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ΤΠΔΤΘΤΝΗΓΗΛΧΗ 

 

 

Με ηελ παξνχζα δήισζε: 

1. Γειψλσ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζαο θαηαζέησ απνηειεί 

πξντφλ δηθήο κνπ πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο, δελ παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ 

κεξψλ θαη αθνινπζεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα επηζηεκνληθήο ζπγγξαθήο, 

ηεξψληαο πηζηά ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία.  

2. Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη απνηεινχλ απνθιεηζηηθά επζχλε ηεο ζπγγξαθέσο θαη ν 

επηβιέπσλ, νη εμεηαζηέο, ην Σκήκα θαη ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ δελ πηνζεηνχλ 

θαη’ αλάγθε ηηο εθθξαδφκελεο απφςεηο νχηε θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε 

θαη παξαιείςεηο. 

 

 

 Ζ δεινχζα 

  



Αθηέξσζε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

 

  



Δπραξηζηίεο 

Πξσηίζησο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εθ βάζνπο θαξδηάο ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ  

θχξην Άγγειν Κφηην γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε  πνπ κνπ πξφζθεξε ζηελ εθπφλεζε 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  θαζψο θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ.  

Δπίζεο  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην ΓΓΜΠ «Σνπηθή θαη 

Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Απηνδηνίθεζε» νη νπνίνη κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ηνπο 

ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή.  

Δλ ζπλερεία, επραξηζηψ ζεξκψο ηνπο δεκφηεο νη νπνίνη αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζε 

ηελ νπνία απεχζπλα ζε απηνχο, ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απέζηεηια ζε 

απηνχο θαη παξέζραλ πξσηνγελέο εξεπλεηηθφ πιηθφ ζε πςειφηαην πνζνζηφ 

αληηπξνζσπεχζεσο.  

Σέινο, last but not least, επραξηζηψ ζεξκψο ηνλ ζχδπγφ κνπ Βαζίιε, θαη ηα ηέθλα κνπ 

Γεκήηξε, Υξχζπα θαη Κσλζηαληίλα νη νπνίνη κε ζηήξημαλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 
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Η ελζσκάησζε νηθνλνκηθώλ κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ από ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Απόςεηο δεκνηώλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή ελζσκάησζε ζπζηήκαηνο 

Πιεξώλσ όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) (Pay as You Throw) 
 

 

εκαληηθνί Όξνη: Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ), PAYT, Γήκνο Πεξηζηεξίνπ, Ν. 

4819/2021, Directive 2018/851/EU 

 

Πεξίιεςε 
 

Ο Νφκνο 4819/2021 ελζσκαηψλεη ζην ειιεληθφ δεκφζην ηελ θνηλνηηθή νδεγία 2018/851/EE 

θαη ζέηεη σο ππνρξέσζε ζηνπο Γήκνπο λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ζχζηεκα ρξέσζεο γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά ηεο θαηνηθίαο κε έλα δηθαηφηεξν ζχζηεκα πνπ ζα 

ζηεξίδεηαη ζηα παξαγφκελα αζηηθά απνξξίκκαηα (ΑΑ), εθαξκφδνληαο ηελ αξρή «ν 

ξππαίλσλ πιεξψλεη». Ο Νφκνο δελ νξίδεη ην ζχζηεκα θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπ, θαη 

κεηαζέηεη ηελ επζχλε ζην Γήκν, ν νπνίνο αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2022 ζα ρξεψλεηαη κε 

πεξηβαιινληηθφ ηέινο 20 επξψ αλά ηφλν γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα πνπ ζα δηαζέηεη ζηνλ 

Υ.Τ.ΣΑ Φπιήο, απμαλφκελν θαηά 5 επξψ αλά έηνο. Ο Γήκνο Πεξηζηεξίνπ είλαη ν 2
νο

 Γήκνο 

ηεο Αηηηθήο ζε παξαγφκελα ΑΑ θαη 43
νο

 ζε πνζνζηά αλαθχθισζεο (5,7%) θαηαηάζζνληάο 

ηνλ εληειψο εθηφο ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ην 2020 θαη 2025. Ζ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

PAYTεπνκέλσο δελ είλαη κφλν αλαγθαζηηθή επηβνιή, ιφγσ ηνπ Νφκνπ, αιιά επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα κείσζε ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα απνηξέςεη ηελ 

κεηαθχιηζή ηνπο ζηνπο πνιίηεο. Ζ παξνχζα έξεπλα εμέηαζε ηηο απφςεηο 100 δεκνηψλ 

Πεξηζηεξίνπ, νη νπνίνη ζε ζρεδφλ απφιπηε πιεηνςεθία ζπκθψλεζαλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ηξφπνπ ρξέσζεο γηα θαζαξηφηεηα απφ έλα ζχζηεκα PAYT θαη δήισζαλ ηελ πξνηίκεζή 

ηνπο ζην ζχζηεκα ηνπ "έμππλνπ" θάδνπ κε κηθξνηζίπ. Δμέθξαζαλ επηθπιάμεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε, εθαξκνγή θαη επηβνιή ηνπ απφ ην Γήκν θαη απξνζπκία λα 

ιεηηνπξγήζνπλ παξαθηλεηηθά πξνο ζπκπνιίηεο ηνπο πνπ δε ζα ζειήζνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ. 

Γελ θάλεθε λα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο εμεηάδνληαο ζπζρεηίζεηο κε 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Σα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε πξφηεξεο εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ 

εμέηαζαλ ηα παξαπάλσ ελδερφκελα δείρλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ φηη νη πνιίηεο είλαη 

ειάρηζηα επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη κάιινλ αλελεκέξσηνη γχξσ απφ ηα ζπζηήκαηα PAYT θαη 

γηα ηνπο απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αλαθχθισζεο.  
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The integration of levies for effective waste management by the 

Local Government. Citizens' views on the mandatory integration 

of a Pay as You Throw (PAYT) system 
 

Keywords:Pay-As-You-Throw, PAYT, Municipality of Peristeri, Public Law 4819/2021, 

Directive 2018/851/EU 

 

 

Abstract 

 
Public Law 4819/2021 integrates into the Greek law the Directive 2018/851 of the EU and 

imposes an obligation on the Municipalities to replace the system of charging for municipal 

waste based on the square footage of the residence with a fairer system based on the 

generated municipal waste (MSW), applying the "polluter pays" principle. The Law does not 

define the system and its management method, and shifts the responsibility to the 

Municipality, which, as of 2022, will be charged with a significant environmental fee 20 euro 

per ton for the municipal waste it disposes of at the Fylis landfill, increased by 5 euro per 

year. The Municipality of Peristeri is the 2nd Municipality of Attica in terms of MSW 

produced and 43th in recycling rates (5.7%), ranking it completely off the EU targets for 

2020 and 2025. 

The adoption of a PAYT system is therefore not only a imposition, due to the Law, but an 

imperative to reduce waste management costs that will prevent them from being passed on to 

citizens as a municipality tax. Present research examined the opinions of 100 citizens of 

Peristeri who unanimously agreed with the replacement of the method of charging for 

cleaning by a PAYT system and declared their preference for the system of the "smart" bin 

with a microchip. They expressed reservations about the effective planning, implementation 

and enforcement of it by the Municipality and reluctance to act as incentives for their fellow 

citizens who will not wish to comply. There did not appear to be differences in responses 

when examining associations with demographics. The results are consistent with previous 

empirical research that examined the above possibilities, showing to a large extent that 

citizens are poorly aware and rather uninformed about PAYT systems and about the effective 

ways of recycling 
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Δηζαγσγή – Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ζ δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ (ΑΑ) είλαη αξκνδηφηεηα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ε νπνία αλαιψλεη κεγάιν πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνπο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο (ENT Environment and Management and Agència de Residus de 

Catalunya, 2010;Παπαδνπνχινπ, 2021) 

Σν 2018 ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ δηέζεζε ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο θνληά ζηνπο 60.000 ηφλνπο 

αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, 2νο Γήκνο ζε πνζφηεηα ΑΑ κεηά ην Γήκν Αζελαίσλ. Όζν αθνξά 

ηελ αλαθχθισζε ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ είλαη ζηελ 43
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ Γήκσλ ηεο Αηηηθήο 

θαη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν κε πνζνζηφ 5,62% έλαληη 7,70%. Σα πνζνζηά ηεο αλαθχθισζεο 

ήηαλ 8 θνξέο κηθξφηεξα απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ γηα αλαθχθισζε γηα ην έηνο 2020 (40%) 

θαη παξαζάγγαο κηθξφηεξν απφ ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη ε Έλσζε γηα ην 2025 (55%) θαη γηα 

ην 2030 (60%)ΔΓΝΑ (2018) 

Δήμος ύμμεικτα Ανακύκλωση 
ύνολο 

Απορριμμάτων 

Ποσοστό 

Ανακύκλωσης 

ΓΖΜΟ 

ΚΤΘΖΡΧΝ* 
295.350 214.310 509.660 42,05% 

ΓΖΜΟ 

ΒΡΗΛΖΗΧΝ 
9.917.150 3.992.367 13.909.517 28,70% 

ΓΖΜΟ 

ΓΗΟΝΤΟΤ 
18.567.250 6.105.850 24.673.100 24,75% 

ΓΖΜΟ ΒΑΡΖ - 

ΒΟΤΛΑ - 

ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 

30.711.872 6.621.750 37.333.622 17,74% 

ΓΖΜΟ 

ΦΗΛΟΘΔΖ - 

ΦΤΥΗΚΟΤ 

14.213.993 3.045.846 17.259.839 17,65% 

ΓΖΜΟ 

ΡΑΦΖΝΑ - 

ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ 

11.334.530 2.202.731 13.537.261 16,27% 

ΓΖΜΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
17.733.270 3.265.922 20.999.192 15,55% 

ΓΖΜΟ 

ΠΔΝΣΔΛΖ 
14.891.710 2.534.911 17.426.621 14,55% 

ΓΖΜΟ 

ΠΑΠΑΓΟΤ - 

ΥΟΛΑΡΓΟΤ 

17.014.150 2.861.135 19.875.285 14,40% 

ΓΖΜΟ 

ΚΡΧΠΗΑ 
16.788.300 2.737.311 19.525.611 14,02% 
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ΓΖΜΟ 

ΓΛΤΦΑΓΑ 
43.054.180 6.763.096 49.817.276 13,58% 

ΓΖΜΟ 

ΠΑΛΛΖΝΖ 
24.569.204 3.538.029 28.107.233 12,59% 

ΓΖΜΟ 

ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 
33.959.090 4.699.970 38.659.060 12,16% 

ΓΖΜΟ 

ΛΤΚΟΒΡΤΖ - 

ΠΔΤΚΖ 

11.941.230 1.582.990 13.524.220 11,70% 

ΓΖΜΟ 

ΔΛΔΤΗΝΑ 
13.845.950 1.707.680 15.553.630 10,98% 

ΓΖΜΟ 

ΚΖΦΗΗΑ 
49.195.980 5.606.529 54.802.509 10,23% 

ΓΖΜΟ 

ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 
36.099.330 4.072.131 40.171.461 10,14% 

ΓΖΜΟ Π. 

ΦΑΛΖΡΟΤ 
28.491.835 3.154.247 31.646.082 9,97% 

ΓΖΜΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - 

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 

21.930.536 2.407.166 24.337.702 9,89% 

ΓΖΜΟ 

ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
23.439.370 2.441.646 25.881.016 9,43% 

ΓΖΜΟ 

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - 

ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

14.994.330 1.552.490 16.546.820 9,38% 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΧΝ 

ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - 

ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 

21.983.477 2.267.020 24.250.497 9,35% 

ΓΖΜΟ 

ΠΑΗΑΝΗΑ 
11.739.010 1.157.410 12.896.420 8,97% 

ΓΖΜΟ 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ

 

14.179.370 1.258.390 15.437.760 8,15% 

ΓΖΜΟ 

ΑΡΧΝΗΚΟΤ 
17.109.371 1.485.888 18.595.259 7,99% 

ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ 20.090.195 1.725.590 21.815.785 7,91% 

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ 30.252.430 2.594.737 32.847.167 7,90% 

ΓΖΜΟ 

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 
18.946.116 1.606.380 20.552.496 7,82% 

ΓΖΜΟ Ν. 

ΗΧΝΗΑ 
25.868.696 2.103.560 27.972.256 7,52% 

ΓΖΜΟ 

ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
26.114.291 2.120.401 28.234.692 7,51% 

ΓΖΜΟ 18.397.310 1.485.840 19.883.150 7,47% 
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ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ 

ΓΖΜΟ 

ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ 
12.056.678 931.213 12.987.891 7,17% 

ΓΖΜΟ 

ΜΑΡΑΘΧΝΑ 
19.006.315 1.465.557 20.471.872 7,16% 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ 29.136.880 2.119.865 31.256.745 6,78% 

ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ 

- ΑΡΣΔΜΗΓΟ 
22.840.399 1.653.008 24.493.407 6,75% 

ΓΖΜΟ ΠΟΡΟΤ 2.558.700 183.930 2.742.630 6,71% 

ΓΖΜΟ 

Ν.ΜΤΡΝΖ 
27.403.350 1.959.520 29.362.870 6,67% 

ΓΖΜΟ 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΔΟΓΑΗΑ 

12.068.210 835.394 12.903.604 6,47% 

ΓΖΜΟ 

ΜΟΥΑΣΟΤ - 

ΣΑΤΡΟΤ 

20.730.406 1.314.125 22.044.531 5,96% 

ΓΖΜΟ 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 
26.888.080 1.698.170 28.586.250 5,94% 

ΓΖΜΟ 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ 
23.659.330 1.444.160 25.103.490 5,75% 

ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ 21.728.469 1.318.890 23.047.359 5,72% 

ΔΗΜΟ 

ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 
59.859.010 3.567.123 63.426.133 5,62% 

ΓΖΜΟ 

ΑΥΑΡΝΧΝ 
43.839.860 2.512.198 46.352.058 5,42% 

ΓΖΜΟ ΒΤΡΧΝΑ 19.343.260 1.092.700 20.435.960 5,35% 

ΓΖΜΟ 

ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 
21.828.800 1.211.260 23.040.060 5,26% 

ΓΖΜΟ 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 
39.007.625 2.154.939 41.162.564 5,24% 

ΓΖΜΟ ΧΡΧΠΟΤ 18.302.470 987.130 19.289.600 5,12% 

ΓΖΜΟ 

ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 
9.878.370 529.650 10.408.020 5,09% 

ΓΖΜΟ 

ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - 

ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 

33.666.325 1.780.919 35.447.244 5,02% 

ΓΖΜΟ 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ 
18.509.610 958.329 19.467.939 4,92% 

ΓΖΜΟ 

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 
10.059.523 506.270 10.565.793 4,79% 

ΓΖΜΟ 

ΜΔΓΑΡΔΧΝ 
15.378.720 670.790 16.049.510 4,18% 
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ΓΖΜΟ 

ΑΘΖΝΑΗΧΝ 
305.224.543 13.239.445 318.463.988 4,16% 

ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ 

- ΤΜΖΣΣΟΤ 
12.505.305 518.999 13.024.304 3,98% 

ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 71.454.844 2.765.273 74.220.117 3,73% 

ΓΖΜΟ 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
16.451.377 614.330 17.065.707 3,60% 

ΓΖΜΟ ΝΗΚΑΗΑ 

- ΑΓ. Η. ΡΔΝΣΖ 
43.937.015 1.563.115 45.500.130 3,44% 

ΓΖΜΟ 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 
9.932.185 250.129 10.182.314 2,46% 

ΓΖΜΟ 

ΑΛΑΜΗΝΑ 
19.880.835 327.940 20.208.775 1,62% 

ΓΖΜΟ 

ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 
2.516.950 32.930 2.549.880 1,29% 

ΓΖΜΟ 

ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ 
668.400 8.640 677.040 1,28% 

ΓΖΜΟ 

ΜΑΝΓΡΑ - 

ΔΗΓΤΛΛΗΑ 

9.693.470 108.710 9.802.180 1,11% 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΝΑ 8.413.570 0 8.413.570 0,00% 

ΓΖΜΟ 

ΠΔΣΧΝ 
2.888.980 0 2.888.980 0,00% 

ΓΖΜΟ ΤΓΡΑ 0 0 0 0,00% 

Γενικό ύνολο 

Δήμων 

1.668.986.74

0 
139.237.974 1.808.224.714 7,70% 

(ΔΓΝΑ, 2018) 
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Γηάγξακκα 1 - Μέζνο όξνο αλαθύθισζεο Αζηηθώλ Απνξξηκκάησλ ζηελ ΔΔ 

 

Γηάγξακκα 2 - ύγθξηζε αλαθύθισζεο ΑΑ ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ (έηε 2004 θαη 2019) 

(European Environmental Agency, 2019) 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα ν κέξνο φξνο αλαθχθισζεο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ 

(ΑΑ) ζηελ ΔΔ ήηαλ ζην 48% γηα ην έηνο 2016, θαη ζηελ Διιάδα ζην 20% γηα ην έηνο 2018-

2019, νπφηε ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ ην 2018 είρε απφθιηζε 10 θνξέο απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν 

φξν θαη 4 θνξέο απφ ηνλ ειιεληθφ κέζν φξν. 
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Γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ρσξψλ κειψλ κε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

έρεη εθδψζεη δχν (2) νδεγίεο: 2008/98/ΔΚ θαη 2018/851/ΔΔ. Οη νδεγίεο ελζσκαηψζεθαλ ζε 

ζηελ λνκνζεζία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηνλ Ν. 4819/2021 (ΦΔΚ 129/Α` 23.7.2021) φπνπ 

ζην άξζξν 37 ζεζπίδεηαη φηη νη Γήκνη άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζεζπίζνπλ έλα ζχζηεκα «πιεξψλσ φζν πεηάσ» πνπ ζα εθηξέπεη ηα απνξξίκκαηα πξνο ηελ 

αλαθχθισζε, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ ηέινπο πνπ πιεξψλνπλ νη Γήκνη  γηα ηελ ηειηθή 

δηάζεζε (απφξξηςε) αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηνπο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (Υ.Τ.ΣΑ.). 

Σα ζπζηήκαηα Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) ή Pay-as-You-Throw (PAYT) φπσο αιιηψο 

νλνκάδνληαη, δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ νηθνλνκηθά αληηθίλεηξα ηειηθήο δηάζεζεο 

(απφξξηςεο) αζηηθψλ απνξξηκκάησλ κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ή ηελ 

εθηξνπή ηνπο πξνο ηελ αλαθχθισζε (Ν. 4819/2021). Ο ζηφρνο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

άδηθνπ ηξφπνπ ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θαηνηθίαο ηνπο, 

κε έλα δηθαηφηεξν ζχζηεκα κε βάζε ην βάξνο ή ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζηέιλνπλ 

ζηνπο θάδνπο γηα ζπιινγή (απφξξηςε). 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ κεγάισλ αιιαγψλ ζηε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηθαηφηεξεο θαηαλνκήο 

θνξνινγηθψλ βαξψλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. 

