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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

διαχείρισης απορριμμάτων εντός των ξενοδοχειακών μονάδων με στόχο τη μείωση των 
παραγόμενων απορριμμάτων, τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης και την εκτροπή χρήσιμων υλικών από την ταφή, στη βάση των αρχών του 
μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Η εργασία στηρίζεται στα αποτελέσματα ήδη 
εφαρμοσμένων προγραμμάτων σε μεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, 
όπου έχουν εντοπισθεί, και παρουσιάζονται οι ευκαιρίες αλλά και οι προκλήσεις 
εφαρμογής τους. Η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και η αύξηση των εσόδων 
από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών είναι μερικές από τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης, σημαντικά είναι τα οφέλη και για τις 
τοπικές αρχές καθώς ανάλογα με την κλίμακα εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων 
δύναται να προκύψει σημαντική αποσυμφόρηση των τοπικών συστημάτων διαχείρισης 
απορριμμάτων και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως οι 
προκλήσεις ποικίλλουν, μερικές εκ των οποίων αφορούν στην έλλειψη περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης του προσωπικού της ξενοδοχειακής επιχείρησης, απουσία 
υποστήριξης από τις δημοτικές αρχές ή/και έλλειψη κινήτρων, αδυναμία ανακύκλωσης 
του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών λόγω απουσίας περιβαλλοντικών υποδομών 
σε ορισμένες περιοχές κ.λπ. Η εμπειρία δείχνει ότι ο σωστός σχεδιασμός και η 
παρακολούθηση των προγραμμάτων ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των 
απορριμμάτων στα ξενοδοχεία μπορεί τελικά να συμβάλει στην ανάκτηση υλικών μέχρι 
και πάνω από το 80% των παραγόμενων αποβλήτων. 
 

Λέξεις κλειδιά: απορρίμματα, ξενοδοχεία, τουριστικός τομέας, προγράμματα 
ξενοδοχειακών αποβλήτων. 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
O ξενοδοχειακός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς του 

Ελληνικού τουριστικού κλάδου που, με ρυθμό αύξησης κλινών 19,26% τη δεκαετία 2008-
2018, έχει συμβάλει εμφανώς στην ενίσχυση της οικονομίας στους σημαντικότερους 
τουριστικούς προορισμούς (HCH, 2019). Ταυτόχρονα όμως έχει επιφέρει σημαντική 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος και περιορισμό των φυσικών πόρων σε εκείνες τις 
περιοχές όπου η έλλειψη σωστού σχεδιασμού αλλά και υποδομών οδήγησαν σε 
αδυναμία βιώσιμης εξυπηρέτησης ενός αυξανόμενου αριθμού αφίξεων.  

Ένας από τους τομείς που αποτελεί βασικό μέλημα της τουριστικής βιομηχανίας είναι 
ο τομέας διαχείρισης των απορριμμάτων (Hatem, 2010). Σύμφωνα με την GTP (2018), ο 
τουριστικός τομέας στην ΕΕ παράγει 35 εκατομμύρια τόνους στερεών αποβλήτων 
ετησίως. Στην Ελλάδα, ο ξενοδοχειακός κλάδος, μαζί με τον κλάδο της κρουαζιέρας, 
εκτιμάται ότι παράγει 400.000-550.000 τόνους στερεών αποβλήτων που κατά μέσο όρο 
αντιστοιχούν σε 1,7 με 2,5 κιλά απορριμμάτων ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση. Από τα 
παραγόμενα απορρίμματα στα ξενοδοχεία το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε απόβλητα 
τροφίμων και απόβλητα αποσυσκευασίας των προϊόντων (>50% κ.β.) (GTP, 2018).  
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Σε αρκετές τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, τα ξενοδοχεία παράγουν περισσότερα 
στερεά απόβλητα σε σύγκριση με τους μόνιμους κατοίκους – ντόπιους με αποτέλεσμα το 
περιβάλλον, η ανθρώπινη υγεία και οι φυσικοί πόροι να επιβαρύνονται σε μέγιστο βαθμό. 
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σε περιοχές κυρίως νησιωτικές όπου οι υποδομές 
διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ανεπαρκείς ή απουσιάζουν και όπου σημειώνονται 
σημαντικές εποχιακές διακυμάνσεις του πληθυσμού οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην 
παραγωγή αποβλήτων (Τσάκωνα, 2015).  

