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Το νερό είναι αναπόσπαστο τμήμα του κλιματικού 
κινδύνου
Σεπτέμβριος 2021, Ελένη Ανδρεάδη, Group Director of Sustainability and CSR



Αλήθεια πόσο νερό καταναλώνει ένα ξενοδοχείο; 
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• Για παράδειγμα, ξενοδοχείο στο Μεξικό χρησιμοποιεί 1,179 litres/guest 
night (fresh water only) με μέσο κόστος 0,43 δολάρια ανά guest night.

Source WTCC



Χρήσεις νερού στις τουριστικές επιχειρήσεις 
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• Γενικές χρήσεις καθαριότητα κ.α. 

• Πλήρωση κολυμβητικών δεξαμενών 

• Μαγειρική

• Πλυντήρια 

• Πότισμα κήπων 

• Δωμάτια πελατών

• Spa

• Έμμεσες καταναλώσεις νερού (embodied water κυρίως στην τροφή) 



Ανάλυση κατανάλωσης νερού σε ξενοδοχεία 5* στην Ελλάδα
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Source Thomas Cook



Προβληματική διαχείριση νερού και SDGs
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• Περιβαλλοντικά θέματα 

• Κοινωνικά θέματα (πιέσεις σε προορισμούς με υπερτουρισμό)

• Ελλειμματική καταγραφή και γνώση των καταναλώσεων από τη μεριά των 
επιχειρήσεων 

• Φθηνός πόρος που δεν αποτυπώνεται στον ισολογισμό 

• Περιορισμένος έλεγχος χρήσης του από την Πολιτεία 

• Παρόμοια σχεδόν εικόνα σε όλες τις τουριστικές χώρες 



Marriott Hotels & Resorts| Serve 360 Doing good in every direction
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Link Here

Marriott has introduced the 
Serve 360 concept which is 

focused on
4 key pillars:

1. Nurture
2. Sustain 
3. Empower
4. Welcome

https://serve360.marriott.com/


Marriott Hotels & Resorts| Serve 360 Doing good in every direction
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Link Here

2025 - Sustainability & Social Impact Goals

Sustainability & Social Impact Goals

1. Nurture of the Word
2. Empower Through Opportunity 
3. Sustain Responsible Operations
4. Welcome All and Advance Human Rights

http://serve360.marriott.com/wp-content/uploads/2019/10/Serve-360-goals-page-tabloid_2-updated-20180916-English.pdf


Marriott Hotels & Resorts| Serve 360 Doing good in every direction
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Link Here

“Sustain responsible operations

We have an even greater obligation to operate 
responsibly with our expanding global presence
While integrating sustainability across our value chain 
and mitigating climate-related risk, we are working to 
reduce our environmental impact, build and operate 
sustainable hotels and source responsibly.

http://serve360.marriott.com/wp-content/uploads/2019/10/Serve-360-goals-page-tabloid_2-updated-20180916-English.pdf


Hyatt Hotels & Resorts| Putting Our Purpose into Action
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Link Here

Setting Goals to Tackle Environmental Challenges aligned with UN SDGs

• Using Data to Drive Performance
• Identifying and Planning Solutions
• Tackling Waste 
• Collaborating to Reduce Food Waste 
• Building a Culture of Environmental Stewardship 

https://about.hyatt.com/en/hyatt-thrive/our-planet.html


Hilton Hotels & Resorts | Travel With Purpose
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Link Here

“Hilton was founded on the noble premise that travel can make the world a better place, and 
100 years into our journey, this premise still guides us today,” said Christopher J. Nassetta, 
President & Chief Executive Officer, Hilton. In line with this vision, and in celebration of our 

centennial, we launched bold Travel with Purpose 2030 Goals to redefine sustainable 
travel.

https://cr.hilton.com/


Η ποιότητα του νερού είναι «κλειδί» για την ασφαλή λειτουργία 

των ξενοδοχειακών μονάδων
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Θέματα ποιότητας νερού 

• Μικροβιολογικοί παράγοντες 

• Χημικοί παράγοντες 

• Λεγεωνέλλα

Προβλήματα που μπορεί να 
δημιουργηθούν 

• Ασθένειες 

• Γαστρεντερίτιδες 

• Μολύνσεις από τη χρήση 
της πισίνας 

• Λεγεωνέλλα



Τεχνικές περιορισμού κατανάλωσης νερού 
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• Τεχνολογικές παρεμβάσεις 
(διπλά καζανάκια, φίλτρα περιορισμού ροής, 
μετρητές, συλλογή και αξιοποίηση βρόχινου 
νερού, αξιοποίηση γκρίζου και μαύρου νερού) 

• Αλλαγή κουλτούρας 

• Τιμολογιακές παρεμβάσεις 

• Νομοθετικές ρυθμίσεις 



Το παράδειγμα SANI RESORT & IKOS RESORTS
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Από το Carbon Footprint στο Water Footprint…
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• Χρήση νερού

• Συστηματικές καταγραφές 

• Επιμέρους μετρητές

• Τοποθέτηση μειωτήρων 

• Διπλά καζανάκια 

• Πλήρης αξιοποίηση επεξεργασμένου 
νερού 

• Πρόγραμμα λινών και πετσετών 

• Παρακολούθηση διαρροών 

• Ισχυρό πρόγραμμα αναλύσεων και 
ελέγχου 

• Εκπαίδευση προσωπικού 

• Συλλογή βρόχινου νερού

• Ελεγχόμενο backwash στις πισίνες









ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

eandreadis@saniresort.gr
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