (ανακυκλώςιμου 

και οργανικοφ κλάςματοσ), πάνω από τισ κακοριςμζνεσ ποςότθτεσ ανά κλίνθ, και αφετζρου  

τθν άριςτθ, κατά το δυνατό, διαλογι των απορριμμάτων.  

 

Θ διαδικαςία που ακολουκικθκε για τον ςυςχετιςμό των τελών με τισ παραγόμενεσ 

ποςότθτεσ απορριμμάτων από κάκε ξενοδοχειακι μονάδα, περιγράφεται ακολοφκωσ: 

 Τοποκετικθκε ειδικό ηυγιςτικό ςφςτθμα ςε ζνα απορριμματοφόρο τθσ ανακφκλωςθσ 

και ςε ζνα ςφμμεικτων απορριμμάτων.  

 Τοποκετικθκαν Bar code ςε κάκε κάδο όλων των υπό μελζτθ ξενοδοχειακών 

μονάδων, προκειμζνου να μπορεί να γίνει ταυτοποίθςθ κάκε κάδου και να 

δθμιουργθκεί αρχείο με τισ θμεριςιεσ ποςότθτεσ που ςυλλζγονται από τον 

ςυγκεκριμζνο κάδο. Ζτςι, δθμιουργικθκε ζνα ςφςτθμα καταγραφισ των ποςοτιτων 

ανά μονάδα, με αντίςτοιχα ςτατιςτικά ςτοιχεία. 

 Θ ηφγιςθ των απορριμμάτων (τόςο του ανακυκλώςιμου κλάςματοσ, όςο και των 

ςφμμεικτων) πραγματοποιοφνταν ςε κάκε ςυλλογι και ςε όλουσ τουσ κάδουσ των 

υπό μελζτθ μονάδων. 

 Επίςθσ, πραγματοποιοφνταν  από ειδικι ομάδα ζλεγχοσ κακαρότθτασ και των δυο 

κλαςμάτων ανά ξενοδοχειακι μονάδα και κατθγοριοποίθςθ τθσ μονάδασ ςε: 

1.     Α’ κατηγορίασ, όταν προκφπτει κακαρό κλάςμα ςτο 100% των ελζγχων, οπότε 

ςτθν περίπτωςθ αυτι δε κα γίνεται χρζωςθ για τθν επιπλζον παραγωγι 

απορριμμάτων, πζραν τθσ προβλεπόμενθσ. 
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2.     Β’ κατηγορίασ, όταν προκφπτει κακαρό κλάςμα ςτο 75% των ελζγχων, οπότε ςτθν 

περίπτωςθ αυτι κα γίνεται χρζωςθ για το 50% τθσ επιπλζον παραγόμενθσ 

ποςότθτασ από τθν προβλεπόμενθ, ανά κλίνθ. 

3.     Γ' κατηγορίασ, όταν προκφπτει κακαρό κλάςμα ςτο 50% των ελζγχων, οπότε ςτθν 

περίπτωςθ αυτι κα γίνεται χρζωςθ για το 100% τθσ επιπλζον παραγόμενθσ 

ποςότθτασ από τθν προβλεπόμενθ, ανά κλίνθ. 

 

Θ πιλοτικι εφαρμογι εξιγαγε ςυγχρόνωσ ςυμπεράςματα ςε ςχζςθ με τθ διαςταςιολόγθςθ 

των ξενοδοχειακών μονάδων ςφμφωνα με τα μοντζλα τθσ (κάδοι ανά κλάςμα, χώροσ 

ςυλλογισ, ςυχνότθτα αποκομιδισ), αλλά και το ςυνεργείο αποκομιδισ του Διμου (χρόνοσ 

αποκομιδισ και εξυπθρζτθςθσ των μονάδων, χωρθτικότθτα απορριμματοφόρου, 

δρομολόγια/ αποκομιδι, ςυχνότθτα αποκομιδισ ανά κλάςμα, κόςτοσ για τον Διμο). 