ηφρνη ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη πνην κέηξν ζεσξνχλ νη πνιίηεο φηη είλαη 

θαηαιιειφηεξν, αιιά θαη πην εθαξκφζηκν ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ θαη ηη κέηξα ζα κπνξνχζε 

λα ιάβεη ν Γήκνο ψζηε λα ζπκκνξθψζεη ηνπο πνιίηεο πνπ δε ζα ζειήζνπλ λα ελαξκνληζηνχλ 

κε ην ζχζηεκα. Οη πνιίηεο είλαη νη ηειηθνί απνδέθηεο ηνπ κέηξνπ πνπ ππνρξεσηηθά ζα 

εθαξκνζηεί απφ 01/01/2023 θαη φπσο έρεη αλαδεηρζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε επηηπρία 

ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ αιιαγψλ θαη ζπλ-δηακνξθψλνπλ ηηο 

ηειηθέο απνθάζεηο (δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο). Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έρνπλ 

πξνεγεζεί πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηηο κεηαβιεηέο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο.  
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Κεθάιαην 1 – Η δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ Απνξξηκκάησλ (ΑΑ) 

θαη ηα ζπζηήκαηα Πιεξώλσ Όζν Πεηάσ (Pay-As-You-Throw – 

PAYT) 

1.1Tν ζρέδην ηεο ΔΔ γηα ηελ κείσζε ησλ Αζηηθώλ Απνξξηκκάησλ (ΑΑ) 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εληφο ηεο Έλσζεο εληάρζεθε ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηα 

επφκελα ρξφληα. Νέεο έλλνηεο φπσο «επζύλε ηνπ παξαγσγνύ» γηα ηηο ζπζθεπαζίεο, «ν 

ξππαίλσλ πιεξώλεη» γηα ηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ, «θύθινο δσήο πξντόληνο» γηα φιε ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο πνπ δεηά απφ ηα θξάηε κέιε λα 

αθνινπζήζνπλ κε ηηο νδεγίεο: 2008/98/EC, .(Anagnostietal, 2021) 

ηελ νδεγία 2008/98/ΔC,ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηνλ Νφκν 

4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α 2012), θαζνξίδεηαη ε βαζηθή αξρή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ινγηθήο ηεο «ηεξαξρίαο ησλ απνβιήησλ» 

ή «ππξακίδαο ησλ απνβιήησλ»: 

 

Γηάγξακκα 3 - Ιεξάξρεζε Γηαρείξηζεο Αζηηθώλ Απνξξηκκάησλ θαηά ηελ ΔΔ 

(Αλαγλψζηε, 2018) 

Με βάζε ηελ ππξακίδα βέιηηζηε πξαθηηθή είλαη ε κε δεκηνπξγία αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, 

δειαδή λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη πξντφληα κίαο ρξήζεο ή κε ζχληνκε εκεξνκελία 

ιήμεο(πξφιεςε ή prevention). Αλ θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

ρξήζεο πξντφλησλ κε επαλαιακβαλφκελεο ρξήζεηο (επαλαρξεζηκνπνίεζε ή re-use). Αλ δελ 
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κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί έλα πξντφλ λα αλαθπθιψλεηαη (recycling), κε έκθαζε ζην 

up-cyclingδειαδή ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε κεγαιχηεξε αμία απφ ηα αξρηθά, έπεηηα 

αλ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θάπνηνπ είδνπο αλαθχθισζε λα αλαθηάηαη κέξνο ηεο ελέξγεηαο 

πνπ απαηηήζεθε γηα λα παξαζθεπαζηεί (αλάθηεζε ελέξγεηαο – recovery), θάηη γηα 

παξάδεηγκα πνπ εθαξκφδεηαη κε ηελ παξαγσγή βηνκάδαο θαη ηέινο ρεηξφηεξε επηινγή ε 

δηάζεζή (απφξξηςή) ηνπ ζε Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤ.Σ.Α) 

(Αλαγλψζηε,2018;Anagnostietal, 2021). 

Σφζν ζηνπο «θφιπνπο ηεο Έλσζεο» φζν θαη ζηελ Διιάδα έρεη δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηελ αλαθχθισζε, θαη φρη ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, πξαθηηθή πνπ θεξδίδεη νινέλα έδαθνο 

ηα 2-3 ηειεπηαία ρξφληα (Αλαγλψζηε, 2022).Έζεζε επνκέλσο σο ζηφρνπο γηα ηα θξάηε κέιε 

γηα ηα Αζηηθά Απνξξίκκαηα λα αλαθπθιψλνληαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% κέρξη ην έηνο 2020, 

κε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θαηά 5% θάζε 5 ρξφληα (Anagnostietal, 2021). Γηα λα πεηχρνπλ 

ζηνπο ζηφρνπο ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ «πξάζηλεο» πνιηηηθέο πνπ λα 

ζηεξίδνληαη ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία, ηελ θαηλνηνκία αιιά θαη νηθνλνκηθά κέηξα πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ απνβιήησλ, φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα πιεξψλσ 

φζν πεηάσ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε επφκελα θεθάιαηα. 
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1.2πζηήκαηα Πιεξώλσ Όζν Πεηάσ (ΠΟΠ – Pay as You Throw PAYT) 

1.2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε πξψηε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε βάζε ηελ παξαγσγή ηνπο έγηλε απφ ηελ πφιε ηεο Γξέζδεο ην 

1945, ήδε ην αλ Φξαλζίζθν απφ ην 1932 εθάξκνδε ηέινο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο κε βάζε 

θάπνηνπ είδνπο κέηξεζεο πνζφηεηαο. Σν πξψην βέβαηα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ρξέσζεο 

εθαξκφζηεθε κε πεξηνξηζκέλε επηηπρία απφ ηηο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

Υξέσζε πνιηηψλ γηα 1ε θνξά κε βάζε θάπνηα κνλάδα κέηξεζεο (ιίβξεο) έγηλε ην 1981 ζην 

εάηι ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (Κπξθίηζνο et al., 2011) 

 

Γηάγξακκα 4–Υάξηεο αξηζκνύ θνηλνηήησλ κε ζπζηήκαηα PAYTζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ην 1999 

(EPA, 2022) 

Ζ πξαγκαηηθή φκσο «επαλάζηαζε» γηα απηά ηα ζπζηήκαηα έγηλε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

90 φπνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο 
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ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη ησλ ERP ζπζηεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ απνξξηκκάησλ (Κπξθίηζνο et al., 2011, Morlok et al., 2017). 

1.2.2 Λνγηθή ζπζηεκάησλ PAYT 

Σα ζπζηήκαηα «Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ» ελζσκαηψλνπλ δχν (2) βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ ζηνλ ππξήλα ηνπο: 

1) ηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ απνβιήησλ -> «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» 

2) ηελ ζπλππεπζπλφηεηα κέζσ ηεο θνηλήο ππνρξέσζεο κίαο πεξηνρήο γηα δηαηήξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο 

αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο είλαη ε ρξέσζε κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά, είλαη: 

Γηα ηνλ πνιίηε: 

 Γηθαηφηεξε θαηαλνκή δεκνηηθψλ ηειψλ κε βάζε ηα παξαγφκελα απνξξίκκαηα 

 Πεξηβαιινληηθά θηιηθφηεξε πφιε 

Γηα ην θνξέα δηαρείξηζεο (ελ πξνθεηκέλσ γηα ην Γήκν): 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

 Θεηηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφζεκν γηα ην θνξέα (θήκε, πνιηηηθή αμηνπνίεζε) 

Γηα ην πεξηβάιινλ: 

 Ληγφηεξα παξαγφκελα απνξξίκκαηα 

 Αχμεζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο άξα ιηγφηεξα απνξξίκκαηα 

θαηαιήγνπλ ζε ρσκαηεξέο 

 Απφθηεζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο απφ ηνπο πνιίηεο ε νπνία κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί θαη ζε άιιεο δξάζεηο 

Όκσο ζπγθεληξψλνπλ θαη θάπνηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ: 

 Πηζαλή παξαβίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε παξάλνκε απφξξηςε απνβιήησλ 
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 Αλαληηζηνηρία ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνιηηψλ κε ζχζηεκα ρξέσζεο θνξέα 

δηαρείξηζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ ρξεψλνληαη νη πνιίηεο κε βάζε ηνλ φγθν 

(πξνπιεξσκέλε ζαθνχια) θαη νη Γήκνη κε βάζε ην βάξνο ζηνπο Υ.Τ.ΣΑ 

 Γπζθνιίεο αξρηθήο εθαξκνγήο (απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο), θαη νξγάλσζεο 

πνιπεπίπεδνπ ζπζηήκαηνο (πρ πξνκήζεηα θαη δηάζεζε πξνπιεξσκέλσλ ζαθνχισλ) 

 Υακειή επαηζζεηνπνίεζε απφ κέξνπο ησλ πνιηηψλ 

(Karagiannidisetal, 2008, ππξηδάθεο, 2021) 

Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα ζπζηήκαηα ησλ πφιεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ 

εθαξκνζηεί ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα (Διεπζίλα) θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζή ηνπ ζην Γήκν Αγιαληδηάο ηεο Κχπξνπ, νη ηξεηο (3) 

επηθξαηέζηεξεο κνξθέο PAYTείλαη: 

1) ρξέσζε κε βάζε ηνλ φγθν (πξνπιεξσκέλε ζαθνχια) 

2) ρξέσζε κε βάζε ην βάξνο (έμππλνο θάδνο) 

3) ρξέσζε κε βάζε ην βάξνο (θάδνο αλά θαηνηθία) 

(Karagiannidisetal, 2008, Kevrekidou, 2016;Θενθίινπ, 2019;Κισλάξεο, 

2020;Παπαδνπνχινπ, 2021;ππξηδάθεο, 2021) 

 

Δηθόλα 1 - Λνγηθή ζπζηήκαηνο PAYTκε βάζε ηνλ όγθν 

(Lisauskas, 2017) 
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Κεθάιαην 2 - Ο λένο λόκνο Ν. 4819/2021 γηα ηα απνξξίκκαηα θαη 

νη αιιαγέο πνπ επηθέξεη 

Σν Δζληθφ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην γηα ηα Αζηηθά Απνξξίκκαηα (ΑΑ) ζηεξίδεηαη ζηνπο 

παξαθάησ λφκνπο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη θαλνληζκνχο: 

 Ν. 4819/2021 (ΦΔΚ 129/Α` 23.7.2021) 

 Τ.Α. Πξάμε 39 ηεο 31.8.2020/2020 (ΦΔΚ 185/Α` 29.9.2020) 

 Τ.Α. Οηθ. 51373/4684/2015 (ΦΔΚ 2706/Β` 15.12.2015) 

 Π.Τ.. 49/2015 (ΦΔΚ 174/Α` 15.12.2015) 

 Ν. 4342/2015 (ΦΔΚ 143/Α` 9.11.2015) 

 Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α` 13.2.2012) 

 Αξ. Πξση. νηθ. 103731/1278/2004 (ΦΔΚ /-- 13.5.2004) 

 Τ.Α. Ζ.Π. 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β` 22.12.2003) 

2.1 Οη ππνρξεώζεηο ηνπ Νόκνπ 4819/2021 γηα ηα πζηήκαηα «Πιεξώλσ 

Όζν Πεηάσ – ΠΟΠ» Pay-As-You-Throw (PAYT) 

Ο πξφζθαηνο Νφκνο 4819/2021 (ΦΔΚ 129/Α’ 23.7.2021) δελ εηζάγεη λέεο έλλνηεο γηα ηα 

Αζηηθά Απνξξίκκαηα (ΑΑ) θαη κεζφδνπο, αιιά ελαξκνλίδεη ηηο νδεγίεο: 2018/851/EU πνπ 

ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα θαη 2018/852/EU γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε (Παπαδνπνχινπ, 2021). 

Με γλψκνλα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο έλλνηεο Αζηηθψλ 

Απνξξηκκάησλ (ΑΑ), ηηο έλλνηεο ηεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ απνβιήησλ, ελζσκαηψλεη 

ηελ θνκπνζηνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ πιψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο θαη ηέινο ηη 

είλαη ην ζχζηεκα «Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ – ΠΟΠ» Pay-As-You-Throw (PAYT): φπνπ 

«…λνείηαη ην ζύζηεκα κε ην νπνίν νη παξαγσγνί απνβιήησλ ρξεώλνληαη κε βάζε ηελ 

πξαγκαηηθή πνζόηεηα ησλ παξαγόκελσλ από απηνύο απνβιήησλ…» (ΦΔΚ 129/Α’ 23.7.2021) 

ην άξζξν 37 νη Γήκνη ηεο Διιάδνο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ ππνρξεψλνληαη 

ζηελ πηνζέηεζε ζπζηήκαηνο πιεξψλσ φζν πεηάσ (ΠΟΠ) σο νηθνλνκηθφ κέηξν πνπ 

κεηαζέηεη κέξνο ηεο επζχλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηνλ παξαγσγφ ηνπο, 

δειαδή ηνπο πνιίηεο. Ο ζηφρνο πνπ ηίζεηαη γηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ είλαη λα κεηψζεη ηα 
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απνξξίκκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (Υ.Τ.ΣΑ) θαη λα απμήζεη 

ηα πνζνζηά αλαθχθισζεο ψζηε λα «πηάζεη» ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα 

έηε 2025, 2030 θαη 2035 (ΦΔΚ 129/Α’ 23.7.2021) Με ην κέηξν απηφ ζηελ νπζία 

ππνρξεψλνληαη νη Γήκνη ηεο Διιάδαο λα αληηθαηαζηήζνπλ ην νξηδφληην ηέινο ρξέσζεο 

θαζαξηφηεηαο, ζπιινγήο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ πξνο δεκφηεο θαη επηρεηξήζεηο ην νπνίν 

ππνινγηδφηαλ βάζε ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη απνθάζεσλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ρσξίο 

λα γίλεηαη πξνεγνπκέλσο θάπνηα επηζηεκνληθή εηζήγεζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο, θάηη ην 

νπνίν είρε νξηζηεί απφ ηνπο Νφκνπο 25/1975 θαη 4555/2018(Kasampalis et al., 2010; 

Malamalakis et al., 2009). 

2.2 Η λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ ΔΓΝΑ κε βάζε ηνλ Ν. 4819/2021 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2022 απνθαζίζηεθε ε λέα ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ηνπ ΔΓΝΑ γηα ην έηνο 2022. Δίρε ζηαιεί επίζεκα ζηνπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο απφ 

ηηο 21 Μαξηίνπ ηνπ 2022 γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ λέα θαηάζηαζε. Ζ λέα ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή εθαξκφδεη ην άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ 4819/2021 φπνπ ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζε Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (Υ.Τ.ΣΑ.) δηακνξθψλεηαη ζε 20 επξψ 

αλά ηφλν κε εηήζηα αχμεζε 5 επξψ γηα ηα έηε 2023 έσο 2026 θαη 10 επξψ αχμεζε κεηαμχ 

2026 θαη 2027. Ζ ηειηθή ηηκή ησλ 55 επξψ αλά ηφλν, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ζα παξακείλεη 

ζηαζεξή γηα ηα επφκελα ρξφληα (ΔΓΝΑ, 2022γ) 

Με βάζε ηα παξαγφκελα απνξξίκκαηα ηνπ 2021 έρεη ππνινγηζηεί ην ηέινο ηαθήο γηα ηνπο 

Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ε κέζε αχμεζε είλαη 36,7%, απμεκέλε θαηά 13 

εθαηνκκχξηα επξψ. πγθεθξηκέλα ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ ππνινγίδεηαη φηη γηα ηελ ηειηθή 

δηάζεζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεη ην 2022 

γηα πεξηβαιινληηθφ ηέινο πεξηζζφηεξα απφ 4,5 εθαηνκκχξηα επξψ, 1,3 εθαηνκκχξηα 

παξαπάλσ απφ φηη ην 2021 (ΔΓΝΑ, 2022γ). 

Πίλαθαο 1 - Πεξηβαιινληηθό ηέινο γηα ηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο γηα δηάζεζε απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο 

Γήκνο 
Μ 

ΟΣΑ 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 

ΥΧΡΙ ΣΔΛΟ 

ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 2022 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 ΜΔ 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 0% 585.294 € 218.049 € 803.344 € 
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Γήκνο 
Μ 

ΟΣΑ 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 

ΥΧΡΙ ΣΔΛΟ 

ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 2022 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 ΜΔ 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5% 1.478.688 € 550.881 € 2.029.569 € 

ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5% 1.219.773 € 454.422 € 1.674.196 € 

ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ – 

ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 
5% 1.166.118 € 434.434 € 1.600.552 € 

ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ 0% 34.970 € 13.028 € 47.999 € 

ΑΘΖΝΑΗΧΝ 0% 16.069.912 € 5.986.793 € 22.056.706 € 

ΑΗΓΑΛΔΧ 5% 1.506.498 € 561.241 € 2.067.740 € 

ΑΗΓΗΝΑ 0% 452.816 € 168.695 € 621.512 € 

ΑΛΗΜΟΤ 5% 1.056.460 € 393.581 € 1.450.040 € 

ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 5% 1.965.088 € 732.087 € 2.697.175 € 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 0% 1.266.841 € 471.958 € 1.738.799 € 

ΑΥΑΡΝΧΝ 0% 2.924.131 € 1.089.375 € 4.013.507 € 

ΒΑΡΖ- ΒΟΤΛΑ – 

ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 
20% 1.370.805 € 510.689 € 1.881.493 € 

ΒΡΗΛΖΗΧΝ 20% 469.922 € 175.068 € 644.990 € 

ΒΤΡΧΝΟ 0% 1.092.369 € 406.958 € 1.499.327 € 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ 0% 1.020.634 € 380.234 € 1.400.868 € 

ΓΛΤΦΑΓΑ 10% 2.035.591 € 758.353 € 2.793.944 € 

ΓΑΦΝΖ – ΤΜΖΣΣΟΤ 0% 731.942 € 272.682 € 1.004.624 € 
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Γήκνο 
Μ 

ΟΣΑ 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 

ΥΧΡΙ ΣΔΛΟ 

ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 2022 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 ΜΔ 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΓΗΟΝΤΟΤ 10% 1.121.207 € 417.702 € 1.538.910 € 

ΔΛΔΤΗΝΑ 10% 689.953 € 257.040 € 946.993 € 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ – 

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 
0% 1.206.006 € 449.293 € 1.655.299 € 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ 5% 1.214.798 € 452.569 € 1.667.367 € 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 0% 1.622.992 € 604.641 € 2.227.633 € 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 5% 957.265 € 356.626 € 1.313.891 € 

ΗΛΗΟΤ 5% 1.621.807 € 604.199 € 2.226.005 € 

ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 0% 520.002 € 193.725 € 713.727 € 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 5% 2.082.642 € 775.881 € 2.858.523 € 

ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ – 

ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 
0% 1.998.980 € 744.714 € 2.743.694 € 

ΚΖΦΗΗΑ 5% 2.658.705 € 990.492 € 3.649.197 € 

ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 0% 1.383.007 € 515.235 € 1.898.242 € 

ΚΡΧΠΗΑ 5% 1.045.792 € 389.606 € 1.435.398 € 

ΚΤΘΖΡΧΝ 25% 4.278 € 1.594 € 5.872 € 

ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ 0% 722.707 € 269.242 € 991.949 € 

ΛΤΚΟΒΡΤΖ – ΠΔΤΚΖ 5% 642.023 € 239.183 € 881.206 € 

ΜΑΝΓΡΑ – ΔΗΓΤΛΛΗΑ 0% 625.619 € 233.072 € 858.691 € 
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Γήκνο 
Μ 

ΟΣΑ 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 

ΥΧΡΙ ΣΔΛΟ 

ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 2022 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 ΜΔ 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΜΑΡΑΘΧΝΟ 0% 1.056.283 € 393.515 € 1.449.798 € 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΔΟΓΑΗΑ 
0% 937.279 € 349.180 € 1.286.459 € 

ΜΔΓΑΡΔΧΝ 0% 842.801 € 313.983 € 1.156.784 € 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 5% 751.406 € 279.934 € 1.031.339 € 

ΜΟΥΑΣΟΤ – ΣΑΤΡΟΤ 5% 1.200.293 € 447.165 € 1.647.458 € 

Ν.ΗΧΝΗΑ 0% 1.525.399 € 568.282 € 2.093.681 € 

Ν.ΜΤΡΝΖ 10% 1.420.070 € 529.042 € 1.949.112 € 

ΝΗΚΑΗΑ – ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

ΡΔΝΣΖ 
0% 2.681.845 € 999.113 € 3.680.957 € 

ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 5% 1.535.587 € 572.078 € 2.107.666 € 

ΠΑΗΑΝΗΑ 5% 629.954 € 234.687 € 864.641 € 

ΠΑΛΛΖΝΖ 5% 1.370.780 € 510.680 € 1.881.460 € 

ΠΑΠΑΓΟΤ – ΥΟΛΑΡΓΟΤ 5% 916.394 € 341.399 € 1.257.793 € 

ΠΔΗΡΑΗΧ 0% 3.986.880 € 1.485.299 € 5.472.179 € 

ΠΔΝΣΔΛΖ 5% 774.148 € 288.406 € 1.062.554 € 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 0% 594.661 € 221.539 € 816.200 € 

ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 0% 3.355.054 € 1.249.914 € 4.604.968 € 

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ 5% 993.597 € 370.161 € 1.363.758 € 
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Γήκνο 
Μ 

ΟΣΑ 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 

ΥΧΡΙ ΣΔΛΟ 

ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 2022 

ΔΙΦΟΡΑ 2022 ΜΔ 

ΣΔΛΟ ΣΑΦΗ 2022 

(ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΦΟΡΑ) 

ΠΟΡΟΤ 5% 108.402 € 40.385 € 148.786 € 

ΡΑΦΖΝΑ – ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ 15% 553.338 € 206.144 € 759.483 € 

ΑΛΑΜΗΝΟ 0% 1.434.271 € 534.333 € 1.968.604 € 

ΑΡΧΝΗΚΟΤ 0% 1.497.070 € 557.729 € 2.054.799 € 

ΠΑΣΧΝ – ΑΡΣΔΜΗΓΟ 5% 1.195.511 € 445.384 € 1.640.895 € 

ΠΔΣΧΝ 0% 133.594 € 49.770 € 183.364 € 

ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 0% 146.717 € 54.659 € 201.376 € 

ΤΓΡΑ 0% 0 € 0 € 0 € 

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – 

ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 
0% 864.278 € 321.984 € 1.186.262 € 

ΦΗΛΟΘΔΖ – ΦΤΥΗΚΟΤ 10% 758.245 € 282.482 € 1.040.727 € 

ΦΤΛΖ 0% 1.318.050 € 491.035 € 1.809.085 € 

ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 0% 1.054.194 € 392.736 € 1.446.930 € 

ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 5% 1.745.601 € 650.318 € 2.395.919 € 

ΧΡΧΠΟΤ 0% 1.111.570 € 414.112 € 1.525.682 € 

ΤΝΟΛΑ 
 

93.058.907 € 34.668.791 € 127.727.698 € 

 

Τπνινγίδεηαη φηη απφ ην 2022 θάζε ηφλνο απνξξηκκάησλ πνπ ζα θαηαιήγεη ζηνπο ΥΤΣΑ ζα 

θνζηίδεη ζηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο ζρεδφλ 73 επξψ, ην νπνίν ζα απμάλεηαη θάζε ρξφλν ιφγσ 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λφκνπ, ζε ζεκείν πνπ ζα μεπεξάζεη ηα 100 επξψ ην 2027. Ζ 
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Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κέζσ ηνπ ΔΓΝΑ πξνζπάζεζε λα θάλεη κία κηθξή κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα λα ηζνζθειίζεη ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο αιιά είλαη αλεπαίζζεηε 

(ζρεδφλ 0,2%). Με άιια ιφγηα αλ ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ ζπλερίζεη λα παξάγεη ηφζα 

απνξξίκκαηα φζα ην 2018, δειαδή ζρεδφλ 60.000 ηφλνπο, ηφηε ζα ρξεηαζηεί 6.000.000 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα λα πιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κφλν γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 

απνξξηκκάησλ, πέξα απφ φζα έρεη σο ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη 

πξνζσπηθνχ (ΔΓΝΑ 2022α, β). 