Σε αυτή τη βάση, πολλά ξενοδοχεία προσανατολίζονται στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων διαχείρισης των αποβλήτων τους για να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω 
προκλήσεις. Επίσης, 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 ταξιδιωτικών πρακτορείων και όπου δίνεται έμφαση στην προώθηση 
προγραμμάτων ανακύκλωσης, στην ανάπτυξη ξενοδοχείων μηδενικών απορριμμάτων ή 
“plastic free” ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.  

Μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων στην Ελλάδα έχει υιοθετήσει οικειοθελώς συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, Green Key, Travel life κ.λπ.) 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αποβλήτων (OECD, 2019).  

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Ένα πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων για ξενοδοχεία είναι ένα ολοκληρωμένο 

σχέδιο παρεμβάσεων που έχει ως στόχους τη μείωση των παραγόμενων 
απορριμμάτων, τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, και 
την ανάκτηση και εκτροπή χρήσιμων υλικών από τη 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. 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης ξενοδοχειακών απορριμμάτων 
περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις (Σχήμα 1). 

 

 
Σχήμα 1. Φάσεις ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων 
 

Η πρώτη φάση αφορά στη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης που περιλαμβάνει τον 
προσδιορισμό των προϊόντων εισόδου και των παραγόμενων απορριμμάτων, την 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των διαφορετικών τμημάτων και τη ροή υλικών στα 
διαφορετικά τμήματα,  τον εντοπισμό των βασικών πηγών παραγωγής αποβλήτων και την 
καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης τους. Η μελέτη υφιστάμενης 
κατάστασης συμβάλει στον εντοπισμό των αδυναμιών και ευκαιριών του συστήματος και 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον σχεδιασμό και την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος 
διαχείρισης απορριμμάτων.  

Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον 
επανασχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ξενοδοχειακής 
μονάδας. Κατ’ ελάχιστον η δεύτερη φάση πρέπει να περιλαμβάνει προσδιορισμό των 
στόχων και δράσεων ανάκτησης υλικών, τον προσδιορισμό του απαραίτητου εξοπλισμού 
και χρηματοοικονομική ανάλυση του εφαρμοζόμενου προγράμματος.  



Η τελευταία φάση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης και 
παρακολούθησης του προγράμματος, την ανάπτυξη οδηγιών υλοποίησης 
πρακτικών/δράσεων, δεικτών ελέγχου και παρακολούθησης και δελτίων καταγραφής- 
ελέγχου. Επίσης, σε αυτή τη φάση είναι σημαντική η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
για το προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα στη διαχείριση των προϊόντων και απορριμμάτων 
της επιχείρησης.  
 

3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Ακολούθως παρουσιάζονται τέσσερις (4) περιπτώσεις ελληνικών ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων, διαφορετικών τύπων και δυναμικότητας στα οποία έχουν σχεδιαστεί 
προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.  
 
3.1. Ξενοδοχείο πόλεως (city hotel) 900 κλινών, Αθήνα  

Η πρώτη περιπτωσιολογική μελέτη αφορά στην εφαρμογή προγράμματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων ξενοδοχείου πόλεως, 5 αστέρων και 
δυναμικότητας  900 κλινών που λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους στο κέντρο της 
Αθήνας. Το ξενοδοχείο φιλοξενεί μεγάλο αριθμό συνέδριων και εκδηλώσεων.  

