
«Αποτελέσματα εφαρμοσμένων πρακτικών ανακύκλωσης 
σε ξενοδοχεία της Κρήτης» 

Νικήτας Μαυράκης 

Σύμβουλος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  

Πορεία προς την Κυκλική Οικονομία 



Αυτό ή αυτό 



Μείωση στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση , ανακύκλωση 
 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Που είναι 
το χρήμα? 

Εξοικονομώ 



Προτεινόμενες 
Δράσεις 

• Ανακύκλωση Συσκευασιών  

• Αξιοποίηση Οργανικών Αποβλήτων – Απόβλητα 
Κουζίνας και Πράσινα Απορρίμματα 

• Ανακύκλωση Μαγειρικών Λιπών – Ελαίων  



Χαρτογράφηση Αποβλήτων 

Βήμα 1ο  
• Σχεδιασμός χάρτη των εγκαταστάσεων 

Βήμα 2ο 
• Τοποθετούνται στο χάρτη τα σημεία και τα είδη αποβλήτων που θα εντοπιστούν 

Βήμα 3ο 

• Σχεδιασμός χαρτών διαδικασιών όπου θα παρουσιάζονται οι πηγές των αποβλήτων 
(πως/γιατί) και τα κόστη των πόρων που χρησιμοποιούνται 

• Υπολογισμός του πραγματικού κόστους των αποβλήτων 

Βήμα 4ο 

• Δημιουργία Σχεδίου Δράσης για το Ξενοδοχείο 

• Ιεράρχηση των δράσεων,  ανάθεση των ευθύνων σε άτομα και έναρξη της 
εξοικονόμησης 



Χαρτογράφηση Αποβλήτων Καφέ Χαρτόνι 

Μπλέ Πλαστικό PET 

Κίτρινο Γυαλί 

Κόκκινο Μεταλλικά Αντικείμενα 

Πράσινο Σίμεικτα Λοιπά 

Ροζ Λίπη και Έλαια 

Μωβ Οργανικά Λαχανάδικο 



Περιοχές Παραγωγής Αποβλήτων 



Πράσινη Ομάδα 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 

Υπεύθυνος : ΣΕΦ  

Μαγειρείο 1 

Υπεύθυνος: 
Σου-Σεφ 

Μαγειρείο 2 

Υπεύθυνος: 
Σου-Σεφ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Υπεύθυνος 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΔΩΜΑΤΙΑ 

Υπεύθυνη 
Τμήματος 

Καθαριότητας 
Δωματίων 

Βοηθός 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 1 

Υπεύθυνος: 
Captain 1 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 2 

Υπεύθυνος: 
Captain 2 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 3 

Υπεύθυνος: 
Captain 3 

ΚΟΜΠΟΣΤ
ΟΠΟΙΗΣΗ 

Γεωπόνος 



• Οι κάδοι ανακύκλωσης θα πρέπει να φέρουν 
σαφή σήμανση για τον τύπο των 
απορριμμάτων- Χρωματικός κώδικας ή/και 
επιγραφή. 

• Οι κάδοι θα πρέπει να αδειάζονται και να 
καθαρίζονται καθημερινά. 

• Η εκπαίδευση του προσωπικού σε τακτά 
χρονικά διαστήματα είναι σημαντική ώστε 
να τοποθετούν τα απορρίμματα στον σωστό 
κάδο. 

• Στις κουζίνες των εστιατορίων και των μπαρ 
τοποθετήστε τους κάδους σε σημεία άμεσης 
ορατότητας και πρόσβασης από το 
προσωπικό. 



Συνήθεις Εικόνες 



Τρόποι και μέσα Συλλογής 



Τρόποι και μέσα Συλλογής 



Διαλογή στη πηγή  

• Μπουκάλι πλαστικό 

• Γυάλινη Φιάλη 

• Χαρτί-Χαρτόνι 

• Αλουμίνιο 



Παραγόμενα Απόβλητα 
Ξενοδοχειακών Μονάδων 

 

Σε μια ξενοδοχειακή 

μονάδα 
Η μέση παραγωγή 

απορριμμάτων είναι 1,5 κιλό 
την ημέρα ανά πελάτη και 
μπορεί να φτάσει τα 3 κιλά 

60-80% των παραγόμενων 

απορριμμάτων θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί μέσω των συστημάτων 

επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης 

και κομποστοποίησης 



Κέντρο Συγκέντρωσης  
Ανακυκλώσιμων Υλικών  

 

Κάθετες πρέσες: μείωση του όγκου από 60 έως 80 %,  
Τακτοποιημένα δέματα καθαρών υλικών.  



Καθημερινότητα στο Κέντρο 
Συγκέντρωσης Αν. Υλ.  



Ποιοτικός & Ποσοτικός Έλεγχος 



Ανακύκλωση εναλλακτικών 
αποβλήτων 

Αναλυτικότερα στα πλαίσια του Συστήματος εντοπίζονται όλες οι 
περιβαλλοντικές πλευρές και σχεδιάστηκαν δράσεις διαχείρισης με στόχο τη 
μείωση των αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης και την εξοικονόμηση 
πόρων για την επιχείρηση. 

Αναλυτικότερα σχεδιάστηκαν δράσεις για ανακύκλωση και διαχείριση: 

          • μαγειρικά λίπη-έλαια 

• ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών) 

• ορυκτελαίων 

• μελανοταινιών 

• ηλεκτρικών συσκευών 

• επιστρεφόμενες φιάλες (42.864τεμ/lt) 



Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων 
 

Οι μεγαλύτερες πηγές οργανικών απορριμμάτων είναι: 

α) οι κήποι – πράσινα απορρίμματα και κλαδέματα 

β) τα υπολείμματα από λαχανάδικο 

 

Μείωση των υδατικών αναγκών του κήπου.  
Μείωση των χημικών λιπασμάτων.  
Μείωση απορριμμάτων προς διάθεση.  
Εξυγίανση των εδαφών και αύξηση της μικροβιακής χλωρίδας.  
 

Γιατί Κόμποστ; 



Κομποστοποίηση 



Μείωση Βάρους και Όγκου 

ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 

423 

302 

2303  

1500 

ΒΑΡΟΣ(MT) -29% ΟΓΚΟΣ(CBM)-35% 



8.000€ ΑΞΊΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ 

1.500€ ΑΞΊΑ ΠΑΡΑΓΌΜΕΝΟΥ 
ΚΟΜΠΟΣΤ 

10.000-13.000 € 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΆ 
ΚΌΣΤΗ ΔΉΜΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
200ΤΝ CO2 



Οφέλη 

Όσα περισσότερα απόβλητα 
αποτρέπουμε, τόσα λιγότερα 

απόβλητα πετάτε, τόση 

μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
πετυχαίνουμε. 



Κοινοποίηση του Προγράμματος 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

 
Τα μηνύματα προς τους 

πελάτες πρέπει να είναι απλά 
και ξεκάθαρα 

Η ενημέρωση του προσωπικού 
πρέπει να είναι απλή και κατανοητή 



Μνήματα ενημέρωσης πελατών 

 Μήνυμα προς τους 
πελάτες, για το 
περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα τις 
επιχείρησης 



Ευχαριστώ…. 
mavrakis@tierra.gr 

 