Ο ΔΓΝΑ, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε θεληξηθή δηαθπβέξλεζε αλαγλσξίδνπλ φηη ην 

πξφβιεκα είλαη δπζεπίιπην (ΔΓΝΑ 2022α,β,γ,δ, Γήκνο Πεξηζηεξίνπ). Ήδε ππάξρνπλ 

εηζεγήζεηο απφ ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο (ΚΔΓΔ) πξνο ηελ θεληξηθή 

δηαθπβέξλεζε γηα αθχξσζε, αλαζηνιή, ή κείσζε ηνπ ηέινπο. Φνξείο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ φπσο ε Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΔΔΓΑ) 

ζεσξεί φηη ην λέν ηέινο, αλ κεηαθπιηζηεί ζηνπο πνιίηεο κέζσ ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ 

ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα 

απνηειέζεη λέν «ραξάηζη» πνπ ζα πξνζηεζεί ζηνλ ήδε «εθηξνρηαζκέλν» πιεζσξηζκφ. Ζ 

ΔΔΓΑ έρεη θάλεη εηζήγεζε ζε ζχζθεςε κε ηνλ ίδην ηνλ πξσζππνπξγφ γηα κείσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο κέζσ ζχλδεζήο ηνπ κε ζηφρνπο αλαθχθισζεο. Γηα παξάδεηγκα νη 

Γήκνη πνπ ζα επηηχρνπλ αχμεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαηά 25% ην 2023 λα 

πιεξψλνπλ κεησκέλν πεξηβαιινληηθφ ηέινο θαηά 20%,θαη 30% θαη 40% αλ επηηχρνπλ 

αλαθχθισζε ζην 35% ή 55% αληίζηνηρα (Γεκεξηδήο, 2022) 

2.3 Ο λένο Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) 

ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δέρηεθε πνιιαπιέο εηζεγήζεηο απφ ηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο γηα ηελ 

άξζε ή ηελ αλαβνιή ηνπ λένπ ηέινπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο δε ζα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ΔΓΝΑ πήξε ηελ 

πξσηνβνπιία εθπφλεζεο ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ζηήξημε ησλ Γήκσλ ηεο Αηηηθήο θαη 

ησλ πνιηηψλ ηεο  
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Δηθόλα 2–Πξνσζεηηθή ελέξγεηα «Γώζε αμία ζηα ζθνππίδηα ζνπ» - Αθίζα: Η πξάζηλε κεηάβαζε ηεο Αηηηθήο ζηελ 

Κπθιηθή Οηθνλνκία 
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Δηθόλα 3 – Πξνσζεηηθή ελέξγεηα «Γώζε αμία ζηα ζθνππίδηα ζνπ» - Αθίζα πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ αλαθύθισζεο θαη 

θνκπνζηνπνίεζεο 

 

Πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηνλ ΔΓΝΑ είλαη: 

1. Ζ εθηξνπή αζηηθψλ απνξξηκκάησλ (ΑΑ) πξνο ηελ αλαθχθισζε: ηφρνο είλαη ην 

55% ησλ ΑΑ ζηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο λα αλαθπθιψλνληαη, ζηφρνο πνπ ηαπηίδεηαη 

κε απηφλ ηεο ΔΔ γηα ηνπο Δπξσπατθνχο Γήκνπο γηα ην 2025. ηελ πξνζπάζεηα απηή 
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παξαρσξείηαη δσξεάλ εμνπιηζκφο αλαθχθισζεο: πεξίπηεξα αλαθχθισζεο, έμππλνη 

θάδνη, θάδνη ραξηηνχ 

2. Ζ θπθιηθή νηθνλνκία σο αξρή ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ: Γεκηνπξγνχληαη 

πάξθα θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη παξαρσξείηαη εμνπιηζκφο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο βην-απνβιήησλ (Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Βην-απνβιήησλ – ΜΔΒΑ), 

δηαδεκνηηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίεο βην-απνβιήησλ. 80 απνξξηκκαηνθφξσλ θαη 

30.000 θάδσλ γηα βην-απφβιεηα ζηνπο Γήκνπο δσξεάλ. 

3. δσξεάλ 180 απνξξηκκαηνθφξσλ θαη 30.000 θάδσλ γηα βην-απνβιήησλ, απηφκαηνη 

θνκπνζηνπνηεηέο, πνιπθέληξα αλαθχθισζεο 

4. Σν θιείζηκν ηνπ Υ.Τ.ΣΑ Φπιήο ην 2025, πξάμε ε νπνία έρεη πάξεη αλαβνιή πνιιέο 

θνξέο θαη κεηαηξνπή ηνπ εξγνζηαζίνπ αλαθχθισζεο Άλσ Ληνζίσλ ζε εξγνζηάζην 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο 

5. Σελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ 

(ΑΑ) θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη 

θνκπνζηνπνίεζε κέζσ ελεκέξσζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

(ΔΓΝΑ, 2022α,β,γ) 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηα αζηηθά απνξξίκκαηα, ηφζν ε 

Πεξηθέξεηα, ν ΔΓΝΑ (ΔΓΝΑ 2022α) αιιά θαη ε ΔΔ(ENT Environment and Management 

and Agència de Residus de Catalunya, 2010), ζεσξνχλ φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί κφλε ηεο, ρξεηάδνληαη δεκφζηεο επελδχζεηο, δηθαηφηεξε 

θαηαλνκή ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο, κε ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ PAYT, 

φζν θαη γηα ηνπο Γήκνπο (ΔΓΝΑ, 2022α,β,γ) 

2.3.1 Η ζεκαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ 

Ζ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ κέηξνπ 

αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε εθηξνπή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηνπο Υ.Τ.ΣΑ πξνο ηελ αλαθχθισζε ή ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε. Ζ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο θαη ν ΔΓΝΑ, αμηνπνηψληαο ηελ λέα πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ απέλαληη ζηα απνξξίκκαηα, 

ηα νπνία δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξνβιήκαηα αιιά «ρακέλεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο» 

νη νπνίεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2015), εθθίλεζε θακπάληα ελεκέξσζεο κε ηίηιν: «Γψζε αμία ζηα ζθνππίδηα ζνπ»: 
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Δηθόλα 4 - Πξνσζεηηθή ελέξγεηα "Γώζε αμία ζηα ζθνππίδηα ζνπ" 

(ΔΓΝΑ, 2022δ) 

Δίρε πξνεγεζεί έξεπλα κέηξεζεο ηεο ηάζεο ηεο θνηλήο γλψκεο ησλ πνιηηψλ ηεο Αηηηθήο γηα 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο απέλαληη ζην δηαρσξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ 

αλαθχθισζε. Σν δείγκα ήηαλ ηζνκνηξαζκέλν κεηαμχ πνιηηψλ πνπ ξσηήζεθαλ ηειεθσληθά ή 

θαη δηαδηθηπαθά, ζπλνιηθά 1402 Γεκφηεο. 

Πάλσ απφ ην 70% ησλ πνιηηψλ δήισζε φηη ε θαζαξηφηεηα θαη ε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ απφ ηνπο Γήκνπο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 
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Γηάγξακκα 5 - νβαξόηεηα πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή 

Πάλσ απφ ην 80% ζεσξνχζε φηη ε αλαθχθισζε δε γίλεηαη κε ζσζηφ ηξφπν θαη φηη πξέπεη λα 

αιιάμεη. 

 

 

Γηάγξακκα 6 - πκθσλία κε ζύζηεκα αλαθύθισζεο 
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Γηάγξακκα 7 - Αλάγθε αιιαγήο ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο 

Γηαπηζηψζεθε φηη νη πνιίηεο έρνπλ ζπγθερπκέλε αληίιεςε γηα ην ηη ζεκαίλεη "ξεχκαηα" 

απνβιήησλ. 

 

Γηάγξακκα 8 - Αληίιεςε γηα ηνπο θάδνπο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ 

Γηα ηελ θαθή θαηάζηαζε ζεσξνχλ φηη θηαίεη πξψηα ε έιιεηςε ελεκέξσζεο (34%) θαη 

δεπηεξεπφλησο ν Γήκνο (27%) ή ε Πεξηθέξεηα (12%). Σν 28% δε γλψξηδε πνηνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ ζπιινγή (Γήκνο), ην 60% δε γλψξηδε πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

Γηαρείξηζε θαη ην 67% δε γλψξηδε πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ΑΑ. 
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Γηάγξακκα 9 - Αληίιεςε γηα αξκνδηόηεηα θνξέσλ 

Σν 76% κάιηζηα δήισζε φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ελεκεξσζεί πεξηζζφηεξν γηα ην πψο 

κπνξεί λα κεηψζεη ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγεη 

 

Γηάγξακκα 10 - Αλάγθε ελεκέξσζεο πνιηηώλ θαη εκπόδηα αλαθύθισζεο 

(ΔΓΝΑ, 2022β) 

2.4 Νέν Δζληθό ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) 2020 – 2030 

Με βάζε ην λέν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 2020-2030 ε πνζφηεηα ησλ Αζηηθψλ 

ηεξεψλ Απνξξηκκάησλ αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζηαζεξή ζε λνχκεξα ιίγν θάησ απφ ηνπο 

5,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο, ιφγσ ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο. 

ην λέν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηελ απνγνεηεπηηθή 

επίδνζε ηεο ρψξαο ζηελ αλαθχθισζε. Πάλσ απφ ην 75% ησλ παξαγφκελσλ αζηηθψλ 

ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ (ΑΑ) θαηαιήγεη ζε Υ.Τ.ΣΑ παξά ηνλ ζηφρν γηα ηειηθή δηάζεζε 

ζην 26% πνπ είρε ηεζεί ζην πξνεγνχκελν εζληθφ ζρέδην 2010-2020. Αθφκα θαη ε 

αλαθχθισζε είλαη ηειείσο εθηφο ζηφρσλ 50% ηεο πξνδηαινγήο θαη 74% αλάθηεζεο, θαζψο 

θηλήζεθε ην 2018 ζην 16,5% θαη 21,6% αληίζηνηρα. Δμαθνινπζνχλ θαη πθίζηαληαη Υψξνη 
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Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηα πξφζηηκα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (8 ελεξγνί, 24 κε απνθαηεζηεκέλνη, 20 απνθαηεζηεκέλνη. 

Παξαηεξείηαη έιιεηςε πφξσλ ηφζν απφ πιεπξάο ππνδνκψλ φζν θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Οη λέεο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία απφ ην 2017 

(Κνδάλε, Ζπείξνπ θαη εξξψλ) λαη κελ ζα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε αιιά κνηάδεη αδχλαην 

λα θέξνπλ ηελ Διιάδα εληφο ζηφρσλ. Αθφκα θαη ν ζηφρνο γηα εθηξνπή ηνπ 10% ησλ 

βηναπνηθνδνκίζηκσλ απνβιήησλ πξνο θνκπνζηνπνίεζε, πνπ είρε ηεζεί ζην πξνεγνχκελν 

ζρέδην γηα ην 2020, δελ έρεη επηηεπρζεί. Γηαπηζηψλεηαη κία ζρεηηθή βειηίσζε θαη δηαηήξεζε 

εληφο ζηφρσλ γηα ηηο αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο κφλν. 

ηνλ λέν εζληθφ ζρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ηα ρξφληα κέρξη ην 2030 έρεη ηεζεί ν 

θηιφδνμνο ζηφρνο ηεο κείσζήο ηνπο ζην 10% ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 2019 

Κεληξηθνί ζηφρνη ηνπ λένπ ζρεδίνπ είλαη: 

 Ζ βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ (sustainable use of materials) γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κία θπθιηθή νηθνλνκία. 

 Ζ εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κέζσ ηεο κείσζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ πξνο Υ.Τ.ΣΑ, κέζσ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ αλαθχθισζεο θαη 

upcycling (αλαβαζκηζκέλσλ αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ). Απηή ε πξνζέγγηζε 

αληηκεησπίδεη ηα απνξξίκκαηα σο «επελδπηηθέο επθαηξίεο» θαη φρη σο απνβιεζέληα 

πξνβιήκαηα. 

Βαζηθέο αξρέο είλαη: 

 Μείσζε παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ (πξφιεςε) κέζσ ηεο κείσζεο ρξήζεο πξψησλ 

πιψλ θαη ρξήζεο επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πξντφλησλ (re-use) 

 Δλίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο 

 Βειηίσζε φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

 ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απφ ηελ πνιηηεία θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

 Όια ηα Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) αλαλεψλνληαη γηα 

λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο αιιά θαη γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ παξάιιειεο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα. 
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 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο αηρκήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη 

βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηεκάησλ, εμαγσγή αλαθνξψλ 

θαη βειηηζηνπνηήζεηο. 

Δηδηθά γηα ηα Αζηηθά ηεξεά Απνξξίκκαηα νη ζηφρνη είλαη: 

 Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ αλαθχθισζε ΑΑ γηα ηα έηε 2025 θαη 2030 

 Μείσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ ΑΑ ζην 10% κε έηνο βάζεο ην 2019 

Μέηξα γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ: 

 Δγθαηάζηαζε πέληε (5) ξεπκάησλ απνξξηκκάησλ (θνκπνζηνπνηήζηκα, ραξηηνχ, 

αινπκηλίνπ, πιαζηηθνχ θαη ππφινηπα) αληί γηα δχν (2) πνπ ηζρχεη ζήκεξα (δηαινγή 

ζηελ πεγή) 

 Νέα ζπζηήκαηα Πιεξψλσ φζν Πεηάσ 

 Αλαβάζκηζε ησλ Κέληξσλ Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ελεκέξσζεο θαζψο είλαη απηνί πνπ ζα 

εθαξκφζνπλ ην φπνην κέηξν θαη ε επηηπρία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηνχο 

(Πξάμε 39 ηεο 31.8.2020, ΦΔΚ A’ 185/29.09.2020) 
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Κεθάιαην 3–Η εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ PAYTζηελ Διιάδα 

θαη ηελ Κύπξν 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζηελ πξαθηηθή θαηά ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ  έρνπλ 

επηθξαηήζεη 2 βαζηθά ζπζηήκαηα PAYT ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε ρξέσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα 

απνξξίκκαηά ηνπο κε βάζε: 

1. Σνλ φγθν φπνπ νη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ πξνπιεξσκέλεο ζαθνχιεο θαη κφλν ζε 

απηέο κπνξνχλ λα απνξξίπηνπλ 

2. Σν βάξνο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ ρσξίδεηαη ζε 2 ζπζηήκαηα 

a. Υξήζε έμππλσλ θάδσλ πνπ αλνίγνπλ κφλν κε θάξηα πνπ θνξηίδεηαη κε 

ρξήκαηα. Κάζε θνξά πνπ ν πνιίηεο απνξξίπηεη ν θάδνο δπγίδεηαη 

απηφκαηα θαη αθαηξείηαη απφ ηελ θάξηα 

b. Υξήζε ελφο θάδνπ αλά θαηνηθία ή πνιπθαηνηθία. Ο θάζε θάδνο δπγίδεηαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλάινγα κε ηα δηακεξίζκαηα ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ρξεψλεηαη ην αληίζηνηρν πνζφ ζηνλ πνιίηε 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο κε ηνλ Ν. 4819/2021 θαιεί ηνπο δήκνπο λα πηνζεηήζνπλ απηφ 

πνπ ζεσξνχλ σο θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα PAYT κέρξη ην 2023. Παξάιιεια απμάλνληαη 

ζεκαληηθά ηα ηέιε πνπ πξέπεη λα πιεξψλνπλ νη δήκνη γηα ηε δηάζεζε ΑΑ ζηηο ρσκαηεξέο, 

άξα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο κείσζεο παξαγσγήο ΑΑ θαη αχμεζεο ηεο 

αλαθχθισζεο. Οη δήκνη επνκέλσο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ άκεζα γηα ην θαηαιιειφηεξν 

πξφγξακκα PAYT πνπ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ ζηε δηθαηνδνζία 

ηνπο. 

(Kasampalis et al., 2010; Malamalakis et al., 2009). 

3.1 Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Διιάδα – ην πξόγξακκα pay as you throw 

Διεπζίλα 2011 

Σελ πεξίνδν 2009 - 2011 ε πφιε ηεο Διεπζίλαο ζπκκεηείρε σο θνξέαο πινπνίεζεο 

ζπζηήκαηνο PAYT ζην επξσπατθφ πξφγξακκα: LIFE07/ENV/GR/000271 HEC-PAYT ζην 

νπνίν ζπλεξγάζηεθαλ 6 θνξείο απφ 4 θξάηε: 
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Δηαίξνη πξνγξάκκαηνο: 

 Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο (Ο.Δ.Τ.) 

 Δξγαζηήξην Μεηάδνζεο & Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) 

 Technomart Engineering & Project Consultants Ltd. 

 Παλεπηζηήκην Σερλνινγίαο ηνπ Σαιίλ (Tallinna Tehnikaulikool) 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

 Ζ κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηηο ρσκαηεξέο 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα νθέιε θαη ηνπο ηξφπνπο αλαθχθισζεο θαη 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη αχμεζε ησλ ξπζκψλ αλαθχθισζεο γηα δηάθνξα 

«ξεχκαηα» πιηθψλ 

Υσξνζεηήζεθε  κία πεξηνρή ζηελ πφιε Διεπζίλαο, ραξηνγξαθήζεθε θαη ηνπνζεηήζεθαλ 279 

«έμππλνη» θάδνη απνξξηκκάησλ (πνπ δηέζεηαλ chip αλαγλψξηζεο). Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 99 θάδνη ππνιεηκκάησλ 

 67 θάδνη αλαθχθισζεο 

 17 θάδνη skipper (νγθσδψλ απνξξηκκάησλ) 

 96 θάδνη θνκπνζηνπνίεζεο 
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Δηθόλα 5 - εκεία ηνπνζέηεζεο "έμππλσλ" θάδσλ ζηελ πόιε ηεο Διεπζίλαο 

Παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηέιεγαλ ζε ρσκαηεξέο θαηά 16,4% θαη 

αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο ζρεδφλ θαηά 10%. Οη εξεπλεηέο ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απέδηδαλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ πνπ πξνήιζε απφ ηελ ζπλερή 

ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημή ηνπο. 

