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Η διαχείριση στερεών αποβλήτων σε ξενοδοχειακές μονάδες είναι επιβεβλημένη, 
δεδομένου ότι δεν υφίστανται επαρκείς εγκαταστάσεις διαχείρισης σε δημοτικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Παρουσιάζουμε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από τα 
ξενοδοχεία μας και συζητούμε το πώς πρέπει να χωροθετούνται τα σημεία 
συλλογής/διαλογής/φύλαξης και οι μέθοδοι αποκομιδής κι αξιοποίησης. Κάθε ρεύμα 
αποβλήτου έχει ειδική διαχείριση, ενώ σημαντική επένδυση χρόνου και κόπου πρέπει να 
γίνει στην εκπαίδευση του προσωπικού και την εκπόνηση σχετικών διαδικασιών και 
ελέγχων. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι ευθύνη όλων μας, κι ο τουρισμός έχει 
ιδιαίτερα μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συγκεντρωμένο μάλιστα σε μικρή χρονική 
περίοδο. Άρα η τουριστική βιομηχανία οφείλει να δράσει προληπτικά, με ίδια 
πρωτοβουλία, και να μην περιμένει την Πολιτεία.
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Ας κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση των ρευμάτων στερεών αποβλήτων στις τουριστικές 
εγκαταστάσεις. Η λειτουργία τους παράγει σωρεία στερεών αποβλήτων, συγκεντρωμένη 
χρονικά στους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και επιβαρύνουν υπερβολικά τις υποδομές 
διαχείρισης των ΟΤΑ. Σας δείχνω μερικά παραδείγματα, τα πιο συνηθισμένα, αυτά που 
συναντούμε καθημερινά, και για τα οποία η κατανομή σε κατηγορίες υλικών είναι 
χονδρικά παρόμοιες με αυτές από ένα μεγάλο σπίτι, μια βίλα. Πρώτα σε όγκο τα χαρτόνια 
και τα πλαστικά, πρώτα σε βάρος τα τρόφιμα και το γυαλί. Μεγάλες ποσότητες κηπαίων, 
επίσης, τόσο σε όγκο όσο και σε βάρος, αφού όλο και κάποιοι κήποι θα υφίστανται. Αλλά 
υπάρχουν κι άλλοι τύποι στερεών αποβλήτων, κι αυτοί γνώριμοι.
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Στην Ελλάδα, λοιπόν, θα έχετε όλοι σας συνειδητοποιήσει πως το μόνο σύστημα 
ανακύκλωσης που καλύπτει σχεδόν όλη τη χώρα είναι ο «μπλε κάδος» της Ελληνικής 
Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Τέτοιους κάδους εγκαθιστούν και τα 
ξενοδοχεία, αλλά μόνο σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο τους. Υπάρχουν και οι πράσινοι 
κάδοι των δήμων, στους οποίους θέλουν να βάζουμε όλα τα υπόλοιπα, αυτά που δεν 
μπαίνουν στον μπλε κάδο. Και θα έχετε δει, επίσης, πως κυκλοφορούν στις πόλεις και οι 
κάδοι οικοδομικών (ΑΕΚΚ), οι οποίοι γίνονται σχεδόν όλοι τους σκουπιδοτετενεκέδες στις 
γειτονιές. Κααταβαίνετε, πιστεύω, πως αυτή η εικόνα αλλάζει άρδην μόλις βρεθεί κάποιος 
σε μια Ευρωπαϊκή χώρα. Και δεν εννοώ μόνο τη Σουηδία, τη Γερμανία, ή τη Δανία, όπως 
θα πιστεύατε. Όσοι έχετε εμπειρία από Τσεχία ή Σλοβενία θα εντυπωσιαστείτε από το 
εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης σε αυτές τις κοινωνίες. Στην Ελλάδα έχουμε 
πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε.