Παράγει κατά μέσο όρο 2,6 κιλά αποβλήτων ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση. Το 2017 
η συνολική παραγωγή αποβλήτων ανήλθε στους 420 τόννους εκ των οποίων το μεγαλύτερο 
μέρος αφορά σε κενές γυάλινες φιάλες, οργανικά απόβλητα τροφίμων, και χαρτοκιβώτια 
αποσυσκευασίας προϊόντων (Σχήμα 2). 

Στα πλαίσια ανάπτυξης 4ετούς σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης των παραγόμενων στερεών 
αποβλήτων στο ξενοδοχείο, πραγματοποιούνται δράσεις χωριστής διαλογής σε 
χαρτοκιβώτια αποσυσκευασίας προϊόντων, χαρτιά γραφείου, κενές γυάλινες φιάλες, 
πλαστικούς περιέκτες, amenities, και σαπούνια που απομακρύνονται προς ανακύκλωση 
από ιδιώτες. Επιπλέον, μέρος των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων 
κομποστοποιούνται σε μονάδα μηχανικής κομποστοποίησης του ξενοδοχείου με εφαρμογή 
του παραγόμενου κόμποστ στους κήπους του. Λινά και άλλα υλικά που χρειάζεται να 
απομακρυνθούν από την επιχείρηση, λόγω φθοράς ή εργασιών ανακαίνισης, παρέχονται 
δωρεάν στο προσωπικό ή σε κοινωφελή ιδρύματα. Επίσης σε συνεργασία με τα Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης υπάρχει σχετική μέριμνα για τη συλλογή και απομάκρυνση 
ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ΑΗΗΕ, μπαταρίες, κλπ.) 

Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα ανακύκλωσης στο ξενοδοχείο είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της ανάκτησης υλικών (αποβλήτων) από 16% κ.β. το 2017 σε 31% κ.β μέχρι το 
τέλος του 2018 ενώ το 2019 η ανακύκλωση ανήλθε σε 40% κ.β. Ο στόχος για το 2020 είναι 

να επιτευχθεί ανάκτηση μεγαλύτερη του 50% κ.β. και το 2021 να φτάσει έως και 70% κ.β. 
 

3.2. All-inclusive ξενοδοχείο 1500 κλινών, Κρήτη  
Η δεύτερη περιπτωσιολογική μελέτη αφορά σε εποχιακό all inclusive ξενοδοχείο 5 

αστέρων, δυναμικότητας 1500 κλινών στην Κρήτη.  
Για μέση πληρότητα του ξενοδοχείου 80%, παράγονται περίπου 410 τόνοι τη σεζόν, που 

αντιστοιχούν σε 1,7 κιλά ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση. Το εν λόγω ξενοδοχείο έχει 
σημαντική παραγωγή σε απόβλητα τροφίμων (50% κ.β.) που οφείλεται κυρίως στα 
υπολείμματα του μπουφέ στα εστιατόρια της μονάδας (Σχήμα 2).  

Το ξενοδοχείο πραγματοποιεί μερική διαλογή στην πηγή ορισμένων ρευμάτων υλικών 
που εκτρέπονται προς ανακύκλωση από το συνολικό ρεύμα απορριμμάτων: πλαστικοί 
περιέκτες (5% κ.β.), πλαστικά μπουκάλια νερού (3,7% κ.β.), χαρτοκιβώτια αποσυσκευασίας 
(20% κ.β.), κενές φιάλες γυαλιού (4,3% κ.β.), κονσέρβες (2% κ.β.) και κουτάκια αλουμινίου 
αναψυκτικών (1% κ.β.). 

Στόχος του εν λόγω ξενοδοχείου είναι να επεκτείνει το υφιστάμενο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης και να αναδειχθεί σε ξενοδοχείο μηδενικών αποβλήτων ώστε να μειώσει 
σημαντικά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα ανακύκλωσης 



έχει ως στόχο εντός μιας τετραετίας να επιτευχθεί μείωση των παραγόμενων αποβλήτων σε 
ποσοστό 15% κ.β. και εκτροπή υλικών από το ρεύμα των αποβλήτων σε ποσοστό 80% κ.β. 

