
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 



Απορρίμματα & ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 
 

Οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες, 

αποτελούν σημαντικούς παραγωγούς αποβλήτων και η 

ολοκληρωμένη διαχείριση τους παίζει σπουδαίο ρόλο στην 

εξοικονόμηση πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ξενοδοχεία που εφαρμόζουν από 

μόνα τους επιτυχημένα προγράμματα ανακύκλωσης, στις 

περισσότερες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις η σημασία της ορθής 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων υποτιμάται καθώς συχνά 

αντιμετωπίζεται απλά ως ένα κόστος που περιορίζεται στο τέλος 

αποκομιδής που επιβάλει η εκάστοτε δημοτική αρχή (ορατά 

κόστη). 

Η απουσία συστηματικής προσέγγισης οδηγεί σε αδυναμία να 

εντοπιστούν τα κρυφά κόστη που σχετίζονται κυρίως με την 

αγορά πρώτων υλών, την εμπλοκή του προσωπικού στην 

διαχείριση των απορριμμάτων, τη μεταφορά προϊόντων και 

αποβλήτων, καθώς και με την καθ’ αυτή διαχείριση και την 

αποθήκευση υλικών. 

Το αποτέλεσμα είναι για τα ξενοδοχεία διπλό. Από τη μια η εικόνα 

προς τους επισκέπτες δεν είναι ελκυστική, από την άλλη χάνονται 

δυνατότητες μείωσης του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης 

μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Η 

κατάσταση αυτή επιβαρύνει τα τοπικά συστήματα διαχείρισης και 

μειώνει τη διάρκεια ζωής των τοπικών ΧΥΤΑ, ενώ επιπρόσθετα 

επιβαρύνει οικονομικά τα ξενοδοχεία με το σημερινό τρόπο 

χρέωσης αυτών. 

Από την άλλη η αυξημένη προτίμηση των πελατών τα τελευταία χρόνια σε 

ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν με ευαισθησία προς το περιβάλλον, έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη δικτύων πράσινων ξενοδοχείων που προωθούνται 

υψηλότερα στις λίστες των tour operators. 
 



Ευρωπαϊκή πολιτική & το Ελληνικό νομοθετικό 

πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
 

 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη βάση των αρχών της «κυκλικής 

οικονομίας» αποτελεί βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Πολιτικής η οποία 

ενσωματώνεται στην Ελληνική πραγματικότητα μέσω του Νέου Εθνικού Σχέδιου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΥΑ Οικ. 51373/4684/ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015). 

H νέα αυτή εθνική πολιτική είναι προσανατολισμένη σε στόχους ορόσημα για τα 

επόμενα χρόνια που επικεντρώνονται: 

• Στη χωριστή συλλογή των απορριμμάτων σε διαφορετικά ρεύματα (χαρτί, γυαλί, 

μέταλλα, πλαστικά, οργανικά και υπολείμματα) 

• Στην προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με χωριστή 

συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου 

των αστικών στερεών αποβλήτων έως το 2020 

• Στον περιορισμό της υγειονομικής ταφής σε λιγότερο από το 30% του συνόλου 

των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 



 

 

Ο νέος νόμος ανακύκλωσης Απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσης 
 

 
Ο νέος νόμος ανακύκλωσης N. 4496/ΦΕΚ Α’ αρ. 

170/8-11-17 που αφορά στη τροποποίηση του ν. 

2939/2001 για την εναλλακτική́ διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων, στη 

προσαρμογή́ στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, όπως και η 

ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού́ Οργανισμού́ 

Ανακύκλωσης στοχεύει στην πρόβλεψη της 

δημιουργίας των αποβλήτων και την αύξηση του 

ποσοστού της ανακύκλωσης βελτιώνοντας 

παράλληλα την «κακής» εικόνας της Ελλάδος στη 

διαχείριση των αποβλήτων. 

Η εφαρμογή του νόμου αφορά και στις 

τουριστικές επιχειρήσεις όπου πλέον η 

διαλογή στη πηγή γίνεται υποχρεωτική. 

Ο τουριστικός κλάδος μαζί με την εστίαση αποτελούν 

έναν από τους σημαντικούς παραγωγούς 

αποβλήτων συσκευασιών, (χάρτινων, πλαστικών και 

μεταλλικών) δημιουργώντας προβλήματα ειδικά σε 

περιοχές όπου οι δυνατότητες αποτελεσματικής 

διαχείρισης τους είναι περιορισμένες και κοστοβόρες 

(π.χ νησιωτικές περιοχές, ορεινούς όγκους κτλ). 

Σημαντικό επίσης είναι πρόβλημα της ρύπανσης που δημιουργείται κυρίως μέσω της 

απόρριψης του πλαστικού και κυριών των πλαστικών μιας χρήσης. 

Στην ΕΕ έχει ήδη εγκριθεί σχέδιο για την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης. Η 

επιτροπή Περιβάλλοντος προτείνει την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης για τα 

οποία υπάρχουν διαθέσιμα υποκατάστατα, όπως καλαμάκια, μαχαιροπήρουνα, 

πιάτα, αναδευτήρες κτλ. 