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Τώρα, δεδομένου ότι στα ξενοδοχεία παράγεται και πάρα πολύ γυαλί, παρέχονται από 
εξωτερικούς συνεργατές (π.χ. Creta Eco Phoenix) ειδικοί κάδοι. Έτσι έχουμε την κατανομή 
που βλέπετε στην εικόνα: στον πράσινο κάδο μπαίνουν τα σύμμεικτα τρόφιμα από τα 
εστιατόρια και ό,τι βρωμάει, στον μπλε κάδο οι συσκευασίες, ενώ στον κάδο οικοδομικών 
μπαίνουν τα ξύλα και τα κηπαία, μαζί με τα αμιγώς οικοδομικά (χώμα, τούβλα, λάσπη). 
Υπάρχουν, όμως, και άλλοι κάδοι ή τρόποι συγκέντρωσης. Είδαμε ήδη τις μπαταρίες και 
τους λαμπτήρες, και θα μπορούσα να προσθέσω και σωρεία άλλων υλικών που 
χαρακτηρίζονται επικίνδυνα και έχουν ειδική διαχείριση: τα ορυκτέλαια, τα βερνίκια και οι 
οργανικοί διαλύτες, τα οξέα και το χλώριο για πισίνες, ο ενεργός άνθρακας από φίλτρα 
απόσμισης, κ.ο.κ.
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Κι έτσι ερχόμαστε στο επόμενο στάδιο διαχωρισμού, όπου ο μπλε κάδος διαχωρίζεται με 
τη σειρά του σε περισσότερους. Βλέπετε ότι αντί για έναν μπλε κάδο, τώρα έχουμε 
τέσσερις: πλαστικά, χαρτί, μέταλλα, γυαλί. Κι εντάξει, το γυαλί είπαμε πως το ξεχωρίζουμε 
ήδη στα ξενοδοχεία μας. Τα μέταλλα, όπως το αλουμίνιο βεβαίως, ξέρουμε πως είναι 
πολύτιμα κι ότι ανακυκλώνονται εύκολα, ενώ επίσης ξέρουμε πως μπορούμε να τα 
πουλάμε σε εξωτερικούς συνεργάτες, οπότε δεν έχει νόημα να το χαρίζουμε στο Δήμο. Για 
το χαρτί υπάρχουν επίσης εξωτερικοί συνεργάτες. Για τα κηπαία υπάρχει 
κομποστοποίηση. Και τα τρόφιμα τα δίνουμε ακόμη στο Δήμο, αν κι έχουμε ήδη εκτρέψει 
στον κομποστοποιητή τις φλούδες φρούτων και λαχανικών, καθώς και τον 
χρησιμοποιημένο καφέ φίλτρου. 
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Αυτός είναι ο κομποστοποιητής, όπου θα δείτε (κάτω αριστερά) τα κηπαία και κάποια 
τρόφιμα. Η εξέδρα από πάνω χρησιμεύει για τη ρίψη των οργανικών στο εσωτερικό, 
καθώς επικοινωνεί με τον δρόμο. Ο κομποστοποιητής λειτουργεί με συνεχή διαβροχή, 
όπως θα δείτε στην άνω δεξιά φωτογραφία, με τις βάνες των κυκλωμάτων κατιονισμού. Η 
μπροστινή του πλευρά είναι φυτεμένη, καθώς βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο 
πποδοσφαίρου και κάθονται συχνά εκεί γονείς για να παρακολουθούν τις προπονήσεις. 
Δεν μυρίζει καθόλου. Τέτοιους κομποστοποιητές διαθέτουν όλα σχεδόν τα μεγάλα 
ξενοδοχεία της Ελούντας. 