 
3.3. All-inclusive ξενοδοχείο 3000 κλινών, Κέρκυρα  

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι εποχιακό all-inclusive ξενοδοχείο 3 αστέρων με 
δυναμικότητα 3000 κλινών στην Κέρκυρα. Το 2017 η διοίκηση του ξενοδοχείου αποφάσισε 
να υλοποιήσει πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων του λόγω της 
επαναλαμβανόμενης αδυναμίας του οικείου ΟΤΑ να απομακρύνει τα απορρίμματα από την 
εγκατάστασή του. Η συσσώρευση απορριμμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα είχε 
οδηγήσει στη δημιουργία εστιών ρύπανσης και δυσάρεστων οσμών καθώς και 
συστηματικών παραπόνων από τους πελάτες του ξενοδοχείου. 

Στη μελέτη υφιστάμενης κατάστασης που διεξήχθη εκτιμήθηκε ότι η παραγόμενη 
ποσότητα απορριμμάτων του ξενοδοχείου την τουριστική σεζόν 2017 ανήλθε στους 424 
τόνοι με μέση παραγωγή απορριμμάτων ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση τα 1,2 κιλά. Το 
μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων απορριμμάτων αποτελούν τα απόβλητα τροφίμων 
(40%) που προέρχεται κυρίως από την προετοιμασία των γευμάτων και τον μπουφέ του 
ξενοδοχείου (Σχήμα 2). Επίσης σημαντικό ρεύμα είναι τα πλαστικά απόβλητα που αφορούν 
κυρίως πλαστικά μπουκάλια PET και πλαστικά μιας χρήσης (ποτήρια, καλαμάκια, πιάτα, 
μαχαιροπήρουνα κ.λπ.). 

Στο ξενοδοχείο εφαρμόστηκαν άμεσα δράσεις διαλογής στην πηγή και ανάκτησης των 
χαρτοκιβωτίων αποσυσκευασίας προϊόντων, των γυάλινων κενών φιαλών, των πλαστικών-
δοχείων συσκευασιών, των μεταλλικών-δοχείων συσκευασιών (κονσέρβες) και των 
φυτικών-ζωικών υπολειμμάτων. Το εφαρμοσμένο πρόγραμμα οδήγησε σε ποσοστά 
ανακύκλωσης 33% τον πρώτο χρόνο εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, οδηγήθηκαν προς 
ανοικτή κομποστοποίηση 14 τόνοι οργανικών τροφίμων (μόνο φυτικά υπολείμματα), και 
προς ανακύκλωση 5,3 τόνοι γυάλινων φιαλών, 1,13 τόνοι κονσέρβες, 0,89 τόνοι πλαστικών 
δοχείων και 5,5 τόνοι χαρτοκιβωτίων.  

 
3.4. Luxury all-inclusive ξενοδοχείο 2000 κλινών, Ρόδος 

Η τελευταία περίπτωση αφορά σε all inclusive ξενοδοχείο 5 αστέρων με δυναμικότητα 
2000 κλινών στη Ρόδο. Η μέση παραγωγή απορριμμάτων ανά κλίνη και διανυκτέρευση ήταν 
1,4 κιλά τη τουριστική σεζόν 2019. Το εν λόγω ξενοδοχείο υλοποίησε μελέτη υφιστάμενης 
κατάστασης και τεχνοοικονομική μελέτη για τον επανασχεδιασμό του υφιστάμενου 
προγράμματος με στόχο να οδηγηθεί σε μείωση των παραγόμενων αποβλήτων της σε 
ποσοστό 20% κ.β. και εκτροπή αποβλήτων από την ταφή σε ποσοστό 80% κ.β. σε επίπεδο 
τετραετίας. Ήδη την τουριστική σεζόν 2019 με μια συντηρητική προσπάθεια το ξενοδοχείο 
οδηγήθηκε εύκολα σε ανάκτηση του 22% των συνολικών αποβλήτων. Ανακτήθηκαν 22 τόνοι 
γυάλινων φιαλών 37 τόνοι χαρτοκιβωτίων αποσυσκευασίας, 160 κιλά χαρτιού γραφείου και 
8 τόνοι πλαστικών περιεκτών τροφίμων και καθαριστικών. 