Πίλαθαο 2 - Απνηειέζκαηα πξνγξάκκαηνο LIFE07/ENV/GR/000271 HEC-PAYT 
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ην πξφγξακκα δφζεθαλ ζηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο δσξεάλ ζαθνχιεο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο κε βάζε ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ. Ήηαλ βέβαηα πηινηηθή ε εθαξκνγή θαη 

δελ ππήξρε ρξέσζε 

 

Γεληθά σο κέηξν έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ρξήζε. ηηο αζηνρίεο επηζεκάλζεθε φηη ε 

ζαθνχια κάιινλ είρε ππεξβνιηθά κεγάιν κέγεζνο κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη πνιιέο 

εκέξεο γηα λα γεκίζεη νπφηε νη πνιίηεο λα πξέπεη λα δηαηεξνχλ απνξξίκκαηα ζπίηη ηνπο θαη 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη πνιίηεο ηε ρξεζηκνπνίεζαλ γηα άιινπο ζθνπνχο (Kasampalisetal, 

2011) 

Γπζηπρψο παξά ηα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία επηζεκάλζεθαλ θαη ζε πνιιέο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γήκνπ ηεο Διεπζίλαο, κε ηελ εμάληιεζε ηεο επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ (deliverables), ην πξφγξακκα ηεξκαηίζηεθε, φπσο 

γίλεηαη ζπλήζσο κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα (Αλαγλψζηε, 2018) 

Έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα LIFEPAYTέρεη εθθηλήζεη ην 2021 κε ζπκβεβιεκέλνπο Γήκνπο 

ηνπο: Γήκνπο Αβέηξν, Κνληέημα, Ληζαβφλα, Βξηιήζζηα θαη Λάξλαθα αιιά ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρνληαη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο 

3.2 Σν παξάδεηγκα ηνπ Γήκνπ Αγιαληδηάο ηεο Κύπξνπ 

Ο Γήκνο Αγιαληδηάο ζηελ Κχπξν έρεη βξαβεπηεί γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πνπ 

εθαξκφδεη γηα ηα απνξξίκκαηα. Γηαηείλεηαη φηη ρξεζηκνπνηεί κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ νξζνινγηθή πξαθηηθή εθαξκνγήο ηεο αξρήο φηη ν «ξππαίλσλ πξέπεη λα 

πιεξψλεη». 
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Δηθόλα 6 - Πξνσζεηηθή ελέξγεηα PAYT - Γήκνο Αγιαληδηάο 

Κάζε ζηαζεξφ ηέινο ζπγθνκηδήο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ έρεη θαηαξγεζεί γηαηί 

ζεσξείηαη άδηθν θαη νη πνιίηεο ρξεψλνληαη κε βάζε ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

παξάγνπλ ζε έλα πξφγξακκα πνπ θαιείηαη «κσβ ζαθνχια». Οη ηππηθέο ρξεψζεηο είλαη: 

 Γηα ζαθνχια ρσξεηηθφηεηαο 56 ιίηξσλ -> ρξέσζε: 2 επξψ 

 Γηα ζαθνχια ρσξεηηθφηεηαο 35 ιίηξσλ -> ρξέσζε: 1,5 επξψ 

 Γηα ζαθνχια ρσξεηηθφηεηαο 10 ιίηξσλ -> ρξέσζε: 0,4 επξψ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ κσβ ζαθνπιηψλ πξνγξακκαηίδεηαη ξαληεβνχ ζε πξνθαζνξηζκέλεο κέξεο 

θαη ψξεο γηα ηηο νπνίεο πιεξνθνξνχληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Απνξξίκκαηα ζε 

άιιεο ζπζθεπαζίεο ή εγθαηαιειεηκκέλα απφβιεηα δε ζπιιέγνληαη. Οη ζαθνχιεο είλαη 

δηαζέζηκεο ζε δηάθνξα ζεκεία πψιεζεο (supermarket, θνχξλνη, ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θα) ζε 

φιε ηελ πφιε. 

κσβ ζαθνχια 56 ιίηξσλ €2.00 

κσβ ζαθνχια 35 ιίηξσλ €1,50 

κσβ ζαθνχια 10 ιίηξσλ  €0,40 

(Γήκνο Αγιαληδηάο, 2022) 
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3.3 Πξόηεξεο εκπεηξηθέο έξεπλεο γηα ηελ πεξίπησζε ελζσκάησζεο PAYT 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν 

Έγηλε αλαδήηεζε ζηε βηβιηνγξαθία γηα πξφηεξεο εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ θαηέγξαθαλ ηηο 

απφςεηο ησλ πνιηηψλ γηα ηα ζπζηήκαηα PAYT. Οη πην ζρεηηθέο παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

3.3.1 Η έξεπλα ηεο Kevrekidou (2016) 

Ζ Kevrekidou (2016) δηεμήγαγε εκπεηξηθή έξεπλα ην 2016 κε ηίηιν: Γηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

«Pay-as-You-Throw» ζηελ Διιάδα κε απψηεξν ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δεκφζηα απνδνρή ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πξηλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Παξάιιεια ζηφρεπε ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ παξάλνκεο απφξξηςεο 

απνξξηκκάησλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ έλα PAYT. Οη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

PAYT πνπ εμεηάζηεθαλ ζηε κειέηε ήηαλ 

α) ζχζηεκα ρξέσζεο βάζεη φγθνπ κε ηε ρξήζε πξνπιεξσκέλεο ζαθνχιαο 

β) ζχζηεκα ρξέσζεο κε βάζε ην βάξνο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ηα νπνία ζα 

απνξξίπηνληαη ζε θάδνπο ζηνπο νπνίνπο ν πνιίηεο ζα έρεη πξφζβαζε κε πξνπιεξσκέλε 

θάξηα 

γ) ζχζηεκα ρξέσζεο κε βάζε ην βάξνο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ηα νπνία ζα 

απνξξίπηνληαη ζε θάδνπο πνπ ζα είλαη δηαθνξεηηθνί αλά θαηνηθία. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ επξεία απνδνρή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζεκεξηλνχ 

ηξφπνπ ρξέσζεο κε έλα ζχζηεκα PAYTαιιά θαη ρακειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο ηφζν πξνο 

ηνπο δήκνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ηξεηο εθδφζεηο PAYT 

φζν θαη πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 

3.3.2 Η έξεπλα ηνπ Κισλάξε (2020) 

Ο Κισλάξεο (2020) ζηελ εηζαγσγή ηεο έξεπλάο ηνπ ηνλίδεη φηη ηα ζπζηήκαηα PAYTδελ 

είλαη παλάθεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ 

θαη εθηξνπή ηνπο πξνο ηελ αλαθχθισζε. Υξεηάδνληαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, θπξίσο σο 
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πξνο ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κέηξνπ ην νπνίν κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε 

Γήκν, αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν ρξέσζεο αλά ηελ παξαγφκελε κνλάδα απνξξηκκάησλ, ιφγσ 

ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθφ κέηξν. Θεσξεί έλαο βαζηθφο ιφγνο επηινγήο είλαη νη 

πξνηηκήζεηο ησλ πνιηηψλ γη απηφ θαη δηεμήγαγε πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ φπνπ ζην 2
ν
 κέξνο ηνπ θαηέγξαθε ηηο απφςεηο Κππξίσλ πνιηηψλ γηα ην 

πνην είλαη ην θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα εθαξκνγήο. 

πλνιηθά εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο 300 Κππξίσλ πνιηηψλ, θπξίσο λέσλ έσο 25 εηψλ (68%) 

πνπ κέλνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο (70,3%)  θαη νη νπνίνη δήισζαλ φηη δελ είλαη επραξηζηεκέλνη 

κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα ρξέσζεο ΑΑ κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά ηεο θαηνηθίαο (70,1%). ε 

αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηεο Kevrekidou (2016) νη πνιίηεο έδεηρλαλ λα πξνηηκνχλ ηε ρξέσζε 

κε βάζε ηνλ φγθν (πξνπιεξσκέλε ζαθνχια) ζε ζρέζε κε ηε ρξέσζε κε βάζε ην βάξνο (ηνλ 

έμππλν θάδν θαη ηνλ θάδν αλά θαηνηθία). Πηζηεχνπλ κάιηζηα φηη ζα είλαη θαη ειαθξψο 

απνηειεζκαηηθφηεξν αλ επηιεγεί αλ θαη δελ έρνπλ ηδηαίηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ θνξέα πνπ ζα 

ην εθαξκφζεη (κφιηο νη κηζνί δήισζαλ φηη ζα γίλεη κάιινλ ζσζηά). Ο Κισλάξεο (2020) 

ζπκπεξηειάκβαλε θαη έλα άιιν ζχζηεκα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ γηα ην νπνίν δελ παξείρε 

δηεπθξηλίζεηο: θνξνινγία ζπζθεπαζηψλ ην νπνίν κάιινλ αθνξνχζε ηνπο παξαγσγνχο 

πξντφλησλ θαη εληαζζφηαλ ζηελ ινγηθή ηεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ. Όπσο είλαη θπζηθφ νη 

πεξηζζφηεξνη πνιίηεο ζπληάζζνληαλ κε έλα ηέηνην ζχζηεκα θαζψο ηνπο απάιιαζζε απφ 

δεκνηηθά ηέιε. 

3.3.3 Η έξεπλα ηεο Παπαδνπνύινπ (2021) 

Ζ Παπαδνπνχινπ (2021) εμέηαζε πεξίπνπ ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο κε ηελ έξεπλα ηεο 

Kevrekidou (2016). Θέιεζε λα αμηνινγήζεη ηα ηξία (3) επηθξαηέζηεξα ζπζηήκαηα PAYT: 

(1) πξνπιεξσκέλε ζαθνχια (2) έμππλνο θάδνο, (3) θάδνο αλά θαηνηθία, κέζα απφ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ πνιηηψλ, φπσο θαη ηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεζπίζεη ε δεκνηηθή αξρή 

γηα λα πεξηνξίζεη ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε αιιά θαη ηε δηάζεζε γηα παξαθίλεζε ησλ κε 

ζπκκνξθψζηκσλ πνιηηψλ απφ ηνπο επαηζζεηνπνηεκέλνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. 

Δμεηάζηεθαλ νη απφςεηο 135 Διιήλσλ θαη Κππξίσλ θνηηεηψλ ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ (ΑΠΚΤ) θαη ζπκθψλεζαλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% φηη ην ηξέρνλ ζχζηεκα 

ρξέσζεο ΑΑ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Πξψην ζε πξνηίκεζε ζχζηεκα ήηαλ ν θάδνο αλά 

θαηνηθία, αθνινπζνχζε ν έμππλνο θάδνο θαη ηέινο ε πξνπιεξσκέλε ζαθνχια, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ηχπν ηεο θαηνηθίαο ή ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Ζ εξεπλήηξηα κάιηζηα ηνλίδεη φηη 
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ζα αλακελφηαλ θάηη ηέηνην, δειαδή ν θάδνο αλά θαηνηθία, λα ππεξηζρχεη ζε άηνκα πνπ δνπλ 

ζε κνλνθαηνηθίεο φρη ζε πνιπθαηνηθίεο, θαζψο νη θάηνηθνη ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ δελ 

παξάγνπλ πνιιά απνξξίκκαηα ζα κνηξάδνληαλ ηηο ρξεψζεηο κε ηνπο ππνινίπνπο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο πνπ παξάγνπλ. Οη επηθπιάμεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ ηθαλφηεηα 

εθαξκνγήο ηνπ φπνηνπ κέηξνπ απφ ην Γήκν ηεο πεξηνρήο ηνπο ήηαλ έληνλεο, φπσο θαη φηη 

θάλεθαλ απξφζπκνη ζηελ πηζαλφηεηα λα «ζπκκνξθψζνπλ» ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, ηδίσο κε 

θάπνην επψλπκν ηξφπν (επψλπκε θαηαγγειία).  
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Κεθάιαην 4 – Μεζνδνινγία έξεπλαο 

4.1 ηόρνο ηεο έξεπλαο 

Κεληξηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ δεκνηψλ Πεξηζηεξίνπ 

γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο PAYT 

4.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ «πεγάδνπλ» απφ ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο είλαη: 

1. πκθσλνχλ νη δεκφηεο Πεξηζηεξίνπ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ 

ρξέσζεο δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα κε έλα ζχζηεκα PAYT; 

2. Πνην απφ ηα πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα PAYT (πξνπιεξσκέλε ζαθνχια, «έμππλνο» 

θάδνο, θάδνο αλά θαηνηθία) είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν θαη πνην θαιχηεξα 

εθαξκφζηκν ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ; 

3. Πνηα είλαη ηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη ν Γήκνο ψζηε λα δηαζθαιίζεη 

ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 

4. Με πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζαλ νη πνιίηεο πνπ ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ην κέηξν λα 

παξαθηλήζνπλ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο πνπ δε ζα ην θάλνπλ; 

4.3 Δξεπλεηηθό ζρέδην 

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ επηηπρίαο ζπζηεκάησλ PAYT είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ νη 

νπνίνη είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ (Dahlén and Lagerkvist, 2010; Elia et al., 2015; Karagiannidis et 

al., 2008;Kevrekidou, 2016;Παπαδνπνχινπ, 2022). Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθή ε θαηαγξαθή 

ηεο άπνςεο ησλ πνιηηψλ θάζε δήκνπ, γηα ην πνην ζχζηεκα ζα είρε ηελ θαιχηεξε απνδνρή 

θαη ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί βηψζηκν θαη κε πνηνπο ηξφπνπο, γηαηί θαη ν θάζε δήκνο έρεη 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκνγξαθηθά θαη ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα 

παξάδεηγκα νη ππθλνθαηνηθεκέλνη Γήκνη κε ππθλή θαη άλαξρε δφκεζε βαζηζκέλε ζε 

πνιπθαηνηθίεο, φπσο ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ είλαη κάιινλ αδχλαην λα δηαζέζνπλ έλαλ θάδν 

αλά θαηνηθία ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ (Kasampalisetal, 2011). 

Βαζηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη αλαδεηρζεί ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε ρακειή επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη ε παληειήο άγλνηα γηα ηα 
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ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηελ ζεκεξηλή ρξέσζε γηα ηα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο (Kevrekidou, 2016, Θενθίινπ, 

2019, Παπαδνπνχινπ, 2021).Ζ έιιεηςε γλψζεο γηα ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέοPAYT ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηθξή ζπκκεηνρή ή αθφκα θαη ζε ρακειή αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Γεληθφηεξα ζεσξείηαη φηη φηαλ δεηείηαη απφ πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ 

νινθιεξσκέλε γλψζε γηα έλα θαηλφκελν λα θαηαγξάςνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ζπκπιεξψλνπλ 

ηα δεδνκέλα κεραληθά, ίζσο θαη ηπραία θάηη πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ (Bryman, 2017) 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπζηάζεθε ζπλνδεπηηθή 

επεμεγεκαηηθή επηζηνιή, ε νπνία παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Β, ε νπνία θάλεη κία ζχληνκε 

εηζαγσγή ζην ζέκα, εμεγεί ζπλνπηηθά ηηο ηξεηο (3) βαζηθέο ελαιιαθηηθέο PAYT, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο, ψζηε νη πνιίηεο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπλ ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

4.4 Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθε απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

ρξεζηκνπνίεζε θιίκαθεο απφ ηηο έξεπλεο ησλ Kevrekidou (2016) θαη Παπαδνπνχινπ (2021). 

Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο ζηεξίρζεθαλ ζηα ζηαζκηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα ησλ Karagiannidis 

et al., 2008, Dahlén and Lagerkvist (2010) θαη Elia et al.(2015). 

Ζ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ κε δνκεκέλεο απαληήζεηο είλαη ν θαηεμνρήλ ηξφπνο θαηαγξαθήο 

ησλ απφςεσλ πνιηηψλ φηαλ νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ζπλάδνπλ κε πνζνηηθέο αλαιχζεηο 

(Bryman, 2017) 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε αξρηθά κία εξψηεζε γηα ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο κε ηελ αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ ρξέσζεο γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα απφ θάπνην άιιν δηθαηφηεξν κέηξν κε βάζε 

ην βάξνο ή ηνλ φγθν ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ. 

Ο 1νο άμνλαο (εξσηήζεηο 2 έσο 6): πεξηείρε εξσηήζεηο πνπ θαηέγξαθαλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο 

κε κέηξα παξαθίλεζεο ή επηβνιήο πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ν Γήκνο θαη ζηεξηδφηαλ ζηελ 

έξεπλα ηεο Kevrekidou (2016) αθνχ αθαηξέζεθε κία εξψηεζε πνπ ζεσξήζεθε 

πξνβιεκαηηθή, γηαηί  ζηελ έξεπλα ηεο Παπαδνπνχινπ (2021) κείσλε ηελ αμηνπηζηία. 
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Ο 2νο άμνλαο (εξσηήζεηο 7 έσο 10): πεξηείρε εξσηήζεηο πνπ θαηέγξαθαλ ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο κε κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ νη πνιίηεο πνπ ζα εθάξκνδαλ ην κέηξν 

ψζηε λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Απηά ηα κέηξα, γηα ηα νπνία έρεη επηθξαηήζεη 

ν φξνο "whistleblowing", αθνξνχζαλ πεξηζζφηεξν ππνδείμεηο ή/θαη αλψλπκεο ή επψλπκεο 

θαηαγγειίεο. Οη εξσηήζεηο ζηεξηδφληνπζαλ ζηηο έξεπλεο ησλ Kevrekidou (2016) θαη 

Παπαδνπνχινπ (2021), αθνχ αθαηξέζεθαλ θάπνηεο νη νπνίεο κάιινλ επηθάιππηαλ ηηο ίδηεο 

κεηαβιεηέο. 

Ο 3νο άμνλαο (εξσηήζεηο: 11, 12): θαηέγξαθε ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ γηα ην πνην ζχζηεκα 

(ρξέσζε αλά ζαθνχια, "έμππλνο θάδνο", θάδνο αλά θαηνηθία) ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν θαη πην επθνιφηεξν γηα εθαξκνγή ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ. Οη 

εξσηεζέληεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ έλα (1) ζχζηεκα ζε αληίζεζε κε ηηο έξεπλεο ησλ 

Kevrekidou (2016) θαη Παπαδνπνχινπ (2021) φπνπ έπξεπε λα βάινπλ ζε ζεηξά ηηο επηινγέο 

ηνπο (ranking). Δπηιέρζεθε ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε θαζψο παξαηεξήζεθε ρακειή 

αμηνπηζηία ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο. 

Σέινο ν 4νο άμνλαο (εξσηήζεηο: 13 έσο 18): θαηέγξαθε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

4.5 Γείγκα θαη Γηεμαγσγή έξεπλαο 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε ζε κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ (docx) κε ηελ εθαξκνγή 

MSWord, ηππψζεθε θαη δηακνηξάζηεθε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

Πεξηζηεξίνπ ηεο γξαθνχζεο (δείγκα επθνιίαο) (Creswell, 2011). Παξάιιεια ζπληάρζεθε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κε ηηο Φφξκεο Googleθαη ζηάιζεθε ζηα emailησλ ζπλαδέιθσλ. Οη 

ειεθηξνληθέο θφξκεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο ηαρχηαηεο απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

ζπιινγήο απαληήζεσλ κε ηελ κνξθή επεμεξγάζηκσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία εηζάγνληαη κε 

επθνιία ζε εθαξκνγέο ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, αιιά ζε ζρέζε κε ηα έληππα 

εξσηεκαηνιφγηα έρνπλ ρακειφηεξε απφθξηζε (ιηγφηεξνη ηηο επηζηξέθνπλ ζπκπιεξσκέλεο) 

(Suhayda & Dave, 2018). Όηαλ ζπιιέρζεθαλ 100 απαληήζεηο θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο ηφηε ε 

θφξκα έθιεηζε θαη δε δερφηαλ άιιε ζπκκεηνρή. 

