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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 2019

5* 4* 3* 2* 1*
Γενικό 

άθροισμα

Μονάδες 610 1.664 2.729 3.651 1.317 9.971

Δωμάτια 89.852 120.542 100.634 97.510 25.151 433.689

Κλίνες 186.190 240.386 196.021 184.366 49.384 856.347

2018

2008

19.26%



400.000 τόννοι/έτος

2018

Απορρίμματα Ξενοδοχειακού Τομέα 

320.000 τόννοι/έτος

2008 

= ΑΣΑ Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας



Η εικόνα των τουριστικών προορισμών



• Δημιουργία πράσινου προφίλ (ενέργεια, νερό,

απορρίμματα)– περιβαλλοντική πολιτική επιχείρησης.

• Αυξημένη προτίμηση των πελατών σε ξενοδοχειακές

μονάδες που λειτουργούν με ευαισθησία προς το

περιβάλλον

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

• Τour operators –προώθηση του βιώσιμου τουρισμού

• Νομοθεσία & στρατηγική της ΕΕ

Πράσινο προφίλ 



Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
ξενοδοχειακών αποβλήτων

1. Μελέτη υφιστάμενης 
κατάστασης 

2. Σχεδιασμός

3. Καθορισμός ρόλων

4. Συμμετοχή προσωπικού

5. Υλοποίηση

6. Μέτρηση επίδοσης



Παραγόμενα απορρίμματα ανά κλίνη και ανά 

διανυκτέρευση

1,2 – 2,6 κιλά



35-50% 
Απόβλητα Τροφίμων



Τμήμα 

ξενοδοχείου
Υλικά εισόδου -Προϊόντα Κατηγορίες αποβλήτων

Δωμάτια πελατών

Αmenities, σαπουνάκια, χαρτί 
υγείας, πλαστικές σακούλες σε 

καλαθάκια δωματίου, λινά, νερό 
(πλαστικό μπουκάλι)

Πλαστικές συσκευασίες amenities, 
υπολείμματα σαπουνιών, χαρτί 
υγείας, πλαστικές φιάλες νερού, 
πλαστικές σακούλες αποβλήτων, 
αποσυσκευασία & συσκευασία 
καταναλωθέν προϊόντων- σνακ

Κουζίνα και 

Εστιατόριο

Χαρτοπετσέτες, αναψυκτικά 
(χαρτοκιβώτια, πλαστική 
συσκευασία & post mix), 

ποτά/νερά, ρολό κουζίνας, 
λαχανικά-φρούτα, σάλτσες, 
γαλακτοκομικά προϊόντα, 

αλλαντικά

Οργανικά/φυτικά υπολείμματα, 

πλαστικές σακούλες απορριμμάτων, 

γυάλινες & πλαστικές φιάλες, 

χαρτοκιβώτια συσκευασίας (π.χ post 

mix), πλαστικές σακούλες 

απορριμμάτων, ρολό κουζίνας, 

πλαστικό φιλμ συσκευασίας

Χώροι αναψυχής 

(μπαρ, σπα, 

πισίνα, 

γυμναστήριο)

Χαρτοπετσέτες, πλαστικά 

ποτήρια, ποτά/νερά, τετραπάκ, 

post mix

Γυάλινες & πλαστικές φιάλες, 

πλαστικά καπάκια, πλαστικές 

σακούλες απορριμμάτων, 

χαρτοκιβώτια συσκευασίας

Χώρος 

υποδοχής/Γραφεία 

διοίκησης

Χαρτί γραφείου, γραφική ύλη, 

τόνερς, ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός

Χαρτί γραφείου, τόνερς, λοιπή 

γραφική ύλη, ΑΗΗΕ, μπαταρίες

Πλυντήριο και 

δωμάτια για άλλες 

υπηρεσίες

Καθαριστικά Συσκευασίες από πλαστικό

Κήποι και πράσινοι 

χώροι
Υλικά κήπου

Πράσινα απόβλητα, πλαστικές 

μαύρες σακούλες αποβλήτων, 

κλαδοκάθαρα



Διαχείριση Οργανικών Aποβλήτων

• Διαλογή στην πηγή

• Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων

• Εφαρμογή κόμποστ σε κήπους 



Διαλογή στην πηγή-Ανάκτηση

Ρεύματα προς ανάκτηση:

• χαρτοκιβώτια αποσυσκευασίας

• πλαστικοί περιέκτες HDPE, PP, PS

• πλαστικά μπουκάλια PET

• κουτάκια αλουμινίου αναψυκτικών

• γυάλινες φιάλες

• χαρτί γραφείου

• μελανοταινιών

• ηλεκτρικών συσκευών



Πρόληψη

• Χύδην προϊόντα αντί σε μεμονωμένες 
συσκευασίες 

• Αποφυγή χρήσης προϊόντων μιας χρήσης

• Αποφυγή προϊόντων με υπερβολικά πολλά 
υλικά συσκευασίας 

• Συνεργασία με προμηθευτές που παρέχουν 
προϊόντα σε συσκευασίες από ανακυκλωμένα 
υλικά

• Αγορά φρέσκων προϊόντων σε 
επιστρεφόμενα καφάσια ή δοχεία 

• Πρόγραμμα διαχείρισης πρώτων υλών 
προετοιμασίας γευμάτων και μερίδων: μείωση 
οργανικών αποβλήτων τροφίμων& 
ελαχιστοποίηση του κόστους.



Αντικατάσταση με «φιλικά» προς το περιβάλλον προϊόντα



Διαλογή στην πηγή
Ρεύματα: 

- Οργανικό τροφίμων 

- Ανακυκλώσιμα 

- Λοιπά σύμμεικτα 

απορρίμματα 

Ειδικά ρεύματα
- Ογκώδη & πράσινα 

απόβλητα
- Τηγανέλαια  

- ΑΗΗΕ, μπαταρίες)

- Ειδική διαχείριση 
(ανακύκλωση)
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Χωριστά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών

Δευτερογενείς πρώτες ύλες

Αποστολή σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
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Κόμποστ

RDF

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Από την ανάκτηση πολύτιμων 
υλικών από τα απόβλητα στην 

παραγωγή προϊόντων

Από την συλλογή 
στην ανάκτηση 

πολύτιμων υλικών 
από τα απόβλητα

Χαρτί-Χαρτόνι Γυάλινα δοχεία Πλαστικά Μέταλλα Οργανικά Υπολείμματα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Πρόληψη 

c
Ψ



Αποτελέσματα προγράμματος        
…καθαρά ρεύματα υλικών 



ΟΦΕΛΗ

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

Building a green

Tourism profile 

Έως 80%

ανάκτηση

Μείωση εκπομπών

CO2/κιλά ανακτώμενων 
απορριμμάτων



• Έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης και διάθεσης συμμετοχής. 

• Αδυναμία ανακύκλωσης του συνόλου των ανακυκλώσιμων 

υλικών.

• Αδυναμία εντοπισμού προμηθευτών για την αγορά προϊόντων 

από ανακυκλώσιμα υλικά ή με περιορισμένη συσκευασία.

• Απουσία υποστήριξης από τις δημοτικές αρχές ή/και έλλειψη 

κινήτρων όπως η μείωση των δημοτικών τελών. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ



Αποσυμπίεση των τοπικών συστημάτων διαχείρισης 

απορριμμάτων των τουριστικών προορισμών 

Αλλαγή μηχανισμού χρέωσης ξενοδοχείων – pay as you throw

Όροι περιβαλλοντικής αδειοδότησης -ανάπτυξη & εφαρμογή 

σχεδίων διαχείρισης ροών υλικών και αποβλήτων σε ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις βάσει αριθμού κλινών  

Ενεργοποίηση υποχρεωτικής ΔσΠ απορριμμάτων στα ξενοδοχεία



hello@qgreen.gr