Το νέο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων για την τουριστική σεζόν 2021 περιλαμβάνει 
δράσεις με έμφαση τη μείωση στην πηγή των υπολειμμάτων τροφίμων από τον μπουφέ του 
κεντρικού εστιατορίου, τη διαλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων τροφίμων και την 
επεξεργασία αυτών σε μηχανικό κομποστοποιητή εντός της μονάδας. Επίσης, το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις επέκτασης ή/και εντατικοποίησης της διαλογής στην 
πηγή σε άλλα βασικά ρεύματα του ξενοδοχείου όπως τα χαρτοκιβώτια αποσυσκευασίας, οι 
πλαστικοί περιέκτες, τα γυάλινα μπουκάλια κ.λπ., Δράσεις αντικατάστασης όλων των 
πλαστικών μιας χρήσης με προϊόντα πιο φιλικά στο περιβάλλον, αντικατάσταση των 
amenities στα δωμάτια των πελατών με επαναγεμιζόμενα δοχεία και λοιπές δράσεις 
πρόκειται να εφαρμοστούν με στόχο τον περιορισμό της δημιουργίας απορριμμάτων. 
 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
4.1. Γενικά 



Η μέση παραγωγή απορριμμάτων στα εξεταζόμενα ξενοδοχεία τύπου all inclusive 
κυμαίνεται από 1,2 έως και 1,7 κιλά ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση, που είναι αρκετά κοντά 
στην μέση παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο και ανά ημέρα στη χώρα μας (1,4 κιλά). 
Aρκετά υψηλότερη είναι η παραγωγή απορριμμάτων στο ξενοδοχείο πόλεως που ανέρχεται 
σε 2,6 κιλά ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση.  

Το σημαντικότερο ρεύμα αποβλήτου σε όλες τις περιπτωσιολογικές μελέτες είναι τα 
οργανικά απόβλητα τροφίμων. Ειδικά στην περίπτωση των ξενοδοχείων τύπου all inclusive, 
όπου τα γεύματα προσφέρονται σε μπουφέ, τα οργανικά απόβλητα αποτελούν από 40-50% 
κ.β. του συνόλου των απορριμμάτων. Σημαντικό είναι επίσης το ρεύμα των χαρτοκιβωτίων 
αποσυσκευασίας προϊόντων που είναι 14-25% κ.β. του συνόλου τον απορριμμάτων.  

Στην περίπτωση του ξενοδοχείου πόλεως το μεγάλο ποσοστό γυαλιού στο γενικό ρεύμα 
αποβλήτων οφείλεται στην υψηλή κατανάλωση γυάλινων φιαλών νερού και ποτών που 
προσφέρονται στα δωμάτια των πελατών, στα εστιατόρια, και τα μπαρ του ξενοδοχείου. 
Επίσης στην περίπτωση του all inclusive ξενοδοχείου στην Κέρκυρα τα υψηλά ποσοστά 
πλαστικού αφορούν σε σημαντική κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης (κυρίως πλαστικά 
ποτήρια και πιάτα) και πλαστικών φιαλών νερού.  
 