 

Τα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ζδωςαν τα απαραίτθτα ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ για να αναπτυχκοφν και να αξιολογθκοφν κάποια ςενάρια χρζωςθσ, κακώσ 

και λειτουργίασ και με βάςθ τα αποτελζςματα αυτά να παραχκοφν κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ, 

οι οποίεσ κα αποτελζςουν τθ ραχοκοκαλιά ενόσ αναλυτικότερου ςυςτιματοσ που κα 

εφαρμοςτεί ςτο Διμο Χερςονιςου. Συγκεκριμζνα αξιολογικθκαν τα εξισ μοντζλα: 

i. Μοντζλο εκτίμηςησ τησ ποςότητασ των παραγόμενων αποβλήτων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και των επιμζρουσ κλαςμάτων), ανάλογα με τθν κατθγορία, 

τθ μορφι και το μζγεκοσ κάκε ξενοδοχειακισ μονάδασ. 

ii. Μοντζλο ανάλυςησ του κόςτουσ διαχείριςησ των παραγόμενων αποβλήτων κάθε 

ξενοδοχειακήσ μονάδασ για τον Δήμο Χερςονήςου, βάςει τθσ παραγόμενθσ 

ποςότθτασ αποβλιτων, ςε αντιδιαςτολι με τα δθμοτικά τζλθ κακαριότθτασ που 

καταβάλει κάκε μονάδα ςτον Διμο. 

iii. Μοντζλο εκτίμηςησ του νζου κόςτουσ διαχείριςησ για κάθε ξενοδοχειακή μονάδα, 

με βάςθ διαφορετικζσ τιμζσ χρζωςθσ και διαφορετικά ςενάρια διαχείριςθσ εςωτερικά 

των απορριμμάτων που παράγει (αποδοχι τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και 

αξιοποίθςθ του οργανικοφ κλάςματοσ, εντατικότερθ διαλογι ςτθν πθγι και καλφτερθ 

κακαρότθτα του ανακυκλώςιμου κλάςματοσ, κοκ). 

iv. Μεκοδολογία εκτίμηςησ του νζου κόςτουσ διαχείριςησ για το Δήμο, με βάςθ 

διαφορετικζσ τιμζσ χρζωςθσ και διαφορετικά ςενάρια διαχείριςθσ, εςωτερικά, ςε 

κάκε μια ξενοδοχειακι μονάδα των απορριμμάτων που αυτι παράγει. 
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Σφμφωνα με τα αποτελζςματα που παρουςιάςτθκαν,  ο Διμαρχοσ Χερςονιςου κ. Η. 

Δοξαςτάκθσ διλωςε ότι «είναι αιςιόδοξοσ και πιςτεφει ότι οι ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ζχουν 

τθν ωριμότθτα να εφαρμόςουν  άμεςα ςυςτιματα ΠΟΠ και να βοθκιςουν όλοι να 

ξεφφγουμε από τα ςθμερινά αδιζξοδα τθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων. Το πιλοτικό 

πρόγραμμα ζδειξε ότι εάν ςυνεργαςτοφμε όλοι μαηί, οργανωμζνα και ςυντονιςμζνα και 

εφαρμόηοντασ κατάλλθλα βιώςιμεσ επιλογζσ ίςωσ θ προοπτικι για ζναν πρωτοπόρο και 

ουςιαςτικά “Πράςινο Διμo” να μθν είναι τόςο μακρινό μζλλον. Επικυμοφμε να 

εφαρμόςουμε ςτισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και τισ επιχειριςεισ εςτίαςθσ ζνα δίκαιο και 

απόλυτα ανταποδοτικό ςφςτθμα τιμολόγθςθσ,  επιβραβεφοντασ τισ προςπάκειεσ για 

«Διαλογι ςτθν Πθγι» και «Σωςτι Ανακφκλωςθ».  

 

 

 

Χερςόνθςοσ 11/02/2014 

Ο Διμαρχοσ 

Ηαχαρίασ Δοξαςτάκθσ 

 


