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1 Πρόλογος  

Το παρόν έντυπο παρέχει κοινές κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφουν τα γενικά κριτήρια 

εφαρμογής και παρακολούθησης της σηματοδότησης ConsumelessMed κατά τη φάση δοκιμής του 

έργου Consume-less σε πέντε επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές. Περιλαμβάνει τεχνικά παραρτήματα 

που περιγράφουν τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από τις διάφορες κατηγορίες παρόχων 

τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδοχεία και καταλύματα, καφετέριες και εστιατόρια, καταστήματα, 

παραλιακά θέρετρα, κ.λπ).  

Στο τέλος της δοκιμαστικής φάσης, θα συλλεχθούν ανατροφοδοτήσεις που προέρχονται από τις 

πέντε πιλοτικές περιοχές, προκειμένου να καταρτιστεί μια τελική έκδοση αυτών των 

κατευθυντήριων γραμμών.   

  

2 Σύνοψη των υφιστάμενων περιβαλλοντικών ετικετών που εφαρμόζονται στον τουριστικό 

τομέα  

Επί του παρόντος, ο τουρισμός διαθέτει περισσότερες από 150 ετικέτες ποιότητας σε όλο τον κόσμο 

που χαρακτηρίζουν tour operators, παραλίες και φυσικές προστατευόμενες περιοχές και ολόκληρες 

περιφέρειες. Ένα ευρύ φάσμα προσφορών τουρισμού απονέμεται σε σήματα ποιότητας για ένα 

ευρύ φάσμα διαφορετικών λόγων.   

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, η αποφυγή αποβλήτων, η αποδοτικότητα των πόρων 

και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος είναι ευρέως διαδεδομένα κριτήρια.  

Μια προκαταρκτική συγκριτική αξιολόγηση των πιο απλών τουριστικών ετικετών που εστιάζουν 

στα περιβαλλοντικά κριτήρια έχει γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα θέματα:  

 Διαχείριση  

 Γεωγραφική κάλυψη   

 Αριθμός των πιστοποιημένων εγκαταστάσεων  

 Κατηγορίες των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν   

 Υποχρεωτικά και εθελοντικά κριτήρια  

 Διαφορετικά επίπεδα που προβλέπονται για την ετικέτα (π.χ. πρότυπο, χρυσό, πλατινένιο)  

 Θέματα (νερό, απόβλητα, ενέργεια, κοινωνία, διαχείριση, πολιτιστική κληρονομιά...) 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης.  

Σε διεθνές επίπεδο, οι πιο ενδιαφέρουσες και διαδεδομένες ετικέτες που παρέχουν καλά 

αναπτυγμένα περιβαλλοντικά πρότυπα που έχουν προσδιοριστεί είναι: το οικολογικό σήμα της ΕΕ 

(EU ecolabel ) και το Πράσινο Κλειδί (Green Key) (επικεντρώνεται κυρίως σε περιβαλλοντικά 

θέματα), Πράσινη Υδρόγειος Σφαίρα (Green Globe), Έλεγχος Γης ( Earth Check).   

 “ΟικοΛογικό σήμα της ΕΕ” (περίπου 800 πιστοποιήσεις): το επίσημο σήμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απονέμεται σε εγκαταστάσεις στέγασης και κάμπινγκ και η διαδικασία επιβεβαίωσης 

και εκχώρησης του πιστοποιητικού πραγματοποιείται από τους εθνικούς εταιρικούς 

οργανισμούς, π.χ. τα περιβαλλοντικά υπουργεία.  

 “Πράσινο κλειδί” (περίπου 2.400 πιστοποιήσεις): είναι ένα οικολογικό σήμα διαθέσιμο σε όλο 

τον κόσμο, που απονέμεται σε υποδομές αναψυχής, όπως ξενοδοχεία, ξενώνες, κάμπινγκ, 

πάρκα διακοπών, μικρά καταλύματα, συνεδριακά κέντρα, εστιατόρια και αξιοθέατα.  

 “Earth Check” (περίπου 1.200 πιστοποιήσεις): απονέμεται σε ξενοδοχεία, δραστηριότητες, 

αξιοθέατα, εστιατόρια, υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας και σε προορισμούς, τα 

πιστοποιημένα πρότυπα EarthCheck παρέχουν μια ολιστική προσέγγιση για την αειφορία, 
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συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος, των κοινωνικών ζητημάτων, την οικονομία και την 

πολιτιστική κληρονομιά.  

 “Πράσινη Υδρόγειος Σφαίρα” (περίπου 600 πιστοποιήσεις): πιστοποιεί επιχειρήσεις, 

συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία, θέρετρα και αξιοθέατα και συμπεριλαμβάνει την οικονομία, το 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, και κοινωνικά θέματα.  

Σε εθνικό επίπεδο, οι σημαντικότερες ετικέτες που εφαρμόζονται στις πέντε πιλοτικές περιοχές 

είναι οι εξής: Οικολογική πιστοποίηση (Μάλτα), LegambienteTurismo (Ιταλία), Ολοκληρωμένο  

σύστημα Ισπανική Τουριστική Ποιότητα σε Προορισμούς CalidadTurística enDestinos (Ισπανία).   