 

 

  
Ξενοδοχείο πόλεως 5* 

900 κλινών, Αθήνα 
all-inclusive ξενοδοχείο 5* 

1500 κλινών, Κρήτη 
 

  

 

all-inclusive ξενοδοχείο 3* 
3000 κλινών, Κέρκυρα 

all-inclusive ξενοδοχείο 5*  
2000 κλινών, Ρόδος 

 

Σχήμα 1: Γενική σύσταση στερεών αποβλήτων αστικού τύπου (%κ.β.) 
 
Ενδεικτικά υλικά εισόδου αλλά και οι κατηγορίες αποβλήτων που εντοπίστηκαν στη φάση 

της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στα διαφορετικά τμήματα των τεσσάρων 
εξεταζόμενων ξενοδοχείων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Εντοπισμός υλικών εισόδου και κατηγορίες αποβλήτων ανά τμήμα  

Τμήμα 
ξενοδοχείου 

Υλικά εισόδου -
Προϊόντα 

Κατηγορίες αποβλήτων 

Δωμάτια πελατών 
Αmenities, ατομικά 

σαπούνια, χαρτί υγείας, 
Πλαστικά μπουκάλια amenities, 
υπολείμματα σαπουνιών, χαρτί 



λινά, φιάλες νερού, 
προϊόντα μίνι μπαρ 

 

υγείας, πλαστικές ή γυάλινες φιάλες, 
πλαστική ή χάρτινη συσκευασία 
καταναλωθέν προϊόντων- σνακ, 

εφημερίδες 

Κουζίνα/ 
Ζαχαροπλαστείο 

Λαχανικά-φρούτα, 
σάλτσες, είδη 

ζαχαροπλαστικής 
κατεψυγμένα προϊόντα, 

τρόφιμα ξηρής 
αποθήκευσης, 

καθαριστικά κουζίνας  

Οργανικά/φυτικά υπολείμματα 
προετοιμασίας γευμάτων, κονσέρβες, 

πλαστικοί περιέκτες τροφίμων, 
χαρτοκιβώτια αποσυσκευασίας, 
πλαστικό φιλμ αποσυσκευασίας 

προϊόντων 

Εστιατόριο 

Χαρτοπετσέτες, 
αναψυκτικά, φιάλες 

νερού, αναψυκτικά, κρασί, 
post mix, 

Χάρτινα τραπεζομάντηλα, 
υπολείμματα οργανικών από τα πιάτα 

των πελατών και τον μπουφέ, 
γυάλινες ή πλαστικές φιάλες, 

χαρτοκιβώτια αποσυσκευασίας 

Μπαρς 

Πλαστικά/χάρτινα ποτήρια 
μιας χρήσης, ποτά, χυμοί, 

post mix, καλαμάκια, 
αναδευτήρες, αναψυκτικά  

Κενές γυάλινες ή/και πλαστικές 
φιάλες, πλαστικά καπάκια, τετραπακ 

χαρτοκιβώτια αποσυσκευασίας, 
πλαστικά/χάρτινα ποτήρια μιας 
χρήσης, κουτάκια αλουμινίου  

Χώροι αναψυχής 
(σπα, πισίνα, 
γυμναστήριο) 

Πλαστικά/χάρτινα ποτήρια 
μιας χρήσης, πλαστικές 

φιάλες νερού  

Πλαστικά/χάρτινα ποτήρια μιας 
χρήσης, πλαστικές φιάλες κ.λπ. 

Χώρος υποδοχής/ 
Γραφεία διοίκησης 

Χαρτί γραφείου, γραφική 
ύλη, τόνερς, ηλεκτρομη-
χανολογικός εξοπλισμός 

Χαρτί γραφείου, τόνερς, λοιπή 
γραφική ύλη, ΑΗΗΕ, μπαταρίες 

Πλυντήρια λινών Καθαριστικά Πλαστικές συσκευασίες  

Κήποι/χώροι 
πρασίνου 

Υλικά κήπου Πράσινα απόβλητα  

 
Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων στα τέσσερα εξεταζόμενα ξενοδοχεία.  
 