4.6 Ηζηθή θαη Γενληνινγία 

Αξρηθά εμαζθαιίζηεθε ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ απνζηνιή ησλ έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
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δενληνινγίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζπληάρζεθε ελεκεξσηηθή 

επηζηνιή (Παξάξηεκα Α) ε νπνία απαηηνχζε ηελ έγγξαθε ή ειεθηξνληθή ζπγθαηάζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαο γηα ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πιαίζηα ηεο έξεπλαο, φηη δε ζα ηνπο δεηεζνχλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη φηη ηα 

απνιχησο απαξαίηεηα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζεο 

έξεπλαο. Γηλφηαλ αθφκε ην πεξηζψξην εμαίξεζεο απφ ηελ έξεπλα αθφκα θαη αλ είρε δψζεη 

απαληήζεηο γηα ην δηάζηεκα ελφο (1) κελφο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Κεθάιαην 5 – Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

5.1 Γηαδηθαζία 

Έγηλε εμαγσγή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε κνξθή ινγηζηηθνχ θχιινπ (Excel 

Spread sheet) θαη νη εξσηήζεηο φπσο θαη νη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή 

SPSSv.20.0  

Αθνχ εμεηάζηεθε ε αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ εθαξκφζηεθε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε (descriptive statistics) κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ κέζεο ηηκήο (median), 

ηππηθήο απφθιηζεο (standard deviation – std), εθαηνζηηαία ζπρλφηεηα (percent age 

frequency) θαη αζξνηζηηθή εθαηνζηηαία ζπρλφηεηα (cumulative percent age frequency) 

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη εξσηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

κέζνδνη: ANOVA, t-test, HSDtest  θαζψο νη απαληήζεηο ήηαλ ζε ηζνδηαζηεκηθή θιίκαθα 

Likert (Bryman, 2017). 

5.2 Αμηνπηζηία εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ 

Με ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ κεηξηέηαη ε ζηαζεξφηεηά ηνπ ζε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζην ρξφλν αλ ν εξεπλεηήο αθνινπζήζεη ηελ ίδηα κεζνδνινγία 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993;Golafshani, 2003;Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011;Bryman, 2017). Αλ 

θαη ππάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη απφδεημεο ηεο αμηνπηζηίαο φπσο κε ηελ αμηνπηζηία 

επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ (test-retest reliability) ή ηελ αμηνπηζηία ησλ εκίθιαζησλ (split-

half reliability) (Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011), έρεη επηθξαηήζεη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο Cronbach’s alpha γηα ηελ κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ή 

ζπλάθεηαο φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη (Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011;Bryman, 2017). Ζ 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα ζε έλα εξσηεκαηνιφγην εθθξάδεηαη απφ ηνλ βαζκφ πνπ νη δηαθνξεηηθέο 

εξσηήζεηο πνπ ζπλνιηθά απαξηίδνπλ έλαλ άμνλά ηνπ (θιίκαθα κέηξεζεο) κεηξνχλ απηφ πνπ 

επηζπκεί λα απνδψζεη ζπλνιηθά απηφο ν άμνλαο (θιίκαθα κέηξεζεο) θάηη πνπ αθνξά θαη 

ηνπο ππν-άμνλεο (ππν-θιίκαθεο) απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα απνηειείηαη (Οπδνχλε & Ναθάθεο, 

2011). ηελ παξνχζα έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην είρε ηνπο θάησζη άμνλεο: 

1. Πξνηεηλφκελα κέηξα πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν Γήκνο 

2. Απφςεηο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ 

3. Απνηειεζκαηηθφηεξν – Δπθνιφηεξν ζηελ εθαξκνγή ζχζηεκα 
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Οη παξαπάλσ άμνλεο απαξηίδνπλ ηηο ηξεηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Αλ ν δείθηεο Cronbach’s alpha κεηξεζεί θαη βξεζεί πάλσ απφ 0.7 γηα ηηο 

επηκέξνπο θιίκαθεο αιιά θαη γηα ην ζπλνιηθφ εξσηεκαηνιφγην ηφηε ην εξγαιείν ζεσξείηαη 

αμηφπηζην (Παξαζθεπφπνπινο, 1993;Golafshani, 2003;Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011;Bryman, 

2017). Μάιηζηα φζν πην κεγαιχηεξε ηνπ 0.7 (αιιά κηθξφηεξε ηνπ 0.9) βξεζεί ε ηηκή, ηφζν 

πην αμηφπηζηε ζεσξείηαη ε θιίκαθα (Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011). Ζ ππεξβνιηθή αμηνπηζηία 

(ηηκέο δείθηε Cronbach’s alpha>0.9 φκσο κπνξεί λα δειψλεη πνιπγξακκηθφηεηα δειαδή φηη 

επηθαιχπηνληαη νη εξσηήζεηο κίαο θιίκαθαο θαη ζηελ νπζία νη εξσηεζέληεο ηηο 

αληηιακβάλνληαη σο ίδηεο (Tavakol&Dennick, 2011) 

Πίλαθαο 3 - Αλάιπζε αμηνπηζηίαο εξσηεκαηνινγίνπ PAYT 

Cronbach's Alpha N of Items 

,830 12 

  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην βξέζεθε κε δείθηε Cronbach’salpha 0,830 > 0,7 άξα απνδείρζεθε ε 

εζσηεξηθή ηνπ ζπλέπεηα (αμηνπηζηία). 

Δμεηάδνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ επηκέξνπο θιηκάθσλ: 

Πίλαθαο 4 - Αλάιπζε αμηνπηζηίαο θιίκαθαο Μέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν Γήκνο 

Cronbach's Alpha N of Items 

,749 5 

  

 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε Cronbach’s alpha γηα ηελ θιίκαθα Μέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν Γήκνο 

βξέζεθε κε 0,749 > 0,7 άξα απνδείρζεθε ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα (αμηνπηζηία) ηεο ελ ιφγσ 

θιίκαθαο. 

Πίλαθαο 5 - Αλάιπζε αμηνπηζηίαο θιίκαθαο Απόςεηο γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ 

Cronbach's Alpha N of Items 

,727 4 
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Ζ ηηκή ηνπ δείθηε Cronbach’s alpha γηα ηελ θιίκαθα Απόςεηο γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ 

πνιηηώλ βξέζεθε κε 0,727 > 0,7 άξα απνδείρζεθε ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα (αμηνπηζηία) ηεο ελ 

ιφγσ θιίκαθαο. 

Πίλαθαο 6 - Αλάιπζε αμηνπηζηίαο θιίκαθαο Απνηειεζκαηηθόηεξν ζύζηεκα - επθνιόηεξν ζηελ εθαξκνγή 

Cronbach's Alpha N of Items 

,759 2 

  

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε Cronbach’s alpha γηα ηελ θιίκαθα Απνηειεζκαηηθόηεξν ζύζηεκα – 

επθνιόηεξν ζηελ εθαξκνγή βξέζεθε κε 0,727 > 0,7 άξα απνδείρζεθε ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα 

(αμηνπηζηία) ηεο ελ ιφγσ θιίκαθαο. 

5.3Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

5.3.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. 

Πίλαθαο 7 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ην θύιν ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΑΝΣΡΑ 36 36,0 36,0  

ΓΤΝΑΗΚΑ 64 64,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   
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Γηάγξακκα 11 - Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ην θύιν ηνπο 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 36% ησλ ζπκκεηερφλησλ (n=36) είλαη άληξεο 

θαη ην 64% ησλ ζπκκεηερφλησλ (n=64) είλαη γπλαίθεο. 

Πίλαθαο 8 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

18-26 12 12,0 12,0  

27-36 10 10,0 22,0  

37-46 18 18,0 40,0  

47-56 55 55,0 95,0  

57-65 5 5,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

     

36%

64%

ΦΤΛΟ
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Γηάγξακκα 12 - Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 12% (n=12) ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 18-26 εηψλ, ην 10%  

(n=10) ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 27-36 εηψλ, ην 18% (n=18) ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 37-46 

εηψλ, ην 55%  (n=55) ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 47-56 εηψλ θαη ην 5%  (n=5) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη 57-65 εηψλ. 

Πίλαθαο 9 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ/ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 19 19,0 19,0  

ΑΔΗ/ΣΔΗ 39 39,0 58,0  

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 21 21,0 79,0  

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 20 20,0 99,0  

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 1 1,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   
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Γηάγξακκα 13 - Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 19% (n=19) ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη 

κεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ, ην 39% (n=39) ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη νινθιεξψζεη ΑΔΗ/ΣΔΗ, 

ην 21% (n=21) ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη νινθιεξψζεη κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 

20% (n=20) ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη νινθιεξψζεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην 1% 

(n=1) ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη νινθιεξψζεη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Πίλαθαο 10 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

1 9 9,0 9,0  

2 16 16,0 25,0  

3 23 23,0 48,0  

4 38 38,0 86,0  

5 13 13,0 99,0  

6 1 1,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   
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Γηάγξακκα 14 - Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 9% (n=9) ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειείηαη απφ 1 άηνκν 

ην λνηθνθπξηφ ηνπο, ην 16% (n=16) ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειείηαη απφ 2 άηνκα ην 

λνηθνθπξηφ ηνπο, ην 23% (n=23) ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειείηαη απφ 3 άηνκα ην λνηθνθπξηφ 

ηνπο, ην 38% (n=38) ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειείηαη απφ 4 άηνκα ην λνηθνθπξηφ ηνπο, ην 

13% ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειείηαη απφ 5 άηνκα ην λνηθνθπξηφ ηνπο θαη ην 1% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απνηειείηαη απφ 6 άηνκα ην λνηθνθπξηφ ηνπο. 

Πίλαθαο 11 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζύκθσλα κε ην νηθνγελεηαθό ηνπο εηζόδεκα 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

<20000 28 28,0 34,6  

>20000 53 53,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 81 81,0   

Missing system 19 19,0   

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 28% (n=28) ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ 20000 επξψ, ην 53% (n=53)  ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη 

εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πεξηζζφηεξν απφ 20000 επξψ θαη ην 19% (n=19) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ απάληεζε απηή ηελ εξψηεζε. 
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Πίλαθαο 12 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε σο πξνο ηνλ ηύπν θαηνηθίαο ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΑ 36 36,0 36,0  

ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ 64 64,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 15 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε σο πξνο ηνλ ηύπν θαηνηθίαο ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 36% (n=36) ησλ ζπκκεηερφλησλ κέλεη ζε κνλνθαηνηθία 

θαη ην 64% (n=64) ησλ ζπκκεηερφλησλ κέλεη ζε πνιπθαηνηθία. 

5.3.2 Αληηθαηάζηαζε ηξόπνπ ρξέσζεο απνξξηκκάησλ 

Πίλαθαο 13 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ν ζεκεξηλόο ηξόπνο ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηώλ γηα ηα 

απνξξίκκαηα πνπ δηαζέηνπλ είλαη άδηθνο θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα ζύζηεκα PAYT 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 23 23,0 23,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 2 2,0 25,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 5 5,0 30,0  

ΤΜΦΧΝΧ 53 53,0 83,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 17 17,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   
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Γηάγξακκα 16 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ν ζεκεξηλόο ηξόπνο ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηώλ γηα 

ηα απνξξίκκαηα πνπ δηαζέηνπλ είλαη άδηθνο θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα ζύζηεκα PAYT 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 2% (n=2) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη 

ν ζεκεξηλφο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ δηαζέηνπλ είλαη 

άδηθνο θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα ζχζηεκα PAYT, ην 5% (n=5) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ν ζεκεξηλφο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα 

απνξξίκκαηα πνπ δηαζέηνπλ είλαη άδηθνο θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα ζχζηεκα 

PAYT, ην 23% (n=23) ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ν 

ζεκεξηλφο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ δηαζέηνπλ είλαη άδηθνο 

θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα ζχζηεκα PAYT, ην 53% (n=53) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπκθσλεί κε ην φηη ν ζεκεξηλφο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ 

δηαζέηνπλ είλαη άδηθνο θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα ζχζηεκα PAYT θα ην 17% 

(n=17) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ν ζεκεξηλφο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ δηαζέηνπλ είλαη άδηθνο θαη ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε έλα ζχζηεκα PAYT. 
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5.3.3 Πξνηεηλόκελα κέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν Γήκνο 

Πίλαθαο 14 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο γηα ην νηθνλνκηθό όθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ από ηελ εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνύζε 

ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ελ ιόγσ ζύζηεκα 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 19 19,0 19,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 1 1,0 20,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 6 6,0 26,0  

ΤΜΦΧΝΧ 53 53,0 79,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 21 21,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 17 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο γηα ην νηθνλνκηθό όθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ από ηελ εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνύζε 

ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ελ ιόγσ ζύζηεκα 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 1% (n=1) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη 

ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ 

κπνξεί λα είραλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ 

ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, ην 6% (n=6) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί 

κε ην φηη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, ην 19% (n=19) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ εθαξκνγή 
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ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ελ 

ιφγσ ζχζηεκα, ην 53% (n=53) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ε ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ 

πνιηηψλ κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα θαη ην 21% (n=21) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο 

κε ην φηη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα. 

Πίλαθαο 15 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο γηα ην πεξηβαιινληηθό όθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ από ηελ εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα 

βνεζνύζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ελ ιόγσ ζύζηεκα 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 19 19,0 19,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 1 1,0 20,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 5 5,0 25,0  

ΤΜΦΧΝΧ 51 51,0 76,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 24 24,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 18 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο γηα ην πεξηβαιινληηθό όθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ από ηελ εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα 

βνεζνύζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ελ ιόγσ ζύζηεκα 
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Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 1% (n=1) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη 

ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο 

πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ 

ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, ην 5% (n=5) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί 

κε ην φηη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην πεξηβαιινληηθφ 

φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, ην 19% (n=19) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε 

ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, ην 51% (n=51) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ε ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα 

είραλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε 

ησλ πνιηηψλ κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα θαη ην 24% (n=24) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί 

απνιχησο κε ην φηη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην 

πεξηβαιινληηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζα 

βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα. 

Πίλαθαο 16 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε επηβνιή πξνζηίκσλ από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 

γηα ηελ αλεμέιεγθηε απόξξηςε ζα βνεζνύζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ζύζηεκα PAYT πνπ ζα 

εθαξκνζηεί 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 23 23,0 23,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 7 7,0 30,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 23 23,0 53,0  

ΤΜΦΧΝΧ 34 34,0 87,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 13 13,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   
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Γηάγξακκα 19 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε επηβνιή πξνζηίκσλ από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 

γηα ηελ αλεμέιεγθηε απόξξηςε ζα βνεζνύζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ζύζηεκα PAYT πνπ ζα 

εθαξκνζηεί 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 7% (n=7) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη 

ε επηβνιή πξνζηίκσλ απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζα 

βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί, 

ην 23% (n=23) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ε επηβνιή πξνζηίκσλ απφ ηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε 

ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί, ην 23% (n=23) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε επηβνιή πξνζηίκσλ απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 

γηα ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην 

ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί, ην 34% (n=34) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη 

ε επηβνιή πξνζηίκσλ απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζα 

βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί 

θαη ην 13% (n=13) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε επηβνιή πξνζηίκσλ 

απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ 

ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί. 

Πίλαθαο 17 - Πίλαθαο Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ 

πνιηηώλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνύζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ζύζηεκα PAYT 

πνπ ζα εθαξκνζηεί 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 23 23,0 23,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 29 29,0 52,0  
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Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΘΑ ΒΟΗΘΟΤΕ ΗΜΑΝΣΙΚΑ 
ΣΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ PAYT 

ΠΟΤ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ
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ΓΗΑΦΧΝΧ 37 37,0 89,0  

ΤΜΦΧΝΧ 9 9,0 98,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 2 2,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 20 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ πνιηηώλ πνπ 

απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνύζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ζύζηεκα PAYT πνπ ζα 

εθαξκνζηεί 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 29%(n=29) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην 

φηη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα 

βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί, 

ην 37% (n=37) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ 

πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ 

κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί, ην 23% (n=23) ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ πνιηηψλ πνπ 

απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην 

ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί, ην 9% (n=9) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί θαη ην 2% 

(n=2) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ 

ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ 

πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί. 
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ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ



68 

Πίλαθαο 18 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε θαηαγγειία ησλ πνιηηώλ πνπ απνξξίπηνπλ 

αλεμέιεγθηα ζα βνεζνύζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ζύζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 27 27,0 27,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 21 21,0 48,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 27 27,0 75,0  

ΤΜΦΧΝΧ 16 16,0 91,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 9 9,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 21 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε θαηαγγειία ησλ πνιηηώλ πνπ απνξξίπηνπλ 

αλεμέιεγθηα ζα βνεζνύζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ κε ην ζύζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 21% (n=21) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην 

φηη ε θαηαγγειία ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ 

ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί, ην 27% (n=27) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ε θαηαγγειία ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα 

ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα 

εθαξκνζηεί, ην 27% (n=27) ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε 

θαηαγγειία ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ 

ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί, ην 16% (n=16) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ε θαηαγγειία ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα 

ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα 

εθαξκνζηεί θαη ην 9% (n=9) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε θαηαγγειία 
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ΠΟΤ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ
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ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ 

πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί. 

Πίλαθαο 19 - Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο 

πξνηεηλόκελα κέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν δήκνο 

 Ν ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΣΤΠΗΚΖ 

ΑΠΟΚΛΗΖ 

Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΔΧ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΚΑΜΠΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΟΦΔΛΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΗΥΑΝ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ 

ΤΣΖΜΑΣΟ PAYT, ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ 

ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΧ ΤΣΖΜΑ 

81 3,1605 ,60118  

Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΔΧ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΚΑΜΠΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΟΦΔΛΟ ΠΟΤ 

ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΗΥΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ 

PAYT, ΘΑ ΒΟΖΘΟΤΔ ΖΜΑΝΣΗΚΑ 

ΣΖΝ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΔ ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΧ ΤΣΖΜΑ 

81 3,2099 ,60655  

Ζ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΡΟΣΗΜΧΝ ΑΠΟ ΣΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΖ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ 

ΣΟ ΤΣΖΜΑ PAYT ΠΟΤ ΘΑ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ 

77 2,6883 ,86237  

Ζ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ 

ΟΝΟΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΤΝ ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΑ ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ 

ΣΟ ΤΣΖΜΑ PAYT ΠΟΤ ΘΑ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ 

77 1,7922 ,74934  

Ζ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΤΝ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΑ ΘΑ ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΖΝ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

PAYT ΠΟΤ ΘΑ ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ 

73 2,1781 ,99083  
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5.3.4 Απόςεηο γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ 

Πίλαθαο 20 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ζεσξνύλ όηη νη ζπκπνιίηεο ηνπο δελ ζα δπζθνιεπηνύλ 

λα ελαξκνληζηνύλ κε έλα ζύζηεκα PAYT 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 37 37,0 37,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 6 6,0 43,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 17 17,0 60,0  

ΤΜΦΧΝΧ 37 37,0 97,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 3 3,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 22 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ζεσξνύλ όηη νη ζπκπνιίηεο ηνπο δελ ζα 

δπζθνιεπηνύλ λα ελαξκνληζηνύλ κε έλα ζύζηεκα PAYT 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 6% (n=6) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη 

ζεσξνχλ φηη νη ζπκπνιίηεο ηνπο δελ ζα δπζθνιεπηνχλ λα ελαξκνληζηνχλ κε έλα ζχζηεκα 

PAYT, ην 17% (n=17) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ζεσξνχλ φηη νη ζπκπνιίηεο 

ηνπο δελ ζα δπζθνιεπηνχλ λα ελαξκνληζηνχλ κε έλα ζχζηεκα PAYT, ην 37% (n=37) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ζεσξνχλ φηη νη ζπκπνιίηεο ηνπο δελ 

ζα δπζθνιεπηνχλ λα ελαξκνληζηνχλ κε έλα ζχζηεκα PAYT, ην 37% (n=37) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ζεσξνχλ φηη νη ζπκπνιίηεο ηνπο δελ ζα δπζθνιεπηνχλ λα 

ελαξκνληζηνχλ κε έλα ζχζηεκα PAYT θαη ην 3% (n=3) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί 
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απνιχησο κε ην φηη ζεσξνχλ φηη νη ζπκπνιίηεο ηνπο δελ ζα δπζθνιεπηνχλ λα ελαξκνληζηνχλ 

κε έλα ζχζηεκα PAYT. 

