
Σχεδιάζοντας 

ένα αειφόρο – “πράσινο” ξενοδοχείο



Ενότητες

Έρευνας
Πηγές προέλευσης νερού που καταναλώνουν τα 

ξενοδοχεία, καταγραφή και μέτρηση της 

κατανάλωσης, επενδύσεις για εξοικονόμηση 

υδάτινων πόρων.

Διαχείριση Υδάτινων 

Πόρων
01

Διαχείριση υγρών αποβλήτων, ύπαρξη και σύνδεση 

σε κεντρικό αποχετευτικό σύστημα ή σε βιολογικό 

καθαρισμό, επενδύσεις για βελτίωση της 

διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. 

Διαχείριση Υγρών 

Αποβλήτων
02



Ταυτότητα Έρευνας 

Η έρευνα υλοποιήθηκε στο διάστημα 
από 20 Αυγούστου μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Έγινε αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο σύνολο του ξενοδοχειακού 
δυναμικού της χώρας (10.063 ξενοδοχεία).

Συγκεντρώθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα που αντιστοιχεί στο 16% (1.625 
ξενοδοχεία) του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού.

Έγινε μεσοσταθμική εκτίμηση των απαντήσεων για αναγωγή στο συνολικό ξενοδοχειακό 
δυναμικό.

Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσοστά που αναφέρονται δεν αθροίζουν στο 100%, καθώς οι 
ερωτήσεις έδιναν τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.



Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
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Σημείωση: Τα ποσοστά δεν αθροίζουν στο 100%, καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.



Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Καταγραφή Καταναλώσεων νερού

 Το 62,3% του συνόλου των 

ξενοδοχείων, που αντιστοιχεί σε 

5.953 καταλύματα, καταγράφει την 

κατανάλωση του νερού.

 Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα  

εποχικής και συνεχούς λειτουργίας 

ξενοδοχεία, είναι 63,7% και 59,6%.

Επένδυση τα τελευταία 5 χρόνια σε δράσεις 

εξοικονόμησης νερού

 Το 28,5% του συνόλου των 

ξενοδοχείων, που αντιστοιχεί σε 

2.723  καταλύματα, έχει 

επενδύσει σε δράσεις 

εξοικονόμησης νερού τα τελευταία 

5 χρόνια.

 Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα  

εποχικής και συνεχούς 

λειτουργίας ξενοδοχεία, είναι 

30,9% και 24%.



Δράσεις εξοικονόμησης νερού που έχουν πραγματοποιήσει τα ελληνικά ξενοδοχεία
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Αυτόματα συστήματα για ελεγχόμενο πότισμα

Επαναχρησιμοποίηση κλινοσκεπασμάτων

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα εξοικονόμησης νερού

Μετρητές νερού

Αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίηση επεξεργασμένων 
λυμάτων για ανάγκες ποτίσματος

Δημιουργία δικτύου για τη συλλογή βρόχινου νερού

Επεξεργασία και επανάχρηση γκρίζων νερών

Δράσεις εξοικονόμησης νερού, στις οποίες έχει επενδύσει το 28,5% των ξενοδοχείων τα τελευταία 5 χρόνια



Πισίνα
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7%

Χρήση θαλασσινού νερού 
στην πισίνα

6%

Σκέπαστρο πισίνας για την 
εξάτμιση νερού

ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Για τα καταλύματα του συνολικού δυναμικού τα 

οποία εκτιμάται ότι διαθέτουν πισίνα.
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Δράσεις vs πρόθεση για δράσεις εξοικονόμησης νερού αν υπάρξει χρηματοδοτικό πρόγραμμα

23.3%

38.1%

35.7%

34.1%

18.2%

36.2%

49.5%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίηση 
επεξεργασμένων λυμάτων για ανάγκες ποτίσματος

Αυτόματα συστήματα για ελεγχόμενο πότισμα

Δημιουργία δικτύου για τη συλλογή βρόχινου νερού

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα εξοικονόμησης 
νερού

Επεξεργασία και επανάχρηση γκρίζων νερών

Μετρητές νερού

Τοποθέτηση μειωτήρων στη ροή του νερού

Επαναχρησιμοποίηση κλινοσκεπασμάτων

Επαναχρησιμοποίηση πετσέτας

Δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί Πρόθεση για ανάλυψη Δράσεων
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 Το 30,9% του συνόλου 

των ξενοδοχείων έχει 

επενδύσει σε δράσεις 

εξοικονόμησης νερού 

τα τελευταία 5 χρόνια.

 Το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για 

επένδυση 

εξοικονόμησης 

ενέργειας εκδηλώνεται 

σε δράσεις 

τοποθέτησης 

μειωτήρων νερού.

14,7%



Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων



Σύνδεση με κεντρικό αποχετευτικό σύστημα
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Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
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KATAΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εφαρμογή λύσεων ποτίσματος με επεξεργασμένα υγρά 

απόβλητα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ (1.499):
Επενδυτικές ανάγκες για τη βελτίωση του συστήματος 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

 Το 72,4% αυτών των ξενοδοχείων, που αντιστοιχεί 
σε 1.084 καταλύματα, δηλώνουν ότι υπάρχουν 
επενδυτικές ανάγκες για τη βελτίωση του 
συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

 Δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις απόψεις 
μεταξύ των ξενοδόχων καταλυμάτων εποχικής και 
συνεχούς λειτουργίας.



Πιστοποιήσεις 

Χρηματοδοτήσεις



Πιστοποιήσεις στα ξενοδοχεία

13%

79%
των ξενοδοχείων 

διαθέτουν κάποια 
πιστοποίηση σχετικά με
Περιβάλλον – Ενέργεια 

– Αειφορία

Από τα ξενοδοχεία που δεν έχουν 
κάποια πιστοποίηση, 

το 79% εκδηλώνει ενδιαφέρον 
να αποκτήσει πιστοποίηση σχετικά με

Περιβάλλον – Ενέργεια – Αειφορία



Πιστοποιήσεις στα ξενοδοχεία, ανά είδος πιστοποίησης
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Στο διάγραμμα απεικονίζεται ο αριθμός των ξενοδοχείων που διαθέτουν κάποια 
πιστοποίηση, καθώς και ο αριθμός των ξενοδοχείων που θα ήθελαν να αποκτήσουν κάποια 

πιστοποίηση αν υπήρχε κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.



Εκμετάλλευση χρηματοδοτικών προγραμμάτων σχετικά με την αειφορία των 
ξενοδοχείων κατά το παρελθόν

6%

Μόνο το 6% των ξενοδοχείων έχει 
εκμεταλλευτεί κατά το παρελθόν 

χρηματοδοτικά προγράμματα που 
σχετίζονται με την αειφορία.

Οι ξενοδόχοι θα ήταν διατεθειμένοι να 
επενδύσουν κατά μέσο όρο 

80.000 € περίπου, 
αν υπήρχαν κατάλληλα χρηματοδοτικά 

προγράμματα για την αειφορία.



Βασικότερα εμπόδια για επενδύσεις στην αειφορία
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Δεν πιστεύω σε επενδύσεις που σχετίζονται με την αειφορία

Περιορισμένες λύσεις

Έλλειψη τεχνικών γνώσεων από την αγορά

Αδειοδοτήσεις

Υψηλό κόστος τεχνικών λύσεων

60% των ξενοδόχων θεωρεί ως ανασταλτικό παράγοντα το υψηλό κόστος της επένδυσης.


