
Σχεδιάζοντας 

ένα αειφόρο – “πράσινο” ξενοδοχείο



Ενότητες

Έρευνας

Καταγραφή, μέτρηση και χρήση της ενέργειας που καταναλώνουν τα 

ξενοδοχεία, καθώς και επενδύσεις για ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενεργειακή Διαχείριση01

Πηγές προέλευσης νερού που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία, καταγραφή και 

μέτρηση της κατανάλωσης, επενδύσεις για εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων02

Διαχείριση υγρών αποβλήτων, ύπαρξη και σύνδεση σε κεντρικό αποχετευτικό 

σύστημα ή σε βιολογικό καθαρισμό, επενδύσεις για βελτίωση της διαχείρισης 

των υγρών αποβλήτων. 

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων03

Ανακύκλωση, επενδύσεις ή/και χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις σε δράσεις 

ανακύκλωσης.

Διαχείριση Αποβλήτων04

Πιστοποιήσεις για περιβάλλον, ενέργεια, αειφορία. Χρηματοδοτήσεις και 

εμπόδια για επενδύσεις σε θέματα αειφορίας των ξενοδοχείων.

Πιστοποιήσεις - Χρηματοδοτήσεις05

Συνοπτικά συμπεράσματα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στα 

ξενοδοχεία έναντι της δυνητικής/επιθυμητής, αν υπήρχαν οι κατάλληλοι πόροι

Χωρική Πολυμεταβλητή Ανάλυση06



Ταυτότητα Έρευνας 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 
από 20 Αυγούστου μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Συγκεντρώθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 1.625 ξενοδοχείων, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 16% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού.

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



Ενεργειακή Διαχείριση



Κατανομή Ξενοδοχειακού Δυναμικού με βάση τη Λειτουργία του Ξενοδοχείου

10.063 
ξενοδοχεία

6.098 (61%)
Εποχικής λειτουργίας

3.965 (39%)
Συνεχούς λειτουργίας



του συνολικού
ξενοδοχειακού δυναμικού 

κάνει καταγραφή της 
κατανάλωσής του

48%

Ενεργειακή Κατανάλωση και Στόχοι Μείωσής της 

67

67% του συνολικού
ξενοδοχειακού δυναμικού 
θέτει στόχο για μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας

είναι το μέσο ποσοστό 
μείωσης της ενεργειακής 
κατανάλωσης που θέτει 
ως στόχο η πλειονότητα 

των ξενοδοχείων της 
χώρας, ανεξάρτητα από τη 

λειτουργία τους.

-28%



Επενδύσεις σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας
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Σύνολο Εποχικής Συνεχούς

Χρήση του κινήτρου προσαύξησης συντελεστή 
απόσβεσης του άρθρου 24 του ν. 4172/2013

Από το σύνολο του 
ξενοδοχειακού δυναμικού μόλις 

το 2,5% έχει κάνει χρήση του 
κινήτρου προσαύξησης 

συντελεστή απόσβεσης του 
άρθρου 24 του ν. 4172/2013. 

Το ποσοστό είναι εξίσου χαμηλό 
για τα εποχικής και συνεχούς 

λειτουργίας ξενοδοχεία 
(1,7% και 4,1%, αντίστοιχα)

Επένδυση σε κάποια δράση εξοικονόμησης ενέργειας 
τα τελευταία 5 χρόνια



Τύπος ενέργειας που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία (*)
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Ηλεκτρική Ηλιακή Βιομάζα LPG Diesel

Συνολικά
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Ηλεκτρική Ηλιακή Βιομάζα LPG Diesel

Ανά λειτουργία

Εποχικής Συνεχούς

(*) Ένα ξενοδοχείο μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν τύπους ενέργειας. 



Επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε σχέση με τις 
επιθυμητές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αν υπήρχε η απαραίτητη χρηματοδότηση

19,5%

55,2%

36,8%

47,7%

44,1%

37,1%

36,3%

32,0%

43,5%

28,3%

52,2%

34,4%

33,6%
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Αντικατάσταση  Α/C

Αντικατάσταση  Καυστήρα

Αντικατάσταση κουφωμάτων-τζαμιών

Αντικατάσταση λαμπτήρων με LED

Αντλίες θερμότητας

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Εκπαίδευση εργαζομένων

Έξυπνους μετρητές ενέργειας

Κεντρικό σύστημα Ελέγχου κτιρίου (BMS)

Μονώσεις

Παγίδες στα παράθυρα για το A/C

Εγκατάσταση ΑΠΕ

Πραγματοποιημένες επενδύσεις Επιθυμητές επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας

3,8%

4,1%

9,4%

3,2%

17,1%

22,7%

15,0%

29,5%

0,9%

55,1%

22,2%

Καταγράφεται υστέρηση 
σε δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και διαφαίνεται 

ισχυρή διάθεση για 
σχετικές επενδύσεις.

27,1%



Διαχείριση Υδάτινων Πόρων



93,7%

18,8%

6,2% 4,3%
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Πηγές προέλευσης νερού των ξενοδοχείων

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 30,9% του συνόλου των 

ξενοδοχείων, που αντιστοιχεί σε 

2.954 καταλύματα, έχει 

επενδύσει σε δράσεις 

εξοικονόμησης νερού τα τελευταία 

5 χρόνια.

➢ Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα  

εποχικής και συνεχούς 

λειτουργίας ξενοδοχεία, είναι 

33,4% και 26,1%.



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

12,9%

19,6%

6,3%

1,5%

7,6%

3,4%

14,4%

5,2%

➢ 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

Συνεχούς

Εποχικής

Σύνολο
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ΌΧΙ; 25,6%

ΌΧΙ; 36,7%

ΌΧΙ; 32,8%



Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

ΝΑΙ; 39,3%

ΝΑΙ; 60,4%

ΝΑΙ; 57,7%
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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.



Διαχείριση Αποβλήτων



Δράσεις ανακύκλωσης από τα ξενοδοχεία
Οι δημοφιλέστερες δράσεις ανακύκλωσης, στις οποίες προβαίνει το 68,4% των ξενοδοχείων
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Λάδια - Σαπούνια

Τροφές (Food Waste)

68,4%

των ξενοδοχείων 

ανακυκλώνει



Πρόθεση επένδυσης σε εξοπλισμό ανακύκλωσης

Από τα ξενοδοχεία που ενδιαφέρονται για δράσεις ανακύκλωσης, 

το 84,7% (ή 8.006 ξενοδοχεία) προτίθενται να επενδύσουν σε εξοπλισμό ανακύκλωσης, 

αν υπάρχει κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Ειδικές μελέτες χαρτογράφησης αποβλήτων

Πρέσες χαρτιού

Μηχανήματα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων

Κάδοι οργανικών αποβλήτων

Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού

Κάδοι κομποστοποίησης

Κάδοι ανακύκλωσης εντός δωματίου

Προγράμματα για τη αντικατάσταση των πλαστικών

14,4%

28,6%

31,4%

40,4%

46,3%

48,5%

54,8%

61,9%

Αντιστοιχία σε 

αριθμό 

ξενοδοχείων

5.074

4.493

3.976

3.793

3.308

2.574

2.342

1.179



Αξιολόγηση του συστήματος “Pay as you Throw” – “Ο ρυπαίνων πληρώνει”

3,2%

11,7%

73,3%

11,8%

ΣΥΝΟΛΟ

Αρνητικά

Ουδέτερα

Θετικά

ΔΓ

Το 73% των ερωτηθέντων 

συμφωνεί με την άποψη ότι 

αυτός που ρυπαίνει θα πρέπει 

να υφίσταται το κόστος της 

αποκατάστασης



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



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.



Ευχαριστούμε πολύ