 “Πιστοποίηση Eco”: είναι το εθνικό σύστημα για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής βιωσιμότητας των ξενοδοχείων και των αγροικιών  στα 

νησιά της Μάλτας και έχει αναγνωριστεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού 

(GSTC). Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την Τουριστική Αρχή της Μάλτας το 2002 και σήμερα 

αντιπροσωπεύει περίπου το 16% των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή 22 ξενοδοχεία, και 7 

αγροικίες στο Gozo. Το πρόγραμμα επικαιροποιήθηκε το 2008 και το 2012 επίσης όπου 

αναθεωρήθηκε ώστε να είναι σύμφωνο με τα κριτήρια του GSTC. Οι έλεγχοι από τρίτους 

διεξάγονται κάθε δύο χρόνια για να διασφαλιστεί ότι τα ξενοδοχεία και οι αγροικίες πληρούν 

τις απαιτήσεις του καθεστώτος.   

 “Legambiente Turismo”: ο περιβαλλοντικός οργανισμός Legambiente έχει συνεργαστεί στενά 

με ιταλικούς τουριστικούς προορισμούς, προκειμένου να καθορίσει λίγα απλά γενικά κριτήρια 

για τα απόβλητα, το νερό, την ενέργεια, τα τρόφιμα, τις μεταφορές, το θόρυβο, την πολιτιστική 

κληρονομιά, την επικοινωνία και τη συμμετοχή. Αυτή η απλοποιημένη προσέγγιση έχει 

καταφέρει να συμπεριλάβει περίπου 300 πιστοποιημένα ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ξενώνες, 

εστιατόρια, τουριστικούς πράκτορες και αγροτουριστικά κτήματα.   

 “Ολοκληρωμένο σύστημα CalidadTurística Εspanola enDestinos”: αυτή η ετικέτα είναι μια από 

τις πιο διαδεδομένες στην Ισπανία και βραβεύει διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβάνοντας 

ξενοδοχεία, διαμερίσματα και ξενώνες.  Όντας περισσότερο ένα σήμα ποιότητας παρά 

περιβαλλοντικό, διαθέτει μόνο λίγα περιβαλλοντικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και 

σχετίζεται με : την εξοικονόμηση ενέργειας σε δωμάτια, την συσκευασία απορριμμάτων και την 

επιλεκτική συλλογή και επεξεργασία νερού.   

Σύμφωνα με μια προκαταρκτική ανάλυση σκοπιμότητας, αποφασίστηκε να επικεντρωθούμε κυρίως 

σε τρεις από τις παραπάνω επιλεγμένες Ετικέτες (Οικολογικό σήμα της ΕΕ -Ecolabel, Πράσινο 

Κλειδί – Green Key και Οικολογική Πιστοποίηση- Eco Certification), συγκρίνοντας τις 

προκειμένου να αναπτυχθεί το γενικό πλαίσιο κριτηρίων της ετικέτας «CONSUMELESSMed».   

  

3 Ετικέτα ConsumelessMed: γενικές οδηγίες  

3.1 Πεδίο εφαρμογής της ετικέτας  

Η ετικέτα εκχωρείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (παρόχους τουριστικών υπηρεσιών) οι 

οποίοι εφαρμόζουν συγκεκριμένες δράσεις βιώσιμης διαχείρισης ενέργειας, νερού και αποβλήτων 

στις δραστηριότητές τους, προσφέροντας στους τουρίστες μια επιλογή από υπηρεσίες ικανές να 

ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση νερού και την ενέργεια και την παραγωγή των αποβλήτων και 

να γνωρίσουν καλύτερα και να εκτιμήσουν τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.  
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Η επωνυμία -ετικέτα ConsumelessMed, έχει σχεδιαστεί ως μια απλοποιημένη, αλλά πλήρως 

ολοκληρωμένη έκδοση των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών συστημάτων πιστοποίησης. Στοχεύει 

στην ενθάρρυνση μιας ευκολότερης εφαρμογής (και επικοινωνίας) των μέτρων βιωσιμότητας από 

τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών που θα μπορούσε να καταστεί  ως το πρώτο βήμα προς ένα 

πιο περίπλοκο σύστημα σηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (Εuropean 

Ecolabel) .  

  

3.2 Προωθητές και κριτήρια διαχείρισης  

Αυτοί που προάγουν την ετικέτα σε κάθε τουριστική περιοχή είναι, πρωτίστως, οι δημόσιες αρχές 

που μαζί με τοπικούς παράγοντες-κλειδιά εκπροσωπούν τους τουριστικούς και περιβαλλοντικούς 

τομείς. Ένας ενδεικτικός (μη εξαντλητικός) κατάλογος τέτοιων φορέων περιλαμβάνει: ενώσεις 

ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφέ, περιβαλλοντικούς οργανισμούς, πολιτιστικούς και τοπικούς 

φορείς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση αποβλήτων, νερού 

και ενέργειας.   

Οι προωθητές της ετικέτας θα είναι μέλη της Τοπικής Επιτροπής Consume-less, 

αυτοδεσμευόμενα να διαχειριστούν την εφαρμογή της ετικέτας και να προσδιορίσουν ένα άτομο 

υπεύθυνο για την συντονισμό των δραστηριοτήτων.    

Τα κύρια καθήκοντα τους εντός της Επιτροπής είναι:    

 προώθηση σε τοπικό επίπεδο της ετικέτας, καθώς και των εγκαταστάσεων που απονέμεται. 

 παροχή τεχνικής υποστήριξης. 

 παρακολούθηση της εφαρμογής των κριτηρίων της ετικέτας και των αποτελεσμάτων που 

επιτεύχθηκαν.  