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Για το 2020 εγκαινιάζουμε συνεργασία με την Τεχνική Βιοενεργειακή Κρήτης στο 
Ηράκλειο, ώστε να αποστέλλουμε τα οργανικά απόβλητα που απομένουν στις κουζίνες και 
τα εστιατόρια, τα οποία είναι και το μεγαλύτερο και βαρύτερο κλάσμα στην καθημερινή 
λειτουργία των ξενοδοχείων. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία από τη φετινή επίσκεψή μας 
στις εγκαταστάσεις τους με τον πελάτη μας το Σάκη Ρουβά, ο οποίος έχει επενδύσει σε 
τέτοιες μονάδες και ενδιαφέρεται σφόδρα για την εξέλιξη του κλάδου. Θα αποτελέσει και 
ένα εξαιρετικό πρεσβευτή για την προώθηση της προσπάθειας γενικώς, πράγμα που 
θέλουμε να κάνουμε μέσω του ΣΕΤΕ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Για την ευκολία του προσωπικού, αλλά και ως βασική ανάγκη εκπαίδευσης και 
διαχείρισης, έχουμε φτιάξει έναν εξαπλουστευμένο οδηγό για το πώς γίνεται η 
ανακύκλωση στα ξενοδοχεία μας, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Η συμμετοχή των 
εργαζομένων είναι κομβικής σημασίας και αυτή την ανάγκη πρέπει να την αντιμετωπίζει ο 
σχεδιασμός του κτηρίου και των συστημάτων διαχείρισης. Δεν γίνεται, ακόμη, να κάνουν 
μόνο τα ρομπότ τη διαχείριση των αποβλήτων μας.
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Αυτό είναι το σημείο κεντρικής ανακύκλωσης για το κτήριο προσωπικού της εταιρείας 
μας, το οποίο στεγάζει περίπου 90 άτομα. Βρίσκεται στο κοινό σαλόνι του κτηρίου. 
Προφανώς είναι μια πρόχειρη λύση και δεν ενδείκνυται για πελάτες. Βάζει όμως τους 
εργαζόμενους της επιχείρησης στη συνήθεια να ανακυκλώνουν στην καθημερινότητά 
τους, κι όχι μόνο ως υποχρέωση στην εργασία τους. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να 
κάνουμε όλοι μας στις ζωές μας. Οι πελάτες των ξενοδοχείων, που είναι Ευρωπαίοι κατά 
πολύ υψηλό ποσοστό, τα κάνουν αυτά εδώ και χρόνια στις χώρες τους. Αν τους δώσουμε 
τις εγκαταστάσεις, θα νιώσουν πολύ άνετα, σα στο σπίτι τους.
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Ο σχεδιασμός της διαχείρισης αποβλήτων είναι σχεδιασμός ΡΟΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Έχουμε πηγές, 
σημεία συγκεντρώσεως, σημεία διαλογής. Πρέπει ο σχεδιασμός να καλύπτει κάθε σημείο 
της επιχείρησης, τόσο σε χώρους πελατών όσο και σε χώρους προσωπικού. Ενώ στην 
καθημερινότητά μας θέλουμε να κρύβουμε τους κάδους, σε ένα σύστημα ενδελεχούς 
Διαλογής στην Πηγή θέλουμε τους κάδους στη βιτρίνα. Αν τους βάλουμε μόνο σε χώρους 
προσωπικού, χάνουμε και ένα ποσοστό από το marketing που θα μπορούσαμε να 
κάνουμε για να αντισταθμίσουμε το κόστος του συστήματος. Σε λίγο (ελπίζω πως) δε θα το 
λέμε καν marketing. Θα είναι σαν το ζεστό νερό στο ντους: δεν το διαφημίζεις, θεωρείται 
δεδομένο.
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Σε αυτή τη διαφάνεια έχω γράψει τα κρίσιμα σημεία σχεδιασμού και τα έχω επισημάνει 
πάνω στο σκαρίφημα. Η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί στις εξής σημαντικές 
σχεδιαστικές παραμέτρους:
- Μείωση του όγκου των αποβλήτων. Αυτή η μείωση όγκου οδηγεί με τη σειρά της σε 

μείωση των αποστάσεων μεταφοράς μετά τη συμπίεση. Αν, δηλαδή, γίνεται συμπίεση 
σε κάθε αρχικό σημείο συγκέντρωσης, τότε γεμίζει πιο αργά ο κάδος και άρα δεν 
χρειάζεται να τον αδειάζουμε τόσο συχνά.