Επίσης, υπάρχει σειρά προτεινόμενων μέτρων για τα υπόλοιπα, όπως ο περιορισμός 

της χρήσης πλαστικών δοχείων τροφίμων και ποτηριών 

'Αλλα πλαστικά, όπως οι φιάλες, θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να 

ανακυκλώνονται κατά 90% μέχρι το 2025. 

 

 
 

 



 

 

Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων 

Με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 

παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), καθιερώθηκε Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), 

για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων. H 

Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β’ 2992/19-09-2016) ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ και 

ορίζει ως υπόχρεους για την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση: 
 

Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν 

εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 

4014/2011 (Α' 209). 

Αναφορικά με τις τουριστικές επιχειρήσεις αυτές εμπίπτουν στην υποχρεωτική τήρηση στοιχείων 

αποβλήτων εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011. Πρακτικά για 

ξενοδοχεία υπόχρεες είναι οι παρακάτω κατηγορίες ξενοδοχείων (ΠΠΔ&ΑΕΠΟ), για οργανωμένες 

κατασκηνώσεις για το σύνολο τους ενώ για ειδικές κατηγορίες βάσει της κατάταξης της 

δραστηριότητας σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016. 

 Ξενοδοχεία υπόχρεα σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ): 

Ξενοδοχείο εντός σχεδίου άνω των 120 κλινών 

Ξενοδοχείο εκτός περιοχής «Natura 2000» 100 κλινών και κάτω 

Ξενοδοχείο εντός περιοχής «Natura 2000» 50 κλινών και κάτω 

Ξενοδοχείο εντός παραδοσιακού οικισμού άνω των 40 κλινών 

Ξενώνες νεότητας εκτός σχεδίου πόλεως/ορίων οικισμού από 20 έως & 200 ατόμων 

Ξενώνες νεότητας εντός σχεδίου πόλεως / ορίων οικισμού άνω των 40 ατόμων 

 Ξενοδοχεία υπόχρεα σε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ): 

Ξενοδοχείο εκτός περιοχής «Natura 2000» άνω των 100 κλινών 

Ξενοδοχείο εντός περιοχής «Natura 2000» άνω των 50 κλινών 

Ξενώνες νεότητας εκτός σχεδίου πόλεως / ορίων οικισμού άνω των 200 ατόμων 



 

 

 

 

 

 

Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης ξενοδοχειακών 
αποβλήτων 
Η υιοθέτηση πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης των ξενοδοχείων 

αποβλήτων μπορεί να δώσει απάντηση στο σύνολο των παραπάνω 

προβλημάτων και στην εκπλήρωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας με άμεσα 

και έμμεσα οφέλη για την επιχείρηση. 

Ένα πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων για ξενοδοχεία είναι ολοκληρωμένο 

σχέδιο παρεμβάσεων που στοχεύει στη μείωση των παραγόμενων 

απορριμμάτων, την μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και της 

ανακύκλωσης, την ανάκτηση και εκτροπή χρήσιμων υλικών από την ταφή. 

Συστατικά του στοιχεία είναι η διακριτή διαχείριση καθαρών ρευμάτων πριν αυτά 

αναμιχθούν με τα απορρίμματα (απόβλητα συσκευασιών, απόβλητα κουζίνας 

κ.λπ.), η εξοικονόμηση κόστους μέσω της υιοθέτησης καλών πρακτικών και η 

βελτίωση της περιβαλλοντικής εικόνας του ξενοδοχείου. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΦΕΛΗ 

Έως 70% 
Ανακύκλωση 

 

 
 

Μείωση Δημοτικών 
Τελών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μείωση 
εκπομπών 

 
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

Building a green 
Tourism profile 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων της 

ξενοδοχειακής εγκατάστασης, ο Σύμβουλος - Qgreen προτείνει ένα πακέτο εργασιών 

που υλοποιείται σε τρεις (3) φάσεις και που δύναται να διαμορφωθεί με βάση τις ειδικές 

ανάγκες της επιχείρησης: 

Α. Φάση: Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της 

ξενοδοχειακής εγκατάστασης 

Β. Φάση: Σχεδιασμός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων της ξενοδοχειακής εγκατάστασης 

Γ. Φάση: Υλοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων της 

ξενοδοχειακής εγκατάστασης 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 



Α.ΦΑΣΗ 

 
 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σε αυτή τη φάση ο σύμβουλος καθορίζει την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης 

αποβλήτων στην ξενοδοχειακή μονάδα τόσο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

υποβολής εκθέσεων παραγωγού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, όσο και 

για να προσδιορισθούν τα υφιστάμενα ποσοστά ανάκτησης /ανακύκλωσης 

υλικών, οι διαδικασίες διαχείρισης και να εντοπιστούν οι σχετικές αδυναμίες του 

συστήματος. Επίσης, η καταγραφή των υφιστάμενων πηγών και πρακτικών 

διαχείρισης αποβλήτων είναι απαραίτητες ενέργειες για τον σχεδιασμό του νέου 

προγράμματος στην Β Φάση. 

Πιο συγκεκριμένα η Α Φάση του έργου περιλαμβάνει : 
 

• χάρτη καταγραφής των πηγών παραγωγής αποβλήτων και τις κατηγορίες των 

παραγόμενων αποβλήτων ανά πηγή. 