Στο τέλος του έργου, που βασίζεται στην μεταφορά και την υλοποίηση των δράσεων, θα 

αξιολογηθεί εάν οι υφιστάμενες συνθήκες-πλαίσιο θα επιτρέψουν τη σύσταση Διεθνούς Επιτροπής 

Consume-less με την  εκπροσώπηση όλων των περιοχών του προγράμματος που εμπλέκονται στο 

έργο. Η επιτροπή αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την επικαιροποίηση της ετικέτας 

ConsumelessMed και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή / και με ετήσια 

τέλη που είναι απαραίτητα για τις εγκαταστάσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί.  

 

3.3 Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την ετικέτα;  

Η ετικέτα ConsumelessMed μπορεί να απονεμηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες παρόχων 

τουριστικών υπηρεσιών:  

 Ξενοδοχεία και Καταλύματα   

 Κάμπινγκ  

 Καφετέριες και εστιατόρια   

 Καταστήματα  τροφίμων και χειροτεχνίας  

 Παραλιακά θέρετρα (resorts) 
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3.4 Η διαδικασία υποβολής  

3.4.1 Εγγραφή  

Οι εγκαταστάσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν την ετικέτα ConsumelessMed θα πρέπει να 

υπογράψουν τo σχετικό έντυπο ένταξης ConsumelessMed, συμπεριλαμβανομένων των 

ακόλουθων δεσμεύσεων:  

 εφαρμογή υποχρεωτικών και εθελοντικών δράσεων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης 

αποβλήτων, υδάτων και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης ορθών πρακτικών που 

έχουν ήδη υλοποιηθεί ·  

 η διοίκηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι της ανάληψης των 

περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της εγκατάστασης και να συμπεριφέρονται με πιο βιώσιμο τρόπο 

 υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας: Η ετικέτα ConsumelessMed πρέπει να εμφανίζεται 

σε εξέχοντα χώρο, τα ενημερωτικά υλικά σχετικά με την περιβαλλοντική δέσμευση και τις 

πρωτοβουλίες Consume-less πρέπει να είναι ορατά και προσβάσιμα στους επισκέπτες και να 

δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.  

 

3.4.2 Προκαταρκτικά βήματα  

Οι εγκαταστάσεις που υπογράφουν το έντυπο ένταξης πρέπει να προσδιορίσουν έναν υπεύθυνο για 

την εφαρμογή της ετικέτας (διαχειριστής ετικετών) και να διενεργήσουν έλεγχο οι ίδιοι 

εντοπίζοντας τις υπάρχουσες δραστηριότητες διαχείρισης που αποσκοπούν στη μείωση της 

παραγωγής αποβλήτων, στην αύξηση της χωριστής συλλογής, στη μείωση της κατανάλωσης νερού 

και ενέργειας(υποχρεωτική) και στην ποσοτικοποίηση της τρέχουσας παραγωγής αποβλήτων και 

νερού και κατανάλωσης ενέργειας (προαιρετική). Έτσι, τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν 

είναι: 

 ο προσδιορισμός του υπεύθυνου της επωνυμίας-ετικέτας, ένα άτομο υπεύθυνο για την 

υλοποίηση της σηματοδότησης ConsumelessMed και (αν χρειαστεί) των άλλων ατόμων που τον 

υποστηρίζουν. 

 Ο διαχειριστής της ετικέτας πραγματοποιεί μια πρώτη ανάλυση βάσει ειδικού καταλόγου 

ελέγχου παρακολούθησης (ένα για κάθε κατηγορία παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, 

διαθέσιμο στο Παράρτημα 1). Η ανάλυση αυτή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τις ακόλουθες 

δραστηριότητες παρακολούθησης. 

 

3.4.3 Κριτήρια ετικέτας  

Ένα συγκεκριμένο σύνολο από κριτήρια είναι υποχρεωτικά και πρέπει να ικανοποιηθούν. Τα 

κριτήρια αυτά πρέπει να πληρούνται από τις εγκαταστάσεις και να αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η βελτίωση της πρόληψης και της μείωσης των αποβλήτων, της 

κατανάλωσης νερού και ενέργειας. 

Θα ήταν δυνατόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ζητηθεί από τον αιτούντα για πρώτη φορά να 

λάβει απαλλαγή εάν ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά κριτήρια δεν έχουν επιτευχθεί. Σε αυτή την 

εξαιρετική περίπτωση, η διοίκηση πρέπει να παράσχει τεκμηρίωση που να επεξηγεί σαφώς τους 

λόγους για τους οποίους δεν ήταν επιτεύξιμα τα κριτήρια, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για την 

επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου μέσα σε 6-12 μήνες. 

Τα εθελοντικά κριτήρια είναι πιο προκλητικά και ενθαρρύνουν την επιχείρηση να καταβάλει 

συνεχώς επιπλέον προσπάθειες για τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους και τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός και γύρω από την εταιρεία. 

Τα υποχρεωτικά και προαιρετικά κριτήρια καλύπτουν πέντε διαφορετικούς τομείς: 
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 Ενέργεια 

 Νερό  

 Απόβλητα 

 Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα 

 Διαχείριση και επικοινωνία.  

 

3.4.4 Παρακολούθηση και ανανέωση  

Μετά από ένα χρόνο, πρέπει να συμπληρωθεί και πάλι ο κατάλογος ελέγχου παρακολούθησης που 

χρησιμοποιήθηκε για την προκαταρκτική ανάλυση. Ο διαχειριστής της ετικέτας θα περιγράψει εν 

συντομία τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ικανοποίηση υποχρεωτικών και εθελοντικών 

κριτηρίων, χρησιμοποιώντας επίσης ποσοτικούς δείκτες (όπου είναι δυνατόν) για να προσδιορίσουν 

καλύτερα τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. 

