
Ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονο-

μικής κρίσης, ο τουρισμός στην Ελλάδα υπήρ-

ξε από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, με 

σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας, 

παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και 

στις αφίξεις επισκεπτών. 

Σε κατάσταση ετοιμότητας θέλουν να 

βρίσκονται οι ξενοδοχειακές επιχειρή-

σεις ,ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, η 

οποία θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο χρονικό 

διάστημα.  

Πολλές μονάδες βρίσκονται αυτή την 

στιγμή στο στάδιο της προετοιμασίας και στην 

τελική ευθεία των συντηρήσεων, ώστε όλα να 

είναι έτοιμα για την έναρξη της περιόδου. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, δεν θα πρέπει 

να παραβλέπεται η μονάδα βιολογικού καθα-

ρισμού ώστε να συντηρηθεί  σύμμφωνα με τις  

τεχνικές προδιαγραφές. 

Μην ξεχνάμε πώς  η νομοθεσία πλέον 

επιβάλλει να υπάρχει μονάδα βιολογικού κα-

θαρισμού  σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  που 

βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή σε σημεία 

που δεν καλύπτονται από αποχετευτικά δίκτυ-

α. 

Η ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ ΕΠΕ, αναγνωρίζο-

ντας τις ανάγκες των ξενοδοχειακών επιχειρή-

σεων, ιδίως με την παρούσα οικονομική συ-

γκυρία, και σε συνάρτηση με την 26ετή εμπει-

ρία της, προσφέρει τις παρακάτω υπηρε-

σίες, χωρίς καμία επιβάρυνση ή δέσμευ-

ση από τον πελάτη: 

1. Επιτόπου αυτοψία και έλεγχος των υφι-

στάμενων εγκαταστάσεων βιολογικού 

καθαρισμού (ηλεκτρομηχανολογικά και 

δεξαμενές επεξεργασίας) 

2. Αναλύσεις σε ανεπεξέργαστα και επεξερ-

γασμένα λύματα (οργανικό φορτίο/COD, 

άζωτο, φώσφορος, αγωγιμότητα, ρΗ, 

διαλελυμένο οξυγόνο, θολερότητα εξό-

δου). 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η ΣΥΡΜΕΤ 

ΜΟΝ ΕΠΕ μπορεί να προτείνει λύσεις για την 

απροβλημάτιστη λειτουργία της υπάρχουσας 

μονάδας βιολογικού καθαρισμού της επιχείρη-

σης σας. 

Επιπλέον: 

Σε ξενοδοχεία που ΔΕΝ έχουν βιο-

λογικό αλλά απαιτείται από τη νομοθεσία, 

η ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ ΕΠΕ είναι σε θέση να προτεί-

νει την κατάλληλη τεχνολογία στο βέλτιστο κό-

στος, που θα καλύψει τις ανάγκες του ξενοδο-

χείου, ενώ ταυτόχρονα θα παράγει ποιότητα 

εξόδου εντός των ορίων της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης της μονάδας, αξιοποιώντας και 

τις ευκαιρίες που δίνουν τα υφιστάμενα ή 

αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα 

για επιδότηση σημαντικού τμήματος της εν λό-

γω επένδυσης. 

 

Κλείστε σήμερα κιόλας ένα ραντεβού 

μαζί μας   και αρχίστε τη νέα σεζόν … 

χωρίς άγχος και υπέυθυνα! 

 Μάρτιος 2016 

Τουρισμός και περιβάλλον: δύο αντίθετοι κόσμοι, ή μια 

αμφίδρομη σχέση;  

 

 

Γνωρίζετε ότι… 

 

Η περιβαλλοντική νομο-

θεσία που αφορά την 

επαναχρησιμοποίηση 

των επεξεργασμένων 

λυμάτων, για μονάδες 

άνω των 50 πληθυσμια-

κών ισοδύναμων, καθορί-

ζεται πλέον στην ΚΥΑ 

145116/2011 (ΦΕΚ 

354 Β’/8-3-11); 

 

 

 