Πίνακας 2. Αποτελέσμα προγράμματος διαχείρισης ξενοδοχειακών αποβλήτων 1ος χρόνος 
εφαρμογής– Περιπτωσιολογικές μελέτες 

Περιπτωσιολογικές 
μελέτες 

1.  
city hotel, 

Αθήνα 

2.  
all inclusive 

Κρήτη 

3.  
all inclusive 

Κέρκυρα 

4.   
all inclusive 

Ρόδος 

Χρόνος λειτουργίας 
Όλο τον 
χρόνο 

Εποχιακό Εποχιακό Εποχιακό 

Αστέρια  5 5 3 5 
Δυναμικότητα (κλίνες) 900 1500 3000 2000 
Παραγόμενα απόβλητα 
(kg/ κλίνη/ 
διανυκτέρευση) 

2,6 1,7 1,2 1,4 

Επίπεδα ανάκτησης* 1ο 
έτος εφαρμογής 
προγράμματος (%κ.β.) 

39 20 33 22 



Μείωση ανθρακικού 
αποτυπώματος  
(kg CO2e/kg 
ανακτώμενων 
απορριμμάτων)  

0,8 1,0 0,7 1,4 

Οικονομικό όφελος 
(€/κλίνη/διανυκτέρευση) 

- 1,5 - - 

Στόχος μείωσης**  
(% κ.β.) 

 15   20 

Στόχος ανάκτησης** 
(% κ.β.) 

70 80 60 80 

*Αφορά στην ανάκτηση υλικών μέσω διαλογής στην πηγή που οδηγούνται για ανακύκλωση ή/και 

κομποστοποίηση,**Στόχος σε ορίζοντα 4ετίας 

 
4.2. Ευκαιρίες και προκλήσεις  

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης 
ξενοδοχειακών αποβλήτων στις εξεταζόμενες μονάδες συνοψίζονται στα κάτωθι: 

• Μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων με ταυτόχρονη ανάκτηση υλικών 
έως και 80% κ.β. Η ανάκτηση υλικών στα ξενοδοχεία είναι σχετικά εύκολη μέχρι περίπου 
το 60% κ.β. των παραγόμενων απορριμμάτων τους, ενώ απαιτείται μεγαλύτερη 
προσπάθεια με στόχευση σε πιο δύσκολα ρεύματα αποβλήτων (π.χ. πλαστικό φιλμ 
αποσυσκευασίας υλικών) για να επιτευχθούν υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης. 

• Δημιουργία οικονομικού οφέλους μέσω της ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων 
των οποίων η διαλογή στην πηγή είναι σχετικά εύκολη και που έχουν ικανοποιητική τιμή 
πώλησης στην αγορά (π.χ. πλαστικά μπουκάλια PET, χαρτοκιβώτια αποσυσκευασίας 
προϊόντων, τηγανέλαια κ.λπ). 

• Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (0,7-1,4 kgCO2e/kg ανακτώμενων 
απορριμμάτων) με ταυτόχρονη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του 
ξενοδοχείου. 

• Βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα του τουρισμού και ικανοποίηση των 
πελατών. 

Οι σημαντικότερες προκλήσεις που εντοπίστηκαν είναι: 

• Έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού της ξενοδοχειακής 
επιχείρησης και διάθεσης συμμετοχής στην αρχή εφαρμογής του προγράμματος.  

• Απουσία υποστήριξης από τις δημοτικές αρχές ή/και έλλειψη κινήτρων όπως η μείωση 
των δημοτικών τελών. Τα ξενοδοχεία καταβάλουν στις δημοτικές αρχές το τέλος 
διαχείρισης αποβλήτων που υπολογίζεται με βάση τα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα της 
επιχείρησης και παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως εάν ένα μεγάλο μέρος των 
αποβλήτων ανακτάται προς επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση ή όχι. 

• Αδυναμία ανακύκλωσης του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών λόγω απουσίας 
υποδομών ανακύκλωσης στον οικείο ΟΤΑ ή την οικεία Περιφέρεια. 

• Αδυναμία εντοπισμού προμηθευτών για την αγορά προϊόντων από ανακυκλώσιμα 
υλικά ή με περιορισμένη συσκευασία. 

• Απαγορευτικό κόστος αντικατάστασης των πλαστικών μιας χρήσης με άλλες 
εναλλακτικές όπως επαναχρησιμοποιήσιμα ή κομποστοποιήσιμα υλικά. Η τιμή αγοράς 
κομποστοποιήσιμων προϊόντων έναντι των αντίστοιχων πλαστικών είναι μέχρι και δέκα 
φορές υψηλότερη.  

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξενοδόχων τα 

τελευταία χρόνια λόγω των σημαντικών προβλημάτων διαχείρισης απορριμμάτων που 
αντιμετωπίζουν τα τοπικά συστήματα (ΟΤΑ), των αυξημένων απαιτήσεων των μεγάλων 



ταξιδιωτικών πρακτορείων για την εφαρμογή πράσινων πρακτικών στα ξενοδοχεία αλλά και 
την αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών των ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων.  

Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων η διαχείριση των απορριμμάτων 
περιορίζεται σε μερική ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών με διάθεση στο μπλε κάδο 
ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ξενοδοχεία οδηγούνται σε αγορά εξοπλισμού 
διαχείρισης (π.χ. πρέσες κάθετης συμπίεσης, αφυδατωτές, κάδοι κ.λπ.) χωρίς όμως να έχει 
προηγηθεί σχετικός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αστοχίες. 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης των απορριμμάτων στα ξενοδοχεία που 
περιλαμβάνει μελέτη και σχεδιασμό πριν οποιαδήποτε εφαρμογή, καθίσταται σημαντική για 
την επιτυχή τους εφαρμογή με όρους βιωσιμότητας. Επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
εκπαίδευση και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης που 
έχει άμεση εμπλοκή στην υλοποίηση ενός προγράμματος διαχείριση απορριμμάτων.  

Τα οφέλη, από ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων όπου 
τίθονται στόχοι, αναπτύσονται οι κατάλληλοι δείκτες παρακολούθησης και εξασφαλίζεται η 
συμμετοχή του προσωπικού, είναι πολλάπλα. Συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων 
(ανάκτηση υλικών έως και 80% κ.β.) και στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (0,7-
1,4 kgCO2e/kg ανακτώμενων απορριμμάτων) του ξενοδοχείου. Επίσης, μπορεί να 
συντελέσει και στη μείωση του λειτουργικού κόστους (1.5 €/κλίνη) από την αγορά πρώτων 
υλών, την εμπλοκή του προσωπικού και τη μεταφορά προϊόντων και αποβλήτων. 

Τέλος, πρέπει να εξεταστεί η αλλαγή του μηχανισμού χρέωσης των ξενοδοχείων, όπου 
καταβάλουν στις δημοτικές αρχές το τέλος διαχείρισης αποβλήτων με βάση τα δηλωμένα 
τετραγωνικά μέτρα της επιχείρησης, καθώς αυτό δημιουργεί σημαντικό αντικίνητρο για τη 
βελτίωση της διαχείρισης υλικών και απορριμμάτων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Θα 
διευκόλυνε επίσης, εάν παράλληλα με την αλλαγή στο μηχανισμό χρέωσης, το κράτος όριζε 
τις υποχρεώσεις των ξενοδοχειακών μονάδων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων τους 
μέσω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων 
διαχείρισης ροών υλικών και αποβλήτων. Μια τέτοια προσέγγιση θα συνέβαλε στην 
ενίσχυση των τοπικών επιπέδων ανάκτησης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση ή 
ανακύκλωση, ιδιαίτερα στους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς στη χώρα μας που 
συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα διαχείρισης απορριμμάτων κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες.  
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