Πίλαθαο 21 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνρσξνύζαλ ζε επώλπκε θαηαγγειία ελόο 

ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζύζηεκα PAYT 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 29 29,0 29,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 15 15,0 44,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 38 38,0 82,0  

ΤΜΦΧΝΧ 15 15,0 97,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 3 3,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 23 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνρσξνύζαλ ζε επώλπκε θαηαγγειία ελόο 

ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζύζηεκα PAYT 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 15% (n=15) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην 

φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε επψλπκε θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη 

αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα PAYT, ην 38% (n=38) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δηαθσλεί κε ην φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε επψλπκε θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε ηνπο πνπ 

απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα PAYT, ην 29% (n=29) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε επψλπκε 

θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα 

PAYT, ην 15% (n=15) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε επψλπκε 

θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα 
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PAYT θαη ην 3% (n=3) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ζα πξνρσξνχζαλ 

ζε επψλπκε θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο 

έλα ζχζηεκα PAYT. 

Πίλαθαο 22 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνρσξνύζαλ ζε αλώλπκε θαηαγγειία ελόο 

ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζύζηεκα payt 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 28 28,0 28,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 12 12,0 40,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 24 24,0 64,0  

ΤΜΦΧΝΧ 29 29,0 93,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 7 7,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 24 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνρσξνύζαλ ζε αλώλπκε θαηαγγειία ελόο 

ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζύζηεκα payt 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 12% (n=12) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην 

φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε αλψλπκε θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη 

αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα payt, ην 24% (n=24) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί 

κε ην φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε αλψλπκε θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη 

αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα payt, ην 28% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί 

νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε αλψλπκε θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε ηνπο πνπ 

απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα payt, ην 29% (n=29) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε αλψλπκε θαηαγγειία ελφο 
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ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα payt θαη ην 7% 

(n=7) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε αλψλπκε 

θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα 

payt. 

Πίλαθαο 23 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα έθαλαλ παξαηήξεζε ζε έλαλ ζπκπνιίηε ηνπο πνπ 

απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζύζηεκα payt 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 24 24,0 24,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 7 7,0 31,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 11 11,0 42,0  

ΤΜΦΧΝΧ 40 40,0 82,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 18 18,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 25 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα έθαλαλ παξαηήξεζε ζε έλαλ ζπκπνιίηε ηνπο 

πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζύζηεκα payt 

Απφ ηνλ πίλαθα  πξνθχπηεη φηη ην 7% (n=7) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην 

φηη ζα έθαλαλ παξαηήξεζε ζε έλαλ ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα 

παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα payt, ην 11% (n=11) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ζα 

έθαλαλ παξαηήξεζε ζε έλαλ ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο 

έλα ζχζηεκα payt, ην 24% (n=24) ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην 

φηη ζα έθαλαλ παξαηήξεζε ζε έλαλ ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα 
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παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα payt, ην 40% (n=40) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ζα 

έθαλαλ παξαηήξεζε ζε έλαλ ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο 

έλα ζχζηεκα payt θαη ην 18% (n=18) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ζα 

έθαλαλ παξαηήξεζε ζε έλαλ ζπκπνιίηε ηνπο πνπ απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο 

έλα ζχζηεκα payt. 

Πίλαθαο 24 - Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο 

απόςεηο γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ 

 Ν ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΣΤΠΗΚΖ 

ΑΠΟΚΛΗΖ 

ΘΔΧΡΧ ΟΣΗ ΟΗ ΤΜΠΟΛΗΣΔ ΜΟΤ 

ΓΔ ΘΑ ΓΤΚΟΛΔΤΣΟΤΝ ΝΑ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΣΟΤΝ ΜΔ ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ PAYT 

63 2,5873 ,73254  

ΘΑ ΠΡΟΥΧΡΟΤΑ Δ ΔΠΧΝΤΜΖ 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΔΝΟ ΤΜΠΟΛΗΣΖ 

ΜΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΑ ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΝΣΑ 

ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ PAYT 

71 2,0845 ,76991  

ΘΑ ΠΡΟΥΧΡΟΤΑ Δ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΔΝΟ ΤΜΠΟΛΗΣΖ 

ΜΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΑ ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΝΣΑ 

ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ PAYT 

72 2,4306 ,88535  

ΘΑ ΔΚΑΝΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ Δ ΔΝΑ 

ΤΜΠΟΛΗΣΖ ΜΟΤ ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΑ 

ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΝΣΑ ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ 

PAYT 

76 2,9079 ,86684  
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5.3.5 Απνηειεζκαηηθόηεξν θαη επθνιόηεξν/θαηαιιειόηεξν ζηελ εθαξκνγή 

ζύζηεκα 

Πίλαθαο 25 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πνην ζεσξνύλ όηη είλαη ην απνηειεζκαηηθόηεξν ζύζηεκα 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΥΡΔΧΖ ΑΝΑ ΑΚΟΤΛΑ 19 19,0 19,0  

ΔΞΤΠΝΟ ΚΑΓΟ 51 51,0 70,0  

ΚΑΓΟ ΑΝΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 30 30,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 26 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πνην ζεσξνύλ όηη είλαη ην απνηειεζκαηηθόηεξν 

ζύζηεκα 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 19% (n=19) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί φηη ε ρξέσζε αλά 

ζαθνχια είλαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα, ην 51% (n=51) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί 

φηη ν έμππλνο θάδνο είλαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα θαη ην 30% (n=30) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί φηη ν θάδνο αλά θαηνηθία είλαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα,  
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Πίλαθαο 26 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πνην ζύζηεκα ζεσξνύλ θαηαιιειόηεξν κε επθνιόηεξε 

εθαξκνγή γηα ην Γήκν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΥΡΔΧΖ ΑΝΑ ΑΚΟΤΛΑ 20 20,0 20,0  

ΔΞΤΠΝΟ ΚΑΓΟ 52 52,0 72,0  

ΚΑΓΟ ΑΝΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 28 28,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 100 100,0   

 

Γηάγξακκα 27 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πνην ζύζηεκα ζεσξνύλ θαηαιιειόηεξν κε 

επθνιόηεξε εθαξκνγή γηα ην Γήκν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 20% (n=20) ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε ρξέσζε 

αλά ζαθνχια είλαη ην θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα κε επθνιφηεξε εθαξκνγή γηα ην Γήκν ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ, ην 52% (n=52) ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ν έμππλνο θάδνο είλαη ην 

θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα κε επθνιφηεξε εθαξκνγή γηα ην Γήκν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ θαη ην 

28% (n=28) ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ν θάδνο αλά θαηνηθία είλαη ην θαηαιιειφηεξν 

ζχζηεκα κε επθνιφηεξε εθαξκνγή γηα ην Γήκν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. 
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5.4Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

Ζ κνλνκεξήο αλάιπζε δηαθχκαλζεο (one-way analysis of variance (ANOVA) 

ρξεζηκνπνηείηαηγηαηελεχξεζεαλππάξρνπλζηαηηζηηθάζεκαληηθέοδηαθνξνπνηήζεηοαλάκεζαζην

ποκέζνποφξνποδπνήπεξηζζφηεξσλαλεμάξηεησλκεηαμχηνπονκάδσλ. O έιεγρνο ειέγρνπ 

ηζφηεηαο κέζσλ t-test γηα δχν δείγκαηα εθαξκφδεηαη κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο απφθιηζεο 

ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ θαηεγνξηθψλ 

κεηαβιεηψλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). 

ηνλ έιεγρν αλάιπζεο δηαζπνξάο παξαηίζεηαη πίλαθαο κέζσλ ηηκψλ αλά κεηαβιεηή θαη γηα 

θάζε επηκέξνπο ππνπιεζπζκφ. Αθνινπζεί ν πίλαθαο αλάιπζεο δηαζπνξάο θαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηνπο ππνπιεζπζκνχο 

αθνινπζεί πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνπιεζπζκψλ ζε ππννκάδεο κε πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο 

(sheffe). Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο 

ζε κεηαβιεηή πνπ δηαρσξίδεη ηνλ πιεζπζκφ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ππνπιεζπζκνχο θαη 

θαηά ζπλέπεηα έρεη λφεκα ε νκαδνπνίεζε ησλ ππνπιεζπζκψλ απηψλ ζε λέεο νκάδεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν πξψηνο πίλαθαο πεξηγξάθεη ηα δεδνκέλα. Ζ ηηκή Sig. ηεο παξακέηξνπ F 

ηνπ πίλαθα ANOVA είλαη απηή πνπ καο δείρλεη αλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο επίδνζε 

ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ή φρη. Αλ ε ηηκή ζεκαληηθφηεηαο ηνπ F (ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα) είλαη < 0,05 κπνξνχκε 

λα ηζρπξηζηνχκε, κε πεξηζψξην ιάζνπο 5%, φηη νη δηαθνξέο ησλ ηηκψλ επίδνζεο ζηηο 

δηάθνξεο νκάδεο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

  



78 

1
ν
ζπζρεηηζηηθό εξώηεκα 

Τπάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ απαληήζεσλ γηα ην πνην ζεσξείηαη 

θαηαιιειόηεξν (εξώηεζε: 12) θαη απνηειεζκαηηθόηεξν ζύζηεκα (εξώηεζε: 11); 

Γηα ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εθαξκφδεηαη ε εληνιή ηνπ spss Oneway ANOVA. 

Πίλαθαο 27 - ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα κνληέινπ 1νπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο 

 Sum of Squares df Mean Square       F Sig. 

Between 

Groups 
18,915 2 9,458 32,251 ,000 

Within 

Groups 
28,445 97 ,293 

  

Total 47,360 99    

Πίλαθαο 28 - Γηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ σο πξνο ην πνην είλαη ην απνηειεζκαηηθόηεξν 

ζύζηεκα κε ην ζύζηεκα πνπ ζεσξνύλ θαηαιιειόηεξν 

(I) 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΔΡΟ 

ΤΣΖΜΑ 

(J) 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΔΡΟ 

ΤΣΖΜΑ 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

     Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

ΥΡΔΧΖ ΑΝΑ ΑΚΟΤΛΑ 

ΔΞΤΠΝΟ ΚΑΓΟ -,85449
* ,14555 ,000 

-

1,2009 
-,5081 

ΚΑΓΟ ΑΝΑ 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ 
-1,27018

* ,15877 ,000 
-

1,6481 
-,8923 

       

ΔΞΤΠΝΟ ΚΑΓΟ 
ΥΡΔΧΖ ΑΝΑ 

ΑΚΟΤΛΑ 
,85449

* ,14555 ,000 ,5081 1,2009 

 
ΚΑΓΟ ΑΝΑ 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ 
-,41569

* ,12460 ,003 -,7123 -,1191 

ΚΑΓΟ ΑΝΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 
ΥΡΔΧΖ ΑΝΑ 

ΑΚΟΤΛΑ 
1,27018

* ,15877 ,000 ,8923 1,6481 

 ΔΞΤΠΝΟ ΚΑΓΟ ,41569
* ,12460 ,003 ,1191 ,7123 
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Πίλαθαο 29 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πνην ζύζηεκα ζεσξνύλ θαηαιιειόηεξν γηα εθαξκνγή 

σο πξνο ην ζύζηεκα πνπ ζεσξνύλ απνηειεζκαηηθόηεξν 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΔΡΟ 

ΤΣΖΜΑ 
Ν Subset for alpha=0,05 

  1 2 3 

ΥΡΔΧΖ ΑΝΑ ΑΚΟΤΛΑ 19 1,2632   

ΔΞΤΠΝΟ ΚΑΓΟ 51  2,1176  

ΚΑΓΟ ΑΝΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 30   2,5333 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ γηα ην πνην ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα 

(sig>0,05).Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζεψξεζαλ ηε ρξέσζε αλά ζαθνχια απνηειεζκαηηθφηεξν 

ζχζηεκα ζεσξνχλ ηε ρξέσζε αλά ζαθνχια θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα γηα εθαξκνγή, νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ζεψξεζαλ ηνλ έμππλν θάδν απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα ζεσξνχλ ηνλ 

έμππλν θάδν θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα γηα εθαξκνγή θαη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζεψξεζαλ 

ηνλ θάδν αλά θαηνηθία απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα ζεσξνχλ ηνλ θάδν αλά θαηνηθία 

θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα γηα εθαξκνγή. 
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2
ν
ζπζρεηηζηηθό εξώηεκα 

Τπάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ απαληήζεσλ γηα ην πνην ζεσξείηαη 

θαηαιιειόηεξν ζύζηεκα (εξώηεζε: 12) αλάινγα κε ην αλ κέλνπλ ζε κνλνθαηνηθία ή 

πνιπθαηνηθία (εξώηεζε: 18); 

Γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εθαξκφδεηαη ε εληνιή ηνπ spssindependentsamplest-test 

επεηδή ε κεηαβιεηή θαηνηθία δηαθξίλεηαη ζε δπν ππνθαηεγνξίεο κνλνθαηνηθία-πνιπθαηνηθία. 

Πίλαθαο 30 - Γηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πνην ζύζηεκα ζεσξνύλ 

θαηαιιειόηεξν/ έρεη επθνιόηεξε εθαξκνγή ζην Γήκν πνπ αλήθνπλ σο πξνο ηνλ ηύπν θαηνηθίαο 

  Levene'

s Test 

for 

Equality 

of 

Varianc

es 

t-test for Equality of Means 

  F Si

g. 
t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

 

         Low

er 
Upp

er 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΔΡΟ/ΔΤ

ΚΟΛΟΣΔΡΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

,9

38 
,3

35 
1,5

53 
98 ,124 ,22222 ,14308 

-

,061

71 

,506

15 

Equal 

varian

ces 

not 

assum

ed 

  

1,5

59 
73,5

05 
,123 ,22222 ,14253 

-

,061

81 

,506

25 

           

 

 

 ΚΑΣΟΗΚΗΑ N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

Mean 
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ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΔΡΟ/ΔΤΚΟΛΟΣΔΡΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΑ 36 2,2222 ,68080 ,11347 

ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ 64 2,0000 ,69007 ,08626 

 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξψηεζε πνην ζχζηεκα ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν/έρεη επθνιφηεξε 

εθαξκνγή ζην Γήκν ηνπο σο πξνο ηνλ ηχπν θαηνηθίαο (sig>0,05). Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν 

θαηνηθίαο (πνιπθαηνηθία/ κνλνθαηνηθία) νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ηνλ έμππλν θάδν 

θαηαιιειφηεξν/ έρεη επθνιφηεξε εθαξκνγή ζην Γήκν ηνπο. 

3
ν
ζπζρεηηζηηθό εξώηεκα 

Τπάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ απαληήζεσλ γηα ην πνην ζεσξείηαη 

θαηαιιειόηεξν ζύζηεκα (εξώηεζε: 12) αλάινγα κε ην κέγεζνο λνηθνθπξηνύ (εξώηεζε: 

16); 

Γηα ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εθαξκφζηεθε ε εληνιή ηνπ spssOnewayAnova. 

ANOVA 

Πίλαθαο 31 - Δύξεζε δηαθνξνπνίεζεο ζηελ εξώηεζε πνην ζύζηεκα ζεσξνύλ θαηαιιειόηεξν/ επθνιόηεξν ζηελ 

εθαξκνγή σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ηνπο 

 Sum of Squares df Mean Square       F Sig. 

Between 

Groups 
1,115 4 ,279 ,573 ,683 

Within 

Groups 
46,245 95 ,487   

Total 47,360 99    

 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πνην ζχζηεκα ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν/επθνιφηεξν 

ζηελ εθαξκνγή σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο (sig>0,05). Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο ζεσξνχλ ηνλ έμππλν θάδν θαηαιιειφηεξν 

ζχζηεκα/επθνιφηεξν ζηελ εθαξκνγή. 
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4
ν
ζπζρεηηζηηθό εξώηεκα 

Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ζεσξνχκελνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο (εξψηεζε: 12) θαη 

ηεο θιίκαθαο Β (απφςεηο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ – εξσηήζεηο 7 έσο 10) 

Γηα ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εθαξκφδεηαη ε εληνιή ηνπ spssCorrelations. 

Πίλαθαο 32 - Πίλαθαο πζρέηηζε κεηαμύ ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ πνιηηώλ θαη ηελ εξώηεζε πνην 

ζεσξνύλ θαηαιιειόηεξν ζύζηεκα/επθνιόηεξε εθαξκνγή 

  ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣ

ΔΡΟ 

ΤΣΖΜΑ/ΔΤΚ

ΟΛΟΣΔΡΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΟΗ 

ΤΜΠΟΛΗ

ΣΔ ΜΟΤ 

ΓΔΝ ΘΑ 

ΓΤΚΟΛΔ

ΤΣΟΤΝ ΝΑ 

ΔΝΑΡΜΟΝ

ΗΣΟΤΝ 

ΜΔ ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ 

PAYT 

ΘΑ 

ΠΡΟΥΧΡΟ

ΤΑ Δ 

ΔΠΧΝΤΜ

Ζ 

ΚΑΣΑΓΓΔ

ΛΗΑ ΔΝΟ 

ΤΜΠΟΛΗ

ΣΖ ΜΟΤ 

ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣ

ΔΗ 

ΑΝΔΞΔΛΔ

ΓΚΣΑ 

ΠΑΡΑΒΗΑΕ

ΟΝΣΑ 

ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ 

PAYT 

ΘΑ 

ΠΡΟΥΧΡΟ

ΤΑ Δ 

ΑΝΧΝΤΜ

Ζ 

ΚΑΣΑΓΓΔ

ΛΗΑ ΔΝΟ 

ΤΜΠΟΛΗ

ΣΖ ΜΟΤ 

ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣ

ΔΗ 

ΑΝΔΞΔΛΔ

ΓΚΣΑ 

ΠΑΡΑΒΗΑΕ

ΟΝΣΑ 

ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ 

PAYT 

ΘΑ 

ΔΚΑΝΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡ

ΖΖ Δ 

ΔΝΑ 

ΤΜΠΟΛΗ

ΣΖΣ ΜΟΤ 

ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣ

ΔΗ 

ΑΝΔΞΔΛΔ

ΓΚΣΑ 

ΠΑΡΑΒΗΑΕ

ΟΝΣΑ 

ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ 

PAYT 

ΔΝΑΡΜ

ΟΝΗΖ 

ΠΟΛΗΣΧ

Ν 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣ

ΔΡΟ 

ΤΣΖΜΑ/ΔΤΚ

ΟΛΟΣΔΡΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Pearso

n 

Correl

ation 

1 ,061 ,017 -,013 ,054 ,042 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

,633 ,887 ,913 ,642 ,687 

N 100 63 71 72 76 93 

 

ΟΗ 

ΤΜΠΟΛΗΣΔ 

ΜΟΤ ΓΔΝ ΘΑ 

ΓΤΚΟΛΔΤΣΟ

ΤΝ ΝΑ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΣ

ΟΤΝ ΜΔ ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ 

PAYT 

 

ΘΑ 

ΠΡΟΥΧΡΟΤΑ 

Δ ΔΠΧΝΤΜΖ 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 

ΔΝΟ 

ΤΜΠΟΛΗΣΖ 

ΜΟΤ ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣ

 

Pearso

n 

Correl

ation 

,061 1 ,328* ,383** ,259 ,663** 

Sig. 

(2-

tailed) 

,633 

 

,028 ,007 ,061 ,000 

N 63 63 45 49 53 63 

 

 

Pearso

n 

Correl

ation 

,017 ,328* 1 ,790** ,446** ,835** 

Sig. 

(2-

tailed) 

,887 ,028 

 

,000 ,001 ,000 
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Α 

ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΝΣ

Α ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ 

PAYT 

 

ΘΑ 

ΠΡΟΥΧΡΟΤΑ 

Δ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 

ΔΝΟ 

ΤΜΠΟΛΗΣΖ 

ΜΟΤ ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣ

Α 

ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΝΣ

Α ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ 

PAYT 

 

ΘΑ ΔΚΑΝΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

Δ ΔΝΑ 

ΤΜΠΟΛΗΣΖΣ 

ΜΟΤ ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣ

Α 

ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΝΣ

Α ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ 

PAYT 

 

 

 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

ΠΟΛΗΣΧΝ 

N 71 45 71 60 55 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearso

n 

Correl

ation 

 

 

 

 

-,013 

 

 

 

 

,383** 

 

 

 

 

,790** 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

,474** 

 

 

 

 

,871** 

Sig. 

(2-

tailed) 

,913 ,007 ,000 

 

,000 ,000 

N 72 49 60 72 59 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearso

n 

Correl

ation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,446** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,474** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,794** 

Sig. 