Ο καταρτισμένος κατάλογος ελέγχου πρέπει να αποσταλεί στην Επιτροπή «Consume-less» που θα 

το ελέγξει μέσω ενός μη επιτόπιου ελέγχου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διοργανωθούν επιτόπιες 

επιθεωρήσεις από την επιτροπή σε ένα ελάχιστο δείγμα εγκαταστάσεων (20% -25%). 

Ως εναλλακτική λύση, όλη η φάση παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης 

προκαταρκτικής ανάλυσης) θα μπορούσε να είναι απευθείας διαχειρίσιμη από την Eπιτροπή 

Consume-less,  τοποθετώντας  υπεύθυνους ελεγκτές για την κατάρτιση του καταλόγου ελέγχου 

κατά τη διάρκεια επιτόπιων επισκέψεων οργανωμένων  για όλες τις εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις. 

Για το πρώτο έτος εφαρμογής, οι εγκαταστάσεις πρέπει να αναφέρουν και να αποδεικνύουν  ότι 

έχουν εκπληρωθεί τουλάχιστον όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια. Θα ήταν δυνατόν, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, να ζητηθεί από τον αιτούντα για πρώτη φορά να λάβει απαλλαγή εάν ένα ή 

περισσότερα υποχρεωτικά κριτήρια δεν έχουν επιτευχθεί. Σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση, η 

διοίκηση πρέπει να παράσχει τεκμηρίωση που να επεξηγεί σαφώς τους λόγους για τους οποίους δεν 

ήταν επιτεύξιμα τα κριτήρια, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη του απαιτούμενου 

επιπέδου μέσα σε 6-12 μήνες. 

Για να κρατήσει τις εγκαταστάσεις δεσμευμένες, η Επιτροπή Consume-less μπορεί να αποφασίσει 

να τους ζητήσει να αναπτύσσουν (κάθε 1-2 χρόνια) μια νέα εθελοντική δράση ή να θέσουν 

τουλάχιστον – έναν στόχο βελτιώνοντας τα ποσοτικά αποτελέσματα που σχετίζονται με 

υποχρεωτικά κριτήρια (π.χ. την αύξηση των ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων από 50% σε 70%, 

να προσθέσουν μια νέα κατηγορία αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά ή να μειώσουν τον αριθμό  

των προϊόντων μιας χρήσης που σερβίρονται στο εστιατόριο). 

 

3.4.5 Δραστηριότητες επικοινωνίας  
Όπως ορίζεται στο έντυπο ένταξης Consume-lessMed, οι εγκαταστάσεις πρέπει επίσης να πληρούν 

μια ελάχιστη τυποποιημένη απαίτηση όσον αφορά τις δραστηριότητες επικοινωνίας: η ετικέτα 

ConsumelessMed πρέπει να εμφανίζεται σε εμφανή θέση και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, το 

ενημερωτικό υλικό σχετικά με την περιβαλλοντική δέσμευση και οι πρωτοβουλίες Consume-less 

πρέπει να είναι ορατές και προσιτές στους επισκέπτες και να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. 

Ειδικά υλικά επικοινωνίας θα παρέχονται σε εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν την ετικέτα (βλέπε 

3.5.4).  
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3.5 Οφέλη για τους αιτούντες  

3.5.1 Προωθητικές ενέργειες  

Η Επιτροπή Consume-less θα οργανώσει μια τοπική επικοινωνιακή εκστρατεία με σκοπό την 

προώθηση της ετικέτας και των εκχωρούμενων εγκαταστάσεων. 

Σε ευρύτερο επίπεδο (περιφερειακό και εθνικό), το έργο «Καταναλώνω λιγότερο» θα αναπτύξει μια 

στρατηγική μάρκετινγκ με στόχο την προώθηση του τουριστικού μοντέλου «Consume-less.  

3.5.2 Χρήση της ετικέτας  

 Όλες οι εγκαταστάσεις που υπογράφουν το συμφωνητικό και εφαρμόζουν την ετικέτα 

ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται (παρακολούθηση, έλεγχος, επικοινωνία) μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το λογότυπο ConsumelessMed για τα προωθητικά τους υλικά και πρωτοβουλίες. 

3.5.3 Τεχνική υποστήριξη  

Η Επιτροπή Consume-less θα διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και δραστηριότητες παροχής 

βοήθειας σχετικά με τα κριτήρια της ετικέτας Consume-lessMed και τους κανόνες διαχείρισης. Αν 

χρειαστεί, εξειδικευμένη υποστήριξη επιτόπια, μπορεί να κανονιστεί με κάποιες εγκαταστάσεις  

που αιτούνται βοήθεια για την εφαρμογή των κριτηρίων της ετικέτας. 

Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει επίσης εγκαταστάσεις, διοργανώνοντας ομάδες αγοράς, 

προκειμένου να τους βοηθήσουν να αγοράσουν ειδικό εξοπλισμό (λαμπτήρες LED, μειωτές ροής 

νερού, κάδους λιπασματοποίησης οργανικών αποβλήτων κ.λπ.), επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους 

πληρωμών. 