Η νέα νομοθεσία καθορί-

ζει από τα αυστηρότερα 

όρια στην ΕΕ για την 

επαναχρησιμοποίηση 

των επεξεργασμένων 

λυμάτων 

 

 

 

 

 



Τηλέφωνο: 2610 623595 

     Κινητό: 6973202178 

          Φαξ: 2610 277086 

        Email: info@sirmet.gr 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

Γιώργος Συριόπουλος, Χημ. Μηχανικός 

Γιώργος Ευθήμερος, Χημ. Μηχανικός 

Η ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ ΕΠΕ — Τεχνολογία Περιβάλλοντος, τα τελευταία 26 

χρόνια ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παρακο-

λούθηση της λειτουργίας, έργων που αποσκοπούν στην επεξεργασία υγρών, αέ-

ριων και στερεών αποβλήτων, με επίκεντρο τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού 

υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Τα τελευταία 6 χρόνια προωθεί 

την State-of-the-Art τεχνολογία στην επεξεργασία λυμάτων, μέθοδο MBR 

(Membrane Bio-Reactor) η οποία είναι και η μόνη που μπορεί να δώσει ποιό-

τητα εξόδου μέσα στα όρια της αυστηρότερης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Η ΣΥΡΜΕΤ  έχει μέχρι σήμερα υλοποιήσει επιτυχώς την τεχνολογία των 

MBR τόσο σε βιομηχανίες (PEPSICO-Οινόφυτα, 1.000 m3/ημέρα,       COCA-

COLA–Σχηματάρι,500m3/ημέρα, ΕΨΑ-Βόλος, 100 m3/ημέρα) όσο και σε αστι-

κές εφαρμογές ( ξενοδοχείο La Luna 100 ι.π. στον Τρούλο Σκιάθου, ξενοδοχείο 

Grand Forest 200 ι.π. στο Μέτσοβο, βιολογικός ΕΛΒΑΛ ΑΕ 500 ι.π. στα Οινό-

φυτα, και ξενοδοχείο Alas Resort & Spa 100 ι.π. στην Ελιά Λακωνίας). Οι υλο-

ποιήσεις αυτές αφορούν τόσο μονάδες με δεξαμενές από σκυρόδεμα, όσο και 

compact υλοποιήσεις με ενισχυμένες πλαστικές ή μεταλλικές δεξαμενές που 

περιέχουν όλο τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, έτοιμες προς 

σύνδεση με τα λύματα, τα καθαρά και το ρεύμα. 

Τα 26 έτη εμπειρίας μας στα απόβλητα, σε συνδυασμό με το φορητό ερ-

γαστήριο αναλύσεων αποβλήτων που διαθέτουμε και σε συνδυασμό με το εξει-

δικευμένο προσωπικό μας, που απαρτίζεται από μηχανικούς διαφόρων ειδικο-

τήτων,μας επιτρέπουν ως ΣΥΡΜΕΤ να εξάγουμε γρήγορα συμπεράσματα και να 

καταλήγουμε σε προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων μονά-

δων βιολογικού καθαρισμού / επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

Εκτός των μονάδων βιολογικού καθαρισμού, οι μηχανικοί της ΣΥΡΜΕΤ 

μπορούν να δώσουν λύσεις και σε άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία ξε-

νοδοχειακών μονάδων, όπως: 

Συστήματα αφαλάτωσης, αποσκλήρυνσης, φίλτρανσης, απολύμανσης και 

επεξεργασίας πόσιμου νερού, γενικότερα 

Συστήματα συλλογής και απομάκρυνσης λιπών και 

πετρελαιοειδών 

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας (ISO 9001), ασφάλειας τροφίμων (ISO 

22000) και περιβαλλοντικής επίδοσης (ISO 

14000 / EMAS) 

 

Web:   www.sirmet.gr 

Εδώ και 26 χρόνια στο πλευρό των Ελληνικών επιχειρήσεων  

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της 

ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ ΕΠΕ είναι διαπι-

στευμένα με το Διεθνές Πρότυπο 

Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 

9001:2008 


