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Αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων 

















Η εικόνα της Ελλάδος

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Δήμοι πολλών ταχυτήτων, περιορισμένη 
ιδιωτική πρωτοβουλία, γενικοί στόχοι)  

• Η Ελλάδα έχει ως στόχο την εκτροπή 74% των στερεών αποβλήτων μέχρι 
το 2020

• Περίπου 160.000tn στερεών αποβλήτων εξακολουθούν να καταλήγουν 
στις χωματερές (WWF 2018)

• 80.1% ταφή, 14.7% ανακύκλωση, 4.1% κομποστοποίηση, και 1.1% για 
ανάκτηση ενέργειας (2017)

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (από 17%-19% και πλέον επικίνδυνα οικονομικά 
προβληματικό μοντέλο, ακριβό, περιορισμένη διαλογή στην πηγή)

• ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (η διαχείριση των αποβλήτων είναι κρίσιμο θέμα για τον 
κλάδο)

• ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ

η ανεπαρκής επίδοση της Ελλάδας στη διαχείριση αποβλήτων οφείλεται: 

• στην απουσία της απαραίτητης υποδομής για τον διαχωρισμό των πηγών 
των ανακυκλώσιμων υλικών

• στο χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού

• στην έλλειψη οικονομικών κινήτρων

• στην απουσία σχετικών οικονομικών μέσων, π.χ. φόρου υγειονομικής 
ταφής. 



Το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τη διαχείριση των αποβλήτων

• A common EU target for recycling 65% of
municipal waste by 2030

• A common EU target for recycling 75% of
packaging waste by 2030

• A binding landfill target to reduce landfill to
maximum of 10% of municipal waste by
2030

• A ban on landfilling of separately collected
waste

• Promotion of economic instruments to
discourage landfilling



Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

• Almost three quarters (72%) of global travellers
believe sustainable travel choices should be a 
priority

• Interest in eco-friendly or green accommodations 
is growing, with 73% of travellers hoping to stay at 
least once in such a property

• Sustainable experiences are similarly sought after 
with 68% of travellers wanting to see the money 
they spend go back into the local community





Εργαλεία διαχείρισης 
προορισμού 

• Διαχείριση προορισμού 

• Υποδομές 

• Λήψη αποφάσεων με γνώμονα την αειφορία

• Προσβασιμότητα 

• Διαχείριση απορριμμάτων / λυμάτων 

• Πολιτιστική κληρονομία 

• Φυσική κληρονομία / Natura 

• Ακτές 

• Ενημέρωση επισκεπτών 



Εργαλεία 
διαχείρισης 
ξενοδοχείων 



Δομή προτύπου αειφορίας Travelife



Νομοθεσία

• ΑΕΠΟ 

• ΗΜΑ 

• F GASES 

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 





Υπολογισμός 
Return on 
investment 



Όχι greenwashing 



Συμπεράσματα
• Συνεργασία 

• Πλήρη κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης

• Πράσινα σημεία (δημόσια και ιδιωτική πρωτοβουλία) 

• Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή 

• Δεσμεύσεις για τη διαχείριση των γεωτρήσεων 

• Δεσμεύσεις για τη σωστή λειτουργία του βιολογικού 
καθαρισμού 

• Ουσιαστική προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών 

• Προσροφά εναλλακτικών εμπειριών 

• Το ζητούμενο της νέας εποχής του τουρισμού είναι ήδη ένα 
σύνολο δράσεων που εμπεριέχουν πολιτικές για τη χρήση 
‘πράσινης’ ενέργειας, την ορθή διαχείριση των υδατικών 
πόρων, τη σταδιακή κατάργηση του πλαστικού, ταυτόχρονα 
με την υιοθέτηση πρακτικών που αναδεικνύουν το 
περιβάλλον, τα τοπικά πολιτισμικά στοιχεία, τη φύση και 
παράλληλα διαμορφώνουν τις συνθήκες ώστε οι 
εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία να μη ζουν αποκομμένοι από 
την αειφορία που θα εξελίσσεται γύρω τους.
Πηγή:www.dimokratiki.gr Καλογήρου 

• Πιστοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων www.travelife.org

http://www.travelife.org/
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sotiris@msolutions.gr

sotiris@travelife.org
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