3.5.4 Υλικό επικοινωνίας που παρέχεται  

Μια συσκευασία με υλικά επικοινωνίας Consume-less θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις που 

εφαρμόζουν την ετικέτα. Το κιτ θα περιέχει: 

 τυποποιημένα υλικά επικοινωνίας - φιλμ παραθύρων (υποχρεωτικό) και πλακέτα που εμφανίζει την 

ετικέτα(προτείνεται), αφίσες (35x50 εκ.) που επισημαίνει τα βασικά κριτήρια της ετικέτας 

(υποχρεωτικό), ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το μοντέλο Consume-less (υποχρεωτικό). 

 υλικά επικοινωνίας, ειδικά για κάθε κατηγορία παρόχων τουριστικών υπηρεσιών - κάρτες μενού / 

πρωινού (προτεινόμενες), κάρτες δωματίων (προτεινόμενες), αυτοκόλλητα ή ετικέτες ραφιών 

(προτεινόμενα). 

 κατά παραγγελία αντικείμενα, εξειδικευμένα για κάθε κατηγορία, που ενισχύουν την εφαρμογή των 

υποχρεωτικών ενεργειών: π.χ. ζαχαριέρες, καράφες για το νερό της βρύσης, κάδοι χωριστής διαλογής 

απορριμμάτων, τσάντες για σκύλους για υπολείμματα τροφίμων (τουλάχιστον ένα είδος είναι 

υποχρεωτικό). 

 προσαρμοσμένα αντικείμενα που πρέπει να διανεμηθούν στους επισκέπτες και τους πελάτες: π.χ. 

επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, φιάλες, μπλοκ σημειώσεων που να συμπεριλαμβάνει consume-less 

συμβουλές, ανεμιστηράκια, φορητά σταχτοδοχεία (τουλάχιστον ένα είδος είναι υποχρεωτικό). 

Τα προσαρμοσμένα στοιχεία, μαζί με οποιοδήποτε άλλο είδος κινήτρων που προωθούν την ετικέτα 

(π.χ. εκπτωτικές εκστρατείες), μπορούν να επιλέγονται από κάθε τοπική Επιτροπή Consume-less 

ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς με μια προσέγγιση 

αποδοτικής χρήσης πόρων και με την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων Consume-less. 

Οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών που διαθέτουν πολιτική επικοινωνίας εσωτερικού branding θα 

λάβουν συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να ενσωματώσουν το branding τους σε προσαρμοσμένα 

υλικά επικοινωνίας Consume-less. 
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4. Τεχνικά κριτήρια 

Τα κριτήρια της ετικέτας ConsumelessMed αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες υποχρεωτικές και 

προαιρετικές απαιτήσεις σχετικά με τα απόβλητα, το νερό, την ενέργεια, τα βιολογικά και 

τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα και τη διαχείριση που σχετίζεται με τις  πέντε 

διαφορετικές κατηγορίες παρόχων τουριστικών υπηρεσιών που έχουν προσδιοριστεί: 

  Ξενοδοχεία και καταλύματα 

  Τοποθεσίες κατασκηνώσεων 

  Καφετέριες και εστιατόρια 

  Καταστήματα τροφίμων και χειροτεχνίας 

  Παραλιακά θέρετρα 

4.1 Τουριστικά καταλύματα (Ξενοδοχεία, B & B και άλλα καταλύματα μικρής διάρκειας) 

 

4.1.1 Κριτήρια Ετικέτας  

Ενέργεια  

Υποχρεωτικά Εθελοντικά  

Έχουν εγκατασταθεί ενεργειακά αποδοτικά 

προϊόντα φωτισμού (LED) στους κοινόχρηστους 

χώρους και τα δωμάτια (τουλάχιστον 30% για το 

πρώτο έτος, και στη συνέχεια 50%). 

  Ο εξωτερικός φωτισμός ελαχιστοποιείται ή/και 

   αυτόματος αισθητήρας / διακόπτης  

Συστήματα αυτόματου ελέγχου χρησιμοποιούνται 

για τον εσωτερικό φωτισμό των δωματίων του. 

(Εάν ο φωτισμός δεν σβήνει αυτόματα, οι 

επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται με ιδιαίτερα 

ορατές πληροφορίες και να τους υπενθυμίζεται να 

σβήνουν όλα τα φώτα πριν από την έξοδο από το 

δωμάτιο). 

  Ο φωτισμός αίθουσας και διαδρόμου διαθέτει 

 ανιχνευτές  κίνησης και / ή φωτιστικά φωτισμού. 

Τα συστήματα ελέγχου θέρμανσης και κλιματισμού 

ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εποχιακές αλλαγές ή 

κλείνουν όταν οι εγκαταστάσεις της εγκατάστασης 

δεν χρησιμοποιούνται. 

 Εγκαθίσταται ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας, π.χ.  

συστήματα ψύξης, ανεμιστήρες, πισίνες ή υγρά 

απόβλητα υγιεινής. 

Ορισμός του επιπέδου θερμοκρασίας για ψύξη και 

θέρμανση στα δωμάτια (η ψύξη πρέπει να οριστεί 

σε τουλάχιστον 23-24 C° και η θέρμανση με 

μέγιστο 21-22 C°). 

  Τα περισσότερα από τα παράθυρα και τις πόρτες που 

οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους έχουν κατάλληλα 

υψηλό βαθμό θερμικής μόνωσης ή άλλες ενεργειακά 

αποδοτικές πρωτοβουλίες που αντιστοιχούν στους 

τοπικούς κανονισμούς και το κλίμα. 