• καταγραφή και ανάλυση των υλικών συσκευασίας των προϊόντων εισόδου 

στην επιχείρηση και εντοπισμός της ροής υλικών. 

• καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων στο 

ξενοδοχείο ανά τομέα και παραγόμενο στερεό απόβλητο (π.χ. κουζίνες- 

εστιατόρια, δωμάτια, αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ.). 

• προσδιορισμό της ποσοτικής και ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων 

αποβλήτων. 

• προσδιορισμό του υφιστάμενου ποσοστού ανακύκλωσης. 

Έλεγχος 
Παραλαβών 

Έλεγχος 
Αποβλήτων 



Β.ΦΑΣΗ 

 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σε αυτή τη φάση ο σύμβουλος θα πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον επανασχεδιασμό του συστήματος 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων) της ξενοδοχειακής μονάδας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης και τους στόχους 

ανακύκλωσης που χρειάζεται να επιτύχει, με όρους βιωσιμότητας. 

Πιο συγκεκριμένα η Β Φάση του έργου περιλαμβάνει: 

Σύνταξη Τεχνοοικονομικής Μελέτης για τη διαχείριση των αποβλήτων της ξενοδοχειακής μονάδας για τη σταδιακή αύξηση της 

ανάκτησης υλικών και την ελαχιστοποίησης της διάθεσης απορριμμάτων. Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

• προσδιορισμό στόχων ανάκτησης διαφορετικών κατηγοριών υλικών- αποβλήτων. 

• καθορισμό εναλλακτικών δυνατοτήτων διαχείρισης των διαφορετικών κατηγοριών των απορριμμάτων εντός και εκτός της 

ξενοδοχειακής εγκατάστασης και αξιολόγησή τους με τεχνοοικονομικούς όρους. (Ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων). 

• προτάσεις αντικατάστασης προϊόντων, με προϊόντα που επιφέρουν σημαντική μείωση των προς διάθεση υλικών 

συσκευασίας. 

• προσδιορισμό του απαραίτητου εξοπλισμού διαχείρισης ανά κατηγορία αποβλήτων (π.χ αριθμός, είδος και μέγεθος 

κάδων διαλογής αποβλήτων, μέγεθος-δυναμικότητα πρέσας κ.λπ.) ώστε να μην υπάρχει αστοχία του συστήματος και 

απώλεια πόρων από την αγορά μη κατάλληλου εξοπλισμού διαχείρισης. 

• οικονομική ανάλυση - προσδιορισμός εσόδων-εξόδων του προτεινόμενου προγράμματος. 
 
 



Γ.ΦΑΣΗ 

 
 
 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Γ φάση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης αποβλήτων βάσει του σχεδιασμού που έχει προηγηθεί στη Β Φάση. 

Πιο συγκεκριμένα η Γ Φάση του έργου περιλαμβάνει: 

• Δημιουργία οδηγού υλοποίησης και παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων με 

βάση τις ανάγκες του ξενοδοχείου που θα περιλαμβάνει βήματα/οδηγίες υλοποίησης πρακτικών/δράσεων. 

• Υποστήριξη της επιχείρησης στην αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού και στην διαμόρφωση των όρων – 

σύμβασης με τις εταιρείες συλλογής-μεταφοράς και διαχείρισης απορριμμάτων. 

• Διαμόρφωση και εκπαίδευση ομάδας προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων του ξενοδοχείου – 

Κατανομή αρμοδιοτήτων. 

• Αρχείο καταγραφής και παρακολούθησης των διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων του προγράμματος 

και ανάπτυξη σχετικών δεικτών ελέγχου της επίδοσης του συστήματος. 

• Δελτία καταγραφής και ελέγχου της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων που χρειάζεται η 

επιχείρηση. 

• Ενημέρωση όλου του προσωπικού της επιχείρησης για το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα ανακύκλωσης και τη 

σημασία της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων. 

• Στοχευμένες εκπαιδεύσεις του προσωπικού που εμπλέκεται άμεσα στο πρόγραμμα διαχείρισης 

απορριμμάτων. Εκπαίδευση προσωπικού ως προς τις διαδικασίες του προγράμματος διαχείρισης 

απορριμμάτων που χρειάζεται να εφαρμόσουν. 

• Υποστήριξη της επιχείρησης στην υλοποίηση του προγράμματος – Μηνιαίοι έλεγχοι από τον σύμβουλο. 

• Έκθεση αξιολόγησης και παρουσίασης της επίδοσης του προγράμματος στο τέλος της τουριστικής σεζόν. 



 

 

 

 

Μαζί μπορούμε να 
επιτύχουμε τη βιώσιμη 
διαχείριση των 
απορριμμάτων σας! 

 

70% 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων & 

Βιώσιμης ανάπτυξης 

www.qgreen.gr 

Λ. Χαλανδρίου 5, 153 43 Αθήνα 

Κιν: +30 210 6001636 

 hello@qgreen.gr 

http://www.qgreen.gr/
mailto:maria.tsakona@qadvisors.gr