- Κεντρικές εγκαταστάσεις συμπίεσης είναι πιο φθηνές από το να έχουμε συμπιεστές σε 
κάθε όροφο, ενώ γίνονται λιγότερα τα σημεία συντήρησης και βλαβών. Εδώ πρέπει να 
βρεθεί η ισορροπία μεταξύ κόστους εξοπλισμού και χρόνου των υπαλλήλων.

- Δεν υπάρχει διαχείριση χωρίς μέτρηση. Κάθε μεταφορέας πρέπει να παραδίδει δελτίο 
αποστολής με αναγεγραμμένη την ποσότητα (όγκο και βάρος) των υλικών που 
αποκομίζει. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της λειτουργίας 
και το σχεδιασμό βελτιώσεων.
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Μια ενδεικτική διάταξη του χώρου διαχείρισης στερεών αποβλήτων ξενοδοχείου που 
μπορεί να υποδεχθεί ένα απορριματοφόρο όχημα καταλαμβάνει περίπου 200μ2. Βλέπετε 
κάδους για όλες τις βασικές κατηγορίες στερεών αποβλήτων, για τον αριθμό των οποίων 
(κάδων) μπορούν να υπάρξουν αυξομειώσεις ανάλογα με σειρά παραγόντων: έχετε 
μεγάλους κήπους, έχετε κομποστοποιητή, χρησιμοποιείτε πλαστικά μπουκάλια ή γυάλινα, 
έχετε πολλά εστιατόρια, κ.ο.κ. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι στεγασμένοι και η απορροή 
των ομβρίων να συγκεντρώνεται στο κέντρο του χώρου. Οι χώροι πλύσης πρέπει να 
επικοινωνούν με την αποχέτευση και όχι με τα όμβρια. Το ψυγείο σκουπιδιών μπορεί να 
έχει μία είσοδο και μία έξοδο, αλλά μπορείτε να φτιάξετε και δύο ψυγεία εκατέρωθεν 
διαδρόμου, δίνοντας περισσότερο χώρο στο καθένα. Προσοχη στην διάσταση της πόρτας: 
πρέπει να είναι 120εκ τουλάχιστον ώστε να περνάνε οι κάδοι.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Εδώ βλέπουμε δύο πίνακες που πήρα από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων της Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), με ενδεικτικούς προϋπολογισμούς. Γράφτηκε το 2016 
και εκτείνεται σε 325 σελίδες. Πέραν της διαπίστωσης της υφιστάμενης κατάστασης, κάνει 
κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, εκ των οποίων η κεντρικότερη είναι η ενίσχυση της 
Διαλογής στην Πηγή, αυτό που βλέπετε ως «ΔσΠ» σε ορισμένα σημεία. Αναγκαστικά, το 
περιφερειακό σχέδιο ενσωματώνει το σχεδιασμό των Δήμων, που σε μερικές περιπτώσεις 
εκπονήθηκε ανεξάρτητα της Περιφέρειας και είναι σε αναντιστοιχία με αυτόν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα: στο νομό Λασιθίου προβλέπονται 500 συνοικιακοί 
κομποστοποιητές (σαν τον ξενοδοχειακό περίπου) και όλοι σε ένα δήμο, το δήμο 
Αγ.Νικολάου. Οι άλλοι τρεις Δήμοι δεν πρέπει, λέει, να έχουν ούτε έναν! Καταλαβαίνετε 
ότι τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Ο σχεδιασμός είναι, για να το πω λαϊκά, εν 
πολλοίς «για τα μπάζα».
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