Υπάρχει γραπτή διαδικασία σχετικά με τις 

ηλεκτρικές συσκευές σε κενές κρεβατοκάμαρες και 

την αυτόματη μετάβαση σε λειτουργία 

εξοικονόμησης ενέργειας (υπολογιστές 

τηλεοράσεις, εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικές 

μηχανές, κ.λπ.). 

 Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές που 

χρησιμοποιούνται στα δωμάτια φιλοξενουμένων, την 

κουζίνα, το πλυντήριο, κ.λπ., να είναι ενεργειακά 

αποδοτικές. 

 Αγορές οικολογικά πιστοποιημένων και/ή ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές. 

 Εγκαθίστανται ηλιακά φωτοβολταϊκά και θερμικά πάνελ 

ή αντλίες θερμότητας αέρα για οικιακό ζεστό νερό. 

 Η χρήση ενέργειας καταχωρείται  μία φορά το μήνα. 
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Νερό 

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά 

Το προσωπικό και οι υπάλληλοι καθαριότητας 

έχουν ένα σύστημα σε ισχύ για να ελέγχουν τακτικά 

για τις βρύσες που στάζουν και τις διαρροές στις 

τουαλέτες. 

Οι τουαλέτες είναι χαμηλής εκροής όγκου ή/και είναι 

εξοπλισμένες με συσκευές εξοικονόμησης νερού. 

Οι βρύσες και τα ντους του δωματίου είναι 

εξοπλισμένα με συσκευές εξοικονόμησης νερού. 

Οι νιπτήρες ή/και οι ντουζιέρες στους κοινόχρηστους 

χώρους έχουν βρύσες με αυτόματο έλεγχο. 

Πρέπει να υπάρχουν πινακίδες στα δωμάτια που 

ενημερώνουν τους επισκέπτες ότι τα σεντόνια ή/και 

οι πετσέτες θα αλλάξουν μόνο κατόπιν 

συνεννόησης. 

Η εγκατάσταση συλλέγει και χρησιμοποιεί βρόχινο νερό. 

Έχουν τεθεί σε ισχύ έξυπνοι μηχανισμοί 

ποτίσματος λουλουδιών και κήπων. 

Τα απόνερα χρησιμοποιούνται εκ νέου σύμφωνα με τη 

συμβατή χρήση. 

 Τακτικοί έλεγχοι της πισίνας και σωστές διαδικασίες για 

τον καθαρισμό των χώρων να έχουν τεθεί σε ισχύ. 

Απόβλητα 

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Το σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης 

αποβλήτων για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα 

υπάρχει σε κοινούς χώρους, σύμφωνα με το 

Δημοτικό δίκτυο συλλογής. 

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τα 

απορρίμματα στα δωμάτιά τους. 

Τα προϊόντα μίας χρήσης και τα αναλώσιμα αγαθά, 

όταν είναι δυνατόν, ελαχιστοποιούνται: μείωση των 

προϊόντων μιας δόσης τόσο στα δωμάτια όσο και 

στα εστιατόρια. ποτά που σερβίρονται σε επανα-

χρησιμοποιήσιμη ή επιστρεφόμενη φιάλη ή δοχείο 

κ.λπ. 

Αγορά συμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού και 

απορρυπαντικών (ή αγορά σε επαναχρησιμοποιήσιμα 

δοχεία). 

Τα επικίνδυνα απόβλητα απορρίπτονται ή/και 

ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα περι-

βαλλοντική νομοθεσία. 

Είναι σε ισχύ πολιτική διαχείρισης της μείωσης των 

αποβλήτων των τροφίμων. 

Η χρήση του χαρτιού μειώνεται και η αγορά 

ανακυκλωμένου ή/και οικολογικού χαρτιού 

αυξάνεται. 

Τα οργανικά απόβλητα γίνονται λίπασμα, εάν είναι 

διαθέσιμες κατάλληλες περιοχές. 

Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα 

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Όποτε είναι δυνατόν αγοράζεται τοπικό φαγητό 

(κατά προτίμηση βιολογικό) και κρασί. 

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρωτοβουλίες για την αγορά 

εποχιακών προϊόντων, λιγότερων προϊόντων με βάση το 

κρέας και καθόλου προϊόντων από ψάρια που 

απειλούνται με εξαφάνιση, θαλασσινά ή άλλα είδη. 
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Το μενού ή ο μπουφές αναδεικνύει τα προϊόντα που 

είναι βιολογικά, οικολογικά χαρακτηρισμένα, 

δίκαια εμπορικά χαρακτηρισμένα ή/και τοπικά 

παραχθέντα. 

Χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού με οικολογική 

σήμανση. 

 Για τους επισκέπτες παρέχονται προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας με οικολογική σήμανση. 

Διαχείριση και Επικοινωνία 

Υποχρεωτικά  Εθελοντική Εθελοντικά 

Πληροφορίες και ερμηνεία του φυσικού 

περιβάλλοντος, της τοπικής κουλτούρας και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς προσφέρονται στους 

επισκέπτες, καθώς και ερμηνεία για την 

κατάλληλη συμπεριφορά, καθώς επισκέπτονται 

φυσικές περιοχές, ζώντες πολιτισμούς και 

τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς..  

 Η διοίκηση έχει εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο 

σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας που 

αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά θέματα. Αυτό το σύστημα διαχείρισης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική με συγκεκριμένους 

στόχους (διαθέσιμους σε όλο το προσωπικό),  καθώς και 

παρακολούθηση αυτών των στόχων. 

Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις τοπικές 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δραστη-

ριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.   

Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργό συνεργασία με 

τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τα τοπικά 

δημόσια συγκοινωνιακά συστήματα, το 

λεωφορείο ή τις εναλλακτικές λύσεις  

(ποδηλασία /περπάτημα).  

  

  

Ενέργεια  

  

Υποχρεωτικά  

  

• Έχουν εγκατασταθεί ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα φωτισμού (LED) στους κοινόχρηστους 

χώρους και τα δωμάτια (τουλάχιστον 30% για το πρώτο έτος, και στη συνέχεια 50%).   

Δεδομένου ότι οι λαμπτήρες αποτελούν σημαντική κατανάλωση ενέργειας, η εγκατάσταση 

εξασφαλίζει ότι, για το πρώτο έτος εφαρμογής της ετικέτας, τουλάχιστον το 30% όλων των 

λαμπτήρων (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων αλογόνου) στην εγκατάσταση είναι ενεργειακά 

αποδοτικές. Το ποσοστό πρέπει να αυξηθεί σε 50% τα επόμενα έτη. Η απαίτηση ισχύει για 

δωμάτια, κοινόχρηστους χώρους (συμπεριλαμβανομένων λόμπι, εστιατόρια, χώρους συνεδρίων, 

αίθουσες κ.λπ.) και τους χώρους προσωπικού. 

Οι πιο αποδοτικοί και επομένως προτιμώμενοι λαμπτήρες είναι οι λαμπτήρες LED, αλλά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και άλλοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (συμπαγής φωτισμός φθορίου, 

CFL). 

Οι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότεροι από τους μη 

ενεργειακούς αποδοτικούς λαμπτήρες, αλλά εκτός από την ενεργειακή αποδοτικότητα, οι 

λαμπτήρες αυτοί διαρκούν πολύ περισσότερο και δεν θα χρειαστούν αντικατάσταση τόσο συχνά 

όσο οι μη αποδοτικοί λαμπτήρες. Αυτό μειώνει το κόστος μακροπρόθεσμα και μειώνει επίσης το 

χρόνο εργασίας που ξοδεύεται για την αντικατάσταση των λαμπτήρων. 
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• Συστήματα αυτόματου ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον εσωτερικό φωτισμό των ξενώνων, ή 

εάν ο φωτισμός δεν σβήνει αυτόματα, οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται με υψηλής 

ορατότητας πληροφόρηση  και να τους υπενθυμίζεται να σβήνουν όλα τα φώτα πριν από την 

έξοδο από το δωμάτιο). 

Το πιο συνηθισμένο σύστημα που εγγυάται ότι τα φωτιστικά και οι ηλεκτρικές συσκευές είναι 

απενεργοποιημένα όταν οι φιλοξενούμενοι εγκαταλείπουν τα δωμάτιά τους είναι το σύστημα 

"κάρτα- κλειδί". Όταν η κάρτα κλειδιού αφαιρεθεί από τον αποδέκτη, η ηλεκτρική ενέργεια θα 

απενεργοποιηθεί αμέσως ή εντός 1-2 λεπτών μετά την αφαίρεση της. 

Άλλα αυτόματα συστήματα περιλαμβάνουν αισθητήρες πληρότητας ή θερμικούς ανιχνευτές 

κίνησης / σώματος που αναγνωρίζουν όταν οι επισκέπτες εγκαταλείπουν τα δωμάτια και σβήνουν 

αυτόματα τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος σε όλα τα 

δωμάτια, οι επισκέπτες πρέπει να έχουν υψηλής ορατότητας πληροφόρηση που να τους υπενθυμίζει  

να σβήνουν όλα τα φώτα πριν φύγουν από το δωμάτιο. 

  

• Τα συστήματα ελέγχου θέρμανσης και κλιματισμού ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εποχιακές 

αλλαγές ή κλείνουν όταν οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης δεν χρησιμοποιούνται.   

Ένα υπολογιστικό σύστημα που επιτρέπει την αλλαγή ή απενεργοποίηση του συστήματος 

θέρμανσης και κλιματισμού στην εγκατάσταση μπορεί να είναι κεντρικό αυτόματο ή χειροκίνητο. 

Μπορεί επίσης η ρύθμιση της θέρμανσης και του κλιματισμού να γίνεται χειροκίνητα στα διάφορα 

μέρη της εγκατάστασης όπως περιγράφονται στις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας για το 

προσωπικό. 

Το σύστημα ελέγχου λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές της εποχής και τη χρήση ή τη μη χρήση των 

διαφόρων τμημάτων της εγκατάστασης (δωμάτια, συνεδριακές εγκαταστάσεις, χώρους εστιατορίου, 

άλλους δημόσιους χώρους κ.λπ.).  

 

• Καθορισμός τυποποιημένης θερμοκρασίας για ψύξη και θέρμανση στους ξενώνες.   

Η τυποποιημένη θερμοκρασία ψύξης πρέπει να τεθεί σε τουλάχιστον 24°C και η θερμοκρασία 

θέρμανσης το ανώτερο σε 21 °C. Η θερμοκρασία ψύξης, ιδίως, δεν πρέπει να ξεπερνά τους 8°C από 

την εξωτερική θερμοκρασία.  

Συνιστάται ιδιαίτερα να έχει ρυθμιστεί η πρότυπη θερμοκρασία ψύξης στο ανώτερο και η πρότυπη  

θερμοκρασία θέρμανσης στο χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω. 