(2-

tailed) 

,642 ,061 ,001 ,000 

 

,000 

N 76 53 55 59 76 76 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

Pearso

n 

Correl

ation 

 

 

 

 

 

 

 

 

,042 

 

 

 

 

 

 

 

 

,663** 

 

 

 

 

 

 

 

 

,835** 

 

 

 

 

 

 

 

 

,871** 

 

 

 

 

 

 

 

 

,794** 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Sig. 

(2-

tailed) 

,687 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 N 93 63 71 72 76 93 

 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

ελαξκφληζε πνιηηψλ θαη πνην ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα/επθνιφηεξε 

εθαξκνγή(sig>0,05).Οη πνιίηεο ελαξκνλίδνληαη κε ην ζχζηεκα αλεμάξηεηα πνην ζχζηεκα 

ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα/επθνιφηεξε εθαξκνγή. 

5νζπζρεηηζηηθό εξώηεκα 

Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ζεσξνύκελνπ θαηαιιειόηεξνπ ζπζηήκαηνο (εξώηεζε: 12) 

θαη ηεο θιίκαθαο Α (κέηξα πνπ ζα κπνξνύζε λα αλαιάβεη ν Γήκνο) (έιεγρνο κία - κία 

ηηο εξσηήζεηο θαη ζπλνιηθά) 

Γηα ην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εθαξκφζηεθε ε εληνιή ηνπ spssCorrelations.
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Πίλαθαο 33 - πζρέηηζε κεηαμύ ησλ κέηξσλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν δήκνο, ησλ εξσηήζεσλ πνπ απνηεινύλ ηα κέηξα πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν δήκνο θαη ηεο εξώηεζεο πνην ζεσξείηαη θαηαιιειόηεξν 

ζύζηεκα/επθνιόηεξε εθαξκνγή 

  ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΔΡΟ/ΔΤΚΟΛΟΣΔ

ΡΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΜΔΣΡ

Α 

Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΔΧ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚ

Ζ 

ΚΑΜΠΑΝΗΑ 

ΓΗΑ ΣΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΟΦΔΛΟ ΠΟΤ 

ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 

ΔΗΥΑΝ ΑΠΟ 

ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΔΝΟ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

PAYT, ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ 

ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΔ ΣΟ ΔΝ 

ΛΟΓΧ 

ΤΣΖΜΑ 

Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΔΧ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΚΑΜΠΑΝΗΑ ΓΗΑ 

ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚ

Ο ΟΦΔΛΟ ΠΟΤ 

ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 

ΔΗΥΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΔΝΟ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

PAYT, ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ 

ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΔ ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΧ 

ΤΣΖΜΑ 

Ζ ΔΠΗΒΟΛΖ 

ΠΡΟΣΗΜΧΝ 

ΑΠΟ ΣΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣ

Ζ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ 

ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ 

ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

PAYT ΠΟΤ ΘΑ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ 

Ζ 

ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖ

Ζ ΣΧΝ 

ΟΝΟΜΑΣΧΝ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΤΝ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΑ 

ΘΑ ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ 

ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΔ ΣΟ 

ΤΣΖΜΑ PAYT 

ΠΟΤ ΘΑ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ 

Ζ 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 

ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΤ

Ν 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣ

Α ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ 

ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ 

ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

PAYT ΠΟΤ ΘΑ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΔΡΟ 

ΤΣΖΜΑ/ΔΤΚΟΛΟΣΔ

ΡΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Pearson 

Correlatio

n 

1 ,235
*
 ,137 ,117 ,238

*
 ,106 ,229 

Sig. (2-

tailed) 

 
,022 ,224 ,299 ,037 ,358 ,052 

N 100 95 81 81 77 77 73 

 

ΜΔΣΡΑ 

 

 

 

 

 

 

Pearson 

Correlatio

n 

,235
*
 1 ,635

**
 ,595

**
 ,795

**
 ,702

**
 ,786

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,022 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 95 95 81 81 77 77 73 
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Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔΧ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΚΑΜΠΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΟΦΔΛΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ 

ΝΑ ΔΗΥΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ 

ΤΣΖΜΑΣΟ PAYT, 

ΘΑ ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΔΝ 

ΛΟΓΧ ΤΣΖΜΑ 

 

Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔΧ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ 

ΚΑΜΠΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ 

ΟΦΔΛΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ 

ΝΑ ΔΗΥΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ 

ΤΣΖΜΑΣΟ PAYT, 

ΘΑ ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΔΝ 

ΛΟΓΧ ΤΣΖΜΑ 

 

Ζ ΔΠΗΒΟΛΖ 

ΠΡΟΣΗΜΧΝ ΑΠΟ ΣΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΖ 

 

 

Pearson 

Correlatio

n 

,137 ,635
**

 1 ,889
**

 ,340
**

 ,075 ,153 

Sig. (2-

tailed) 
,224 ,000 

 
,000 ,005 ,551 ,236 

N 81 81 81 73 67 65 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson 

Correlatio

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,595
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,889
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,278
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,023 

Sig. (2-

tailed) 
,299 ,000 ,000 

 
,024 ,973 ,859 

N 81 81 73 81 66 67 64 
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ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ 

ΤΣΖΜΑ PAYT ΠΟΤ 

ΘΑ ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ 

ΣΧΝ ΟΝΟΜΑΣΧΝ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΤΝ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΑ ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ 

ΤΣΖΜΑ PAYT ΠΟΤ 

ΘΑ ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson 

Correlatio

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,238
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,795
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,340
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,278
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,504
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,584
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,037 ,000 ,005 ,024 

 
,000 ,000 

N 77 77 67 66 77 65 61 

        

        

        



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson 

Correlatio

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,702
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,504
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,697
**

 

 
Sig. (2-

tailed) 
,358 ,000 ,551 ,973 ,000 

 
,000 

 N 77 77 65 67 65 77 63 
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Ζ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΤΝ 

ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΑ ΘΑ 

ΒΟΖΘΟΤΔ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ 

ΤΣΖΜΑ PAYT ΠΟΤ 

ΘΑ ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson 

Correlatio

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,786
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,584
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,697
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Sig. (2-

tailed) 
,052 ,000 ,236 ,859 ,000 ,000 

 

 N 73 73 62 64 61 63 73 
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Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα 

κέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν δήκνο θαη πνην ζχζηεκα ζεσξνχλ 

θαηαιιειφηεξν/επθνιφηεξε εθαξκνγή (sig<0,05). Με ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

κέηξσλ απφ ην δήκν, νη πνιίηεο θαηαλννχλ πνην είλαη ην θαηαιιειφηεξν 

ζχζηεκα/επθνιφηεξε εθαξκνγή. Δπίζεο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ εξψηεζε αλ ε επηβνιή πξνζηίκσλ απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ 

αλεμέιεγθηε απφξξηςε ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην 

ζχζηεκα PAYT πνπ ζα εθαξκνζηεί θαη πνην ζχζηεκα ζεσξνχλ 

θαηαιιειφηεξν/επθνιφηεξε εθαξκνγή (sig<0,05). Με ηελ αχμεζε ηεο επηβνιήο 

πξνζηίκσλ απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε, νη πνιίηεο 

θαηαλννχλ πνην είλαη ην θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα/επθνιφηεξε εθαξκνγή. Γελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ελεκέξσζε πνιηηψλ κέζσ 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο PAYT, ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ πνιηηψλ 

πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα, ζηελ θαηαγγειία ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ 

αλεμέιεγθηα θαη ζην πνην ζχζηεκα ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν/επθνιφηεξε εθαξκνγή 

(sig>0,05). 
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πκπεξάζκαηα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 100 δεκφηεο Πεξηζηεξίνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη γπλαίθεο (64,0%), ειηθίαο 47-56 εηψλ (55,0%). Ζ ζρεηηθή 

πιεηνςεθία έρεη αλψηεξε ή/θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε (58,0%), ελψ έλα αμηνζεκείσην 

πνζνζηφ (21,0%) είλαη απφθνηηνη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν κέγεζνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ζην νπνίν εληάζζνληαη κπνξεί λα ζεσξεζεί κέζν πξνο κηθξφ, θαζψο ην 

38,0% απνηεινχληαλ απφ ζπλνιηθά 4 άηνκα, ην 23,0% απφ 3 άηνκα θαη ην 16,0% απφ 

κφιηο 2 άηνκα. Όπσο είλαη ινγηθφ ζηελ εξψηεζε γηα ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

παξαηεξήζεθε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή θαζψο ην 19,0 % πξνηίκεζε λα κε δψζεη 

απάληεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο πάλησο νη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο (53,0%) είλαη 

κέζνπ εηζνδήκαηνο, κεηαμχ 20.000 θαη 50.000 επξψ. 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζεσξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ην 

ζχζηεκα ρξέσζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ κε θάπνην άιιν δηθαηφηεξν ζχζηεκα ε 

κεγάιε πιεηνςεθία απάληεζε ζεηηθά (70,0%). Έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ (23,0%) 

δελ είρε άπνςε, ελψ ειάρηζηνη δηαθσλνχζαλ (7,0%). Ζ ζρεδφλ απφιπηε ζπκθσλία 

ησλ πνιηηψλ κε ηελ ελζσκάησζε ζπζηήκαηνο PAYT ήηαλ αλακελφκελε, θάηη πνπ 

έρεη θαλεί θαη ζε πξφηεξεο έξεπλεο (Kevrekidou, 2016;Κισλάξε, 2020; 

Παπαδνπνχινπ, 2021) αιιά θαη ζηελ κεγάιε έξεπλα ηεο Πεξηθέξεηαο (ΔΓΝΑ, 

2022β). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φκσο ε ζρεδφλ θαζνιηθή απνδνρή ηνπ κέηξνπ, αθφκα 

θαη απφ άηνκα πνπ ελδερνκέλσο ζα ζηγνχλ νηθνλνκηθά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, 

ζρεηίδεηαη ζζελαξά κε ηελ ειιηπή ελεκέξσζε φπσο θαη ηελ άθξηηε «ζεηηθή» 

αληαπφθξηζε πνπ ιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθά κέηξα ρσξίο λα έρνπλ θαηαλνήζεη νη 

πνιίηεο ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ ζηε δσή ηνπο (Αλαγλψζηε, 2018;Anagnostietal, 

2020;Anagnostietal, 2021). 

Απφ ηα ηξία (3) πξνηεηλφκελα κέηξα PAYT ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί 

σο θαηαιιειφηεξν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Α είηε ηνλ έμππλν θάδν (51%), είηε ηνλ 

θάδν αλά θαηνηθία (30%) θαη πνιχ ιηγφηεξνη (19,0%) ηε ρξέσζε αλά ζαθνχια. Σα 

πνζνζηά είλαη ζρεδφλ ηα ίδηα γηα ην πην ζεσξείηαη σο πεξηζζφηεξν εθαξκφζηκν κέηξν 

γηα ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ (έμππλνο θάδνο: 52%, θάδνο αλά θαηνηθία: 28% θαη ρξέσζε 

αλά ζαθνχια: 20%). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο ζπγθιίλνπλ κεξηθψο κε 

ηε βηβιηνγξαθία θαζψο ζε άιιεο έξεπλεο νη πνιίηεο ζεσξνχλ φηη ν έμππλνο θάδνο θαη 
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θάδνο αλά θαηνηθία είλαη θαηά ζεηξά νη πιένλ ελδεδεηγκέλεο ιχζεηο (Kevrekidou, 

2016; Παπαδνπνχινπ, 2021) θαη ζε άιιεο ην αληίζηξνθν (Κισλάξεο, 2020), πάλησο 

κε κηθξή δηαθνξά θαη φρη κε ηφζν κεγάιε πνπ παξαηεξήζεθε εδψ. Απφ ηελ 

επαγσγηθή αλάιπζε πνπ αθνινχζεζε γηα λα ειεγρζεί αλ θάπνην ζχζηεκα ζεσξείηαη 

λαη κελ θαηαιιειφηεξν αιιά ιηγφηεξν εθαξκφζηκν, δελ πξνέθπςε θάπνηα ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθή δηαθνξνπνίεζε. 

Μάιηζηα είηε νη εξσηεζέληεο θαηνηθνχζαλ ζε πνιπθαηνηθία είηε ζε κνλνθαηνηθία, 

είηε ην λνηθνθπξηφ ηνπο ήηαλ κεγάιν ή φρη, θαη πάιη ε ζεηξά πξνηίκεζεο ήηαλ (1) 

έμππλνο θάδνο, (2) θάδνο αλά θαηνηθία θαη ηέινο (3) ρξέσζε αλά ζαθνχια. Κάηη 

ηέηνην πξνθαιεί κεξηθή έθπιεμε θαζψο ζα αλακελφηαλ φζνη θαηνηθνχλ ζε 

κνλνθαηνηθία λα επηιέμνπλ ηνλ θάδν αλά θαηνηθία πνπ είλαη πην εχθνια 

εθαξκφζηκνο. 

Να ηνλίζνπκε φηη ζχκθσλα φηη ζχκθσλα κε κειέηεο ν έμππλνο θάδνο είλαη ην πιένλ 

δαπαλεξφ κέηξν, απαηηεί ηδηαίηεξε ηερλνινγία θαη έρνπλ παξαηεξεζεί παξαβηάζεηο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αρξήζηεπζε ηνπ ηζηπ πνπ θέξνπλ πνιπδάπαλε 

αληηθαηάζηαζε. Ο θάδνο αλά θαηνηθία απφ ηελ άιιε ζεσξείηαη κε εθαξκφζηκν κέηξν 

γηα ππθλνθαηνηθεκέλνπο Γήκνπο κε ειάρηζηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο γηα ζηάζκεπζε, 

φπσο ζα απαηηνχληαλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, δειαδή ζηνλ θάδν αλά θαηνηθία, 

δελ κπνξεί λα ειεγρζεί θαη ε απφξξηςε θαζψο ζα κπνξνχζε ν πνιίηεο λα απνξξίςεη 

ζε θάπνην άιιν θάδν πνπ ζα αλήθε ζε άιιν λνηθνθπξηφ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα PAYT αλά ηνλ θφζκν αιιά θαη ζηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν πξνηάζεθε ε ιχζε ηεο ρξέσζεο αλά ζαθνχια, ζχζηεκα 

ην νπνίν νη εξσηεζέληεο ηεο παξνχζεο έξεπλαο ζεσξνχλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ 

αιιά θαη δπζθνιφηεξα εθαξκφζηκν. Γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ «έμππλνπ» θάδνπ κία 

πηζαλή εμήγεζε είλαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ φξνπ «έμππλνο», φπσο αθξηβψο ζεηηθή 

επίδξαζε έρνπλ νη φξνη βην-
1
 ή αλαθύθισζε

2
, αθφκα θαη αλ ζηελ πξάμε ν «έμππλνο» 

θάδνο είλαη κε εθαξκφζηκν ή δαπαλεξφ κέηξν γηα ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ. 

                                                 
1
  Σν ζπλζεηηθφ βην- φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηβαιινληηθνχο φξνπο έρεη πάληνηε έλα ζεηηθφ 

αληίθηππν παξφιν πνπ κπνξεί ηειηθά ε παξάγσγε ιέμε λα είλαη επηβαξπληηθή γηα ην πεξηβάιινλ. Γηα 

παξάδεηγκα ηα βην-πιαζηηθά είλαη παξάγσγα ησλ πεηξειαηνεηδψλ φπσο θαη ηα πιαζηηθά απιά 

πξνήιζαλ κε θπζηθέο δηεξγαζίεο. Σα βηνπιαζηηθά είλαη εμίζνπ βιαβεξά κε ηα πιαζηηθά 
2
  χκθσλα κε ηελ ΔΔ ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη φρη ε αλαθχθισζε είλαη πξνηηκφηεξε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη ηα παξάγσγα ηεο αλαθχθισζεο είλαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο απφ ηα 

αξρηθά απφ ηα νπνία πξνήιζαλ (downcycling) 



93 

ρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ν Γήκνο, νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε ελεκέξσζε γηα ην πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ελζσκάησζε ελφο ζπζηήκαηνο PAYT ζα ήηαλ ην 

απνηειεζκαηηθφηεξν κέηξν. Κάηη ηέηνην είρε ηνληζηεί πνιιάθηο ηφζν ζηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο PAYT ζηελ Διεπζίλα ην 2009 φζν θαη ζηε βηβιηνγξαθία 

γηα ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ (Kevrekidou, 

2016;Παπαδνπνχινπ, 2022). Οη δεκφηεο δελ είλαη ηφζν ζχκθσλνη φηη ε επηβνιή 

πξνζηίκσλ ζα θέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ελψ ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ πνιηηψλ πνπ ζα παξαβίαδαλ απηφ ην ζχζηεκα κάιινλ ζα ιεηηνπξγνχζε 

αλαζηαιηηθά. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε πξφηεξεο έξεπλεο γηα ηνλ 

ειιαδηθφ (Kevrekidou, 2016;Παπαδνπνχινπ, 2021) θαη θππξηαθφ ρψξν (Κισλάξεο, 

2020) θάηη πνπ εληζρχεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο (ζπγθιίλνπζα 

εγθπξφηεηα) (Golafshani, 2003). Αλαιχνληαο πηζαλνχο ζπζρεηηζκνχο κε ηε 

ζεσξνχκελε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ κέηξσλ πνπ κπνξεί λα 

ιάβεη ν Γήκνο πξνέθπςε φηη ν έμππλνο θάδνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

κέηξα πνπ ζα ιάβεη ν Γήκνο γηα ηελ ελαξκφληζε κε απηφ. Με άιια ιφγηα ζεσξνχλ 

φηη ε ρξέσζε αλά ζαθνχια δελ απαηηεί ηφζν κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ην Γήκν θαη 

επαθίεηαη ζηελ απηελέξγεηα ησλ πνιηηψλ, ελψ ε επηηπρία ηνπ θάδνπ αλά θαηνηθία θαη 

ηνπ έμππλνπ θάδνπ εμαξηψληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο παξαθηλήζεηο ηνπ 

Γήκνπ, είηε κε ηελ κνξθή ελεκέξσζεο, είηε επηβνιήο πξνζηίκσλ είηε 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πνιηηψλ πνπ παξαβηάδνπλ ην ζχζηεκα. 

ρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κέζσ 

παξαθίλεζήο ηνπο απφ άιινπο πνιίηεο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζα κπνξνχζε 

λα θάλεη άηππε παξαηήξεζε ζε ζπκπνιίηεο ηνπ φηαλ δεη λα παξαβηάδνπλ ην ζχζηεκα, 

κε δπζθνιία ζα πξνρσξνχζε ζε αλψλπκε θαηαγγειία ζην Γήκν θαη ζίγνπξα ζα 

απέθεπγε λα θάλεη επίζεκε θαηαγγειία. Σέινο, είλαη κάιινλ επηθπιαθηηθνί φηη νη 

ζπκπνιίηεο ηνπο ηειηθά ζα ηα θαηαθέξνπλ λα ελαξκνληζηνχλ κε έλα ηέηνην ζχζηεκα 

ρξεψζεσλ. Καη πάιη ηα απνηειέζκαηα ζρεδφλ ηαπηίδνληαη κε πξφηεξεο εκπεηξηθέο 

έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ην ίδην ζέκα, δειαδή θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλνη, φζνη 

πνιίηεο ηεξήζνπλ ην ζχζηεκα, λα παξαθηλήζνπλ είηε άηππα, είηε κε πην παξεκβαηηθά 

κέηξα ηνπο ππφινηπνπο (Kevrekidou, 2016;Παπαδνπνχινπ, 2021), εληζρχνληαο θαη 

πάιη ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. 
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Θα πξέπεη λα ηνληζηεί πάλησο φηη ε ζρεηηθή απξνζπκία παξαθίλεζεο ζπκπνιηηψλ 

πξνο ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ ηάμε είλαη πεξηζζφηεξν ειιεληθφ θαηλφκελν, φπνπ ε 

θαηαγγειία έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν θαη ζεσξείηαη ζπλψλπκν ηεο «θαηάδνζεο», φηη 

απηφο πνπ ηελ θάλεη είλαη ν «πιεξνθνξηνδφηεο» ησλ αξρψλ, ην «θαξθί», ζηεξεφηππν 

ίζσο ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο, θαη φρη ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θνηλσληψλ, νη νπνίεο 

ζηεξίδνληαη ζηελ θαηαγγειία (whistleblowing) γηα εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ, πξνηνχ 

παξέκβεη ην θξάηνο (Manolas & Tampakis, 2011;Οηθνλφκνπ, 2015;Γεκεηξνπνχινπ, 

2022). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη ειάρηζηεο επίζεκεο θαηαγγειίεο γηα 

παξαβίαζε πεξηβαιινληηθψλ θαλφλσλ νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ζε αλψλπκεο 

παξαηεξήζεηο ξχπαλζεο ζε πνηακνχο ή ιίκλεο θαη φρη κε ηελ κνξθή ππφδεημεο ησλ 

δξαζηψλ γηα αλεμέιεγθηε απφξξηςε απνβιήησλ (Manolas & Tampakis, 2011) 
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πδήηεζε 

Όπσο θάλεθε ηφζν απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο φπσο θαη απφ 

πξφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν (Kevrekidou, 

2016;Παπαδνπνχινπ, 2021) νη πνιίηεο είλαη κάιινλ αλελεκέξσηνη γηα ηνλ λέν ηξφπν 

ρξέσζεο απνξξηκκάησλ πνπ ζα εθαξκνζηεί απφ ηελ 01/01/2023 απφ φινπο ηνπο 

Γήκνπο ηεο ρψξαο, παξφιν πνπ ζα θιεζνχλ λα εθαξκφζνπλ ην φπνην κέηξν 

απνθαζηζηεί. ηα πιαίζηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο κίαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηβάιιεη ν θαλνληζκφο πεξί πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (GDPR) ζα ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιε ε αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην θάζε ζχζηεκα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηά ηνπ, ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο θηι. πλήζσο ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

έξεπλεο, φπνπ παξνπζηάδνληαη λέεο έλλνηεο θαη ζπληίζεληαη πεξίπινθα πξνβιήκαηα, 

γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη γηα λα κελ εμαρζνχλ εζθαικέλα 

ζπκπεξάζκαηα πξνεγείηαη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ παξαπάλσ απφ 

κία θνξέο θαη φιε ε δηαδηθαζία ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο απνθάζεσλ 

(decisionmaking). 

Αλαγθαζηηθά, ηφζν νη δηα δψζεο φζν θαη νη ζπκκεηέρνληεο δηαδηθηπαθά, έπξεπε λα 

ελεκεξσζνχλ κε ηε ρξήζε επεμεγεκαηηθήο επηζηνιήο, ε νπνία παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, θαη ε νπνία θαηαιάκβαλε έθηαζε ηεζζάξσλ 

(4) ζειίδσλ. Οη δεκφηεο επνκέλσο έπξεπε λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ηελ 

επεμεγεκαηηθή επηζηνιή κε ηε ζεσξεηηθή βάζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ρσξίο λα έρνπλ 

δεη θαλ ηνλ Νφκν 4819/2021 λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ αθνινπζνχζε. Οη έξεπλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάιε δηαδηθαζία, φπσο θαη απηέο 

κε εξσηεκαηνιφγηα κε πνιιαπιέο θιίκαθεο, ζεσξείηαη φηη νδεγνχληαη ζε ρακειή 

ζπκκεηνρή ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπιεξσζνχλ, αιιά θαη ζε 

ρακειή αμηνπηζηία, θαζψο ππάξρεη πάληνηε ην ελδερφκελν λα ζπκπιεξσζνχλ 

κεραληθά. 

ηελ παξνχζα έξεπλα παξαηεξήζεθε έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ νη 

νπνίνη δελ είραλ άπνςε ζε θάπνηεο εξσηήζεηο (ζε θάπνηεο μεπεξλνχζε ην 20%), 

γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ειιηπή ελεκέξσζε γχξσ απφ ηα 

ζπζηήκαηα PAYT. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζεο έξεπλαο πάλησο βξέζεθε λα 
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έρεη πνιχ πςειή εζσηεξηθή ζπλέπεηα πνπ εμαζθάιηδε ηελ αμηνπηζηία. Δλζηάζεηο 

εγείξνληαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηεινχζε ηελ ζχλζεζε ησλ απηνζρέδησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ησλ εξεπλψλ ησλ Kevrekidou (2016) θαη Παπαδνπνχινπ (2021) 

πνπ δηεμήρζεζαλ ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. Οη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο 

ζεσξνχληαη «γθξίδα» βηβιηνγξαθία, θαζψο δελ ππφθεηληαη ζε ελδειερή έιεγρν απφ 

επηζηεκνληθέο επηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ θξηηέο κε επηζηεκνληθή εηδίθεπζε ζην 

αληηθείκελν. Σα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξγαιεία άιισζηε δελ έρνπλ ζηαζκηζηεί θαη 

ειεγρζεί γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηά κέζσ παιηλδξφκεζεο δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ εμαρζεί απφ επαλαιακβαλφκελεο έξεπλεο ζε κεγάια δείγκαηα εξσηεζέλησλ. 

Πάλησο νη Kevrekidou (2016) θαη Παπαδνπνχινπ (2021) ζπλέζεζαλ ηηο θιίκαθεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ηνπο απφ εξσηήζεηο πνπ άληιεζαλ απφ επηζηεκνληθέο έξεπλεο . Αλ 

θαη δελ είλαη ε ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία θαζψο, ην «ζπάζηκν» κίαο θιίκαθαο ζε 

επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη ε ζχλζεζε λέσλ θιηκάθσλ, κπνξεί λα επεξεάδεη ζεκαληηθά 

κία κεηαβιεηή (),  

ε θακία πεξίπησζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα 

αλαρζνχλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ ηεο, θαζψο ην δείγκα ήηαλ πνιχ κηθξφ (n=100) 

δειαδή δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο απφςεηο ησλ δεκνηψλ Πεξηζηεξίνπ. Δίλαη φκσο κία 

έλδεημε κίαο θαηάζηαζεο γηα ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε έλα κέηξν πνπ 

κάιινλ ζα εθαξκνζηεί άκεζα ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνηνπ είδνπο δηαβνχιεπζε 

κε ηνπο πνιίηεο. 
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Παξάξηεκα Α – πλνδεπηηθή Δπηζηνιή πγθαηάζεζεο 

Ολνκάδνκαη Καξακπάηζνπ Γαιαλή θαη δηεμάγσ ηελ παξνχζα έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο 

πεξαίσζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο κε ζέκα: «Ζ ελζσκάησζε νηθνλνκηθώλ 

κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ από ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Απόςεηο δεκνηώλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή ελζσκάησζε ζπζηήκαηνο 

Πιεξώλσ όζν Πεηάσ (ΠΟΠ) (Pay as You Throw)» γηα ην δητδξπκαηηθφ δηαηκεκαηηθφ 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ΓΠΜ) ησλ Παλεπηζηήκησλ Πεινπνλλήζνπ, 

Πεηξαηψο θαη Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο κε ηίηιν: «ΣΟΠΗΚΖ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ» 

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζα παξαθαινχζα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο κε ζθνπφ ηελ 

θαηαγξαθή ηεο άπνςή ζαο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο 

ΠΟΠ ζην Γήκν ζηνλ νπνίν θαηνηθείηε. Αλ απνθαζίζεηε λα ζπκκεηάζρεηε αθνινπζεί 

επεμεγεκαηηθή επηζηνιή γηα ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν 

θαιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα δηαξθεί κφιηο πέληε (5) ιεπηά. 

ε θαλέλα ζεκείν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο δελ ζα ζαο δεηεζεί λα παξέρεηε 

επαίζζεηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη κπνξείηε λα δεηήζεηε λα εμαηξεζνχλ νη 

απαληήζεηο ζαο κέρξη θαη κεηά ηελ πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη απαληήζεηο ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξαπάλσ ζθνπνχ θαη δελ ζα αλαπαξαρζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο παξά κφλν κε 

ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ζαο. 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή γηα ηελ αίηεζε εμαίξεζήο ζαο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε 

καδί κνπ ζηα: 690 675 16 04- galani.kara@gmail.com 

 Δπηβεβαηψλσ φηη ελεκεξψζεθα επαξθψο γηα ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαη επηζπκψ 

λα ιάβσ κέξνο ζηελ έξεπλα 
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Παξάξηεκα Β – Δπεμεγεκαηηθή Δπηζηνιή 

χκθσλα κε ηνλ Νφκν 25/1975, ζπκπιεξνχκελν ηνλ Νφκν 4555/2018, νη δήκνη ηεο 

ρψξαο επηβάιινπλ:"... εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ην νπνίν 

πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ απηήο επί ηνπ 

ζπληειεζηή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο, ν νπνίνο νξίδεηαη, αλά θαηεγνξία 

ρξήζεσο ησλ αθηλήησλ, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία παξέρεη 

αθξηβή, επίθαηξε θαη πιήξε αηηηνινγία ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ ηέινπο 

ζην πξνζήθνλ ύςνο..." 

Με άιια ιφγηα κέρξη θαη ζήκεξα θάζε λνηθνθπξηφ ρξεψλεηαη γηα θαζαξηφηεηα, άξα 

θαη γηα ηα απφβιεηα πνπ απνξξίπηεη ζε θάδνπο, κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά ηεο 

θαηνηθίαο επί ελφο ζπληειεζηή πνπ απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ 

ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε θαηνηθία ηνπ, ην νπνίν πνζφ αλαγξάθεηαη θαη εηζπξάηηεηαη 

κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξνδφηεζεο: 

 

Δηθόλα 7 - Σξέρσ ηξόπνο ρξέσζεο λνηθνθπξηώλ γηα θαζαξηόηεηα 

Έλα λνηθνθπξηφ δειαδή πνπ παξάγεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα απνβιήησλ αιιά έρεη 

κηθξφ ζε επηθάλεηα ζπίηη κπνξεί λα ρξεψλεηαη πνιχ ιηγφηεξν απφ έλα λνηθνθπξηφ πνπ 

παξάγεη ιηγνζηά απφβιεηα ή/θαη αλαθπθιψλεη. Σνλ παξάινγν απηφ ηξφπν ρξέσζεο 

γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ν νπνίνο ν νπνίνο δελ επηβξαβεχεη ηνπο πνιίηεο πνπ παξάγνπλ 

ιηγφηεξα απνξξίκκαηα θαη αλαθπθιψλνπλ, έξρεηαη λα αλαηξέςεη ν Νφκνο : Ν. 

4819/2021 (ΦΔΚ 129/Α` 23.7.2021) ν νπνίνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ΑΑ θαη γηα 
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«ηφλσζε» ηεο αλαθχθισζεο ππνρξεψλεη ηνπο Γήκνπο φιεο ηεο ρψξαο λα 

εθαξκφζνπλ έλα ζχζηεκα Πιεξψλσ - Όζν - Πεηάσ (ΠΟΠ) ή Pay-As-You-Throw 

(PAYT) φπσο νλνκάδεηαη δηεζλψο θαη εθαξκφδεηαη ζηηο αλεπηπγκέλεο πφιεηο ηνπ 

θφζκνπ. 

Σα ζπζηήκαηα PAYT είλαη νηθνλνκηθά αληηθίλεηξα παξαγσγήο αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο πνιίηεο λα ελεξγνπνηεζνχλ ελάληηα ζηελ 

παξαγσγή αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη λα εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ αλαθχθισζε. 

Έρνπλ δηεζλψο επηθξαηήζεη δχν (2) γεληθέο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ κε βάζε ηνλ 

ηξφπν ρξέσζεο ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ: 

1) ρξέσζε κε βάζε ηνλ όγθν 

κε ηε ρξήζε πξνπιεξσκέλεο ζαθνύιαο φπνπ ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα απνξξίπηεη 

κφλν ζε ζαθνχιεο ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα αγνξάδεη απφ ζνχπεξ κάξθεη ή/θαη άιια 

θαηαζηήκαηα 

 

Δηθόλα 8 - Πξνπιεξσκέλε ζαθνύια απνξξηκκάησλ - πηινηηθή εθαξκνγή PAYTΓήκνο Διεπζίλαο 

2) ρξέσζε κε βάζε ην βάξνο 

φπνπ είλαη θαη πάιη δχν (2) πξνηάζεηο 

α) ρξήζε "έμππλσλ" θάδσλ (smart bins) φπνπ ν πνιίηεο ρξεζηκνπνηεί 

πξνπιεξσκέλε θάξηα γηα λα αλνίμεη ν θάδνο θαη αθνχ απνξξίςεη ν θάδνο δπγίδεη ηα 

απνξξίκκαηα θαη αθαηξεί ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ θάξηα 
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Δηθόλα 9 - "Έμππλνο" θάδνο (smartbin) PAYTΓήκνπ Κεθηζηάο 

β) θάδνο αλά θαηνηθία, φπνπ ν πνιίηεο έρεη δηθαίσκα απφξξηςεο κφλν ζηνλ θάδν 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηνηθία ηνπ (είηε απηή είλαη κνλνθαηνηθία είηε πνιπθαηνηθία) 

 

Δηθόλα 10 - Κάδνο αλά θαηνηθία 

 

Με βάζε ηνλ Νφκν, νη δήκνη ηεο ρψξαο είλαη "ειεχζεξνη" λα επηιέμνπλ ην ζχζηεκα 

PAYT πνπ ζα εθαξκφζνπλ νπφηε πξέπεη λα δπγίζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο πξηλ ην ελζσκαηψζνπλ. Δλδεηθηηθά νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηήκαηα:
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 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

ΠΡΟΠΛΗΡΧΜΔΝΗ 

ΑΚΟΤΛΑ 

 

 δηθαηφηεξνο ηξφπνο ρξέσζεο γηα ηνπο 

πνιίηεο 

 επθνιφηεξν ζηελ εθαξκνγή 

 αληίζεηα νη Γήκνη ρξεψλνληαη απφ ηνπο ΥΤΣΑ κε βάζε ην βάξνο 

ησλ απνξξηκκάησλ ησλ δεκνηψλ ηνπο θαη φρη κε βάζε ηνλ φγθν 

 πξνβιεκαηηζκφο γηα ην κέγεζνο ηεο ζαθνχιαο (δηαηήξεζε κέρξη λα 

γεκίζεη) 

 απαηηείηαη ξαληεβνχ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ / πξνγξακκαηηζκφο 

ΔΞΤΠΝΟ ΚΑΓΟ 

 

πξαθηηθφ κέηξν ην νπνίν ήδε εθαξκφδεηαη ζε 

δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο 

 κεγάιν θφζηνο 

 δπζθνιία ρξήζεο απφ ειηθησκέλα άηνκα 

 βαλδαιηζκνί: θινπή ή θαηαζηξνθή chipαλαγλψξηζεο 

 κεηαθηλήζεηο θάδσλ 

 ζπληήξεζε θάδσλ (πιχζηκν, επηζθεπέο) 

ΚΑΓΟ ΑΝΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

 

 εχθνιν ζηελ εθαξκνγή 

 ρξήζε ππάξρνπζαο ππνδνκήο 

 ηδαληθφ γηα αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο  

 αλεμέιεγθηε απφξξηςε 

 πξνβιεκαηηθφ ζε πεξηνρέο κε πξφβιεκα ρσξνζέηεζεο / 

παξθαξίζκαηνο 

 κεηαθηλήζεηο θάδσλ 

 ζπληήξεζε θάδσλ (πιχζηκν, επηζθεπέο) 
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Όπσο έρεη επηζεκαλζεί πνιιαπιψο ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ PAYTεμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

ην πηινηηθφ πξφγξακκα ηεο Διεπζίλαο γηα παξάδεηγκα παξαηεξήζεθε φηη νη πνιίηεο ήηαλ 

αλελεκέξσηνη θαη αλεθπαίδεπηνη γχξσ απφ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Παξάιιεια, ζχκθσλα 

κε ηε ζεσξία ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, φηαλ πνιίηεο θιίλνληαη λα αιιάμνπλ παγησκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, πφζν κάιινλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζε νηθνλνκηθά κέηξα, είλαη δχζπηζηνη θαη 

απξφζπκνη, ηδίσο αλ απηά ηνπο επηβάιινληαη ρσξίο πξσηχηεξα λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ 

δηακφξθσζή ηνπο. 

Οη Γήκνη επνκέλσο, πξνηνχ ελζσκαηψζνπλ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα PAYT, αθνχ ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπο, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ησλ δεκνηψλ. Ζ παξνχζα έξεπλα αλαδεηά αθξηβψο απηφ, ηηο απφςεηο δειαδή ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ γηα ην θαηαιιειφηεξν 

ζχζηεκα PAYT γηα ην Γήκν ηνπο, φπσο θαη πξνηάζεηο αιιά θαη επηθπιάμεηο ηνπο γηα ηε 

δηαρείξηζή ηνπο απφ ηνλ φκνξν Γήκν. 
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Παξάξηεκα Γ - Δξσηεκαηνιόγην 

1.Ο ζεκεξηλφο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ δηαζέηνπλ είλαη άδηθνο θαη 

ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα ζχζηεκα PAYT 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

Γηαθσλψ Οχηε δηαθσλψ / 

νχηε ζπκθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απνιχησο 

     

Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ζην αληίζηνηρν θνπηάθη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ζπκθσλείηε/δηαθσλείηε κε θάζε δήισζε 

(1 = δηαθσλώ απνιύησο, 2 = δηαθσλώ, 3 = νύηε δηαθσλώ/νύηε ζπκθσλώ, 4 = ζπκθσλώ, 5= 

ζπκθσλώ απνιύησο) 

Α.ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΛΑΒΔΙ Ο 

ΓΗΜΟ 

1 2 3 4 5 

2. Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην 

νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ 

κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα 

     

3. Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ην 

πεξηβαιινληηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα είραλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο PAYT, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ 

κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα 

     

4. Ζ επηβνιή πξνζηίκσλ απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αλεμέιεγθηε 

απφξξηςε ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην 

ζχζηεκα PAYTπνπ ζα εθαξκνζηεί 

     

5. Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ 

αλεμέιεγθηα ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην 

ζχζηεκα PAYTπνπ ζα εθαξκνζηεί 

     

6. Ζ θαηαγγειία ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξίπηνπλ αλεμέιεγθηα ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηψλ κε ην ζχζηεκα PAYTπνπ ζα 

εθαξκνζηεί 

     

Β. ΑΠΟΦΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ 1 2 3 4 5 

7. Θεσξψ φηη νη ζπκπνιίηεο κνπ δε ζα δπζθνιεπηνχλ λα ελαξκνληζηνχλ 

κε έλα ζχζηεκα PAYT 

     

8. Θα πξνρσξνχζα ζε επψλπκε θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε κνπ πνπ 

απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα PAYT 

     

9. Θα πξνρσξνχζα ζε αλψλπκε θαηαγγειία ελφο ζπκπνιίηε κνπ πνπ 

απνξξίπηεη αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα PAYT 

     

10. Θα έθαλα παξαηήξεζε ζε έλα ζπκπνιίηε κνπ πνπ απνξξίπηεη 

αλεμέιεγθηα παξαβηάδνληαο έλα ζχζηεκα PAYT 
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Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΔΡΟ ΤΣΗΜΑ – ΔΤΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Καηαηάμηε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηα παξαθάησ πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα PAYT 

(1 = ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ, 2 = απνηειεζκαηηθφ, 3 = πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ) 

 ΥΡΔΧΗ ΑΝΑ 

ΑΚΟΤΛΑ 

ΔΞΤΠΝΟ 

ΚΑΓΟ 

ΚΑΓΟ 

ΑΝΑ 

ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

11. Απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα    

12. Καηαιιειφηεξν / Δπθνιφηεξε 

εθαξκνγή γηα ηνλ Γήκν ζηνλ νπνίν 

αλήθσ 

   

Γ. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

13. Φχιν 

 Άλδξαο (1)  Γπλαίθα (2)  Άιιν (3) 

14. Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηελ ειηθία ζαο: 

__________________________ 

15. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο (παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε πνπ έρεηε 

ιάβεη) 

Μεηαπηπρηαθφ / Γηδαθηνξηθφ 

 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 

 

Μεηαδεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (ΗΔΚ, Σερληθή 

Δθπαίδεπζε, Δπηκφξθσζε 

 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

 

Αλεθπαίδεπηνο / ε 

 

16. Μέγεζνο λνηθνθπξηνχ (άηνκα πνπ θαηνηθνχλ καδί): 

_________ 

17. Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (ζε ρηιηάδεο επξώ): 

_________ 

18. Καηνηθία 

Μνλνθαηνηθία  Πνιπθαηνηθία  

 

 