Η πρότυπη θερμοκρασία μπορεί να τεθεί αυτόματα από ένα κεντρικό σύστημα ή θα μπορούσε να 

τεθεί με το χέρι σε κάθε δωμάτιο φιλοξενουμένων.  

Θα είναι ακόμα δυνατό στους φιλοξενουμένους για να έχουν την πρότυπη θερμοκρασία στα 

δωμάτιά τους που ρυθμίζεται χειροκίνητα ή ζητώντας το στην ρεσεψιόν. .  

 *Υπάρχει γραπτή διαδικασία σχετικά με τις ηλεκτρικές συσκευές σε κενές κρεβατοκάμαρες και την 

αυτόματη μετάβαση σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (υπολογιστές, τηλεοράσεις, εκτυπωτές και 

φωτοαντιγραφικές μηχανές, κ.λπ.). 

Η πρότυπη επιχειρησιακή διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο για το πώς να 

μειώνεται η ενέργεια και η θέρμανση σε περίπτωση που τα δωμάτια δεν χρησιμοποιούνται για 
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μικρότερες χρονικές περιόδους: μπορεί να σχετίζεται, για παράδειγμα, με την stand-by λειτουργία 

της τηλεόρασης που είναι απενεργοποιημένη ή τη θερμοκρασία θέρμανσης/ψύξης.  

Για τις περιόδους πληρότητας κάτω του 50%-70%, η διεύθυνση θα πρέπει να έχει γραπτή πολιτική 

σχετικά με την πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ηλεκτρικές 

συσκευές στα δωμάτια, καθώς και τη θέρμανση/ψύξη. Η γραπτή πολιτική, για παράδειγμα, μπορεί 

να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι ένα ορισμένο μέρος της εγκατάστασης (ένας ολόκληρος όροφος 

ή πτέρυγα της εγκατάστασης) θα μπορούσε να κλείσει κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής 

πληρότητας.  

  

Εθελοντικά  

  

 Ο εξωτερικός φωτισμός ελαχιστοποιείται ή και έχει εγκατασταθεί αυτόματος αισθητήρας – 

διακόπτης.  

Η ελαχιστοποίηση του εξωτερικού φωτισμού θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με φωτισμό που 

απενεργοποιείται αυτόματα σε ορισμένα χρονικά διαστήματα της νύχτας είτε από εγκατεστημένους 

αισθητήρες που ενεργοποιούν το φωτισμό όταν ανιχνεύουν κίνηση. Διαφορετικά συστήματα μπορεί 

να τοποθετηθούν για εξωτερικό φωτισμό, εξυπηρετώντας διαφορετικούς σκοπούς.  

Σε ορισμένες περιοχές, ο εξωτερικός φωτισμός θα πρέπει επίσης ελαχιστοποιηθεί για να μην 

διαταραχθεί η άγρια πανίδα (π.χ. φωλιές χελώνων σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο παραλιακό 

μέτωπο σε κάποιες περιοχές, κ.λπ.).  

  

• Ο φωτισμός αίθουσας και διαδρόμου διαθέτει ανιχνευτές κίνησης και / ή φωτιστικά με 

ρυθμιστές ροής φωτισμού.  

Οι ροοστάτες φωτισμού  ή/και οι ανιχνευτές κινήσεων που κλείνουν το φως σε χρονικές περιόδους 

που δεν υπάρχουν άτομα, μπορούν να εγκατασταθούν σε αίθουσες και διαδρόμους.  

Προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, ένα αυτόματο σύστημα για 

ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό μπορεί να εγκατασταθεί σε κοινόχρηστους χώρους, όπως αίθουσα 

συνεδρίων, πισίνα, γυμναστήριο ή χώρο ευεξίας -spa.   

  

 Εγκαθίσταται ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας, π.χ. συστήματα ψύξης, ανεμιστήρες, 

πισίνες ή απόβλητα νερού υγιεινής. .   

Μεγαλύτερα ενεργοβόρα μηχανήματα και εξοπλισμός συχνά παράγουν υπερβολική θερμότητα. 

Ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας που εγκαθίσταται για τα συστήματα ψύξης, το σύστημα 

εξαερισμού, τις πισίνες ή το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μπορεί να ανακτήσει τη 

θερμότητα για να χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιοχές, όπως οι εσωτερικοί χώροι στάθμευσης, κ.λπ.  

  

• Τα περισσότερα από τα παράθυρα και τις πόρτες που οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους έχουν 

εναρμονισμένα υψηλό βαθμό θερμικής μόνωσης ή άλλα ενεργειακά επαρκή μέτρα που 

ανταποκρίνονται στους τοπικούς κανονισμούς και το κλίμα.   

Τα παράθυρα και οι πόρτες που οδηγούν υπαίθρια μπορούν να είναι μια σημαντική πηγή για  

υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Μια εγκατάσταση που βρίσκεται σε περιοχές με κρύο καιρό 

χρειάζεται ένα υψηλό βαθμό θερμικής μόνωσης (π.χ. διπλό ή τριπλό στρώμα γυαλιά με U τιμή 

χαμηλότερη από 2,5 W/m2 K-1), και οι εγκαταστάσεις σε περιοχές με ζεστό καιρό θα πρέπει να 
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έχουν παράθυρα, συμπεριλαμβανομένων άλλων ενεργειακά αποδοτικών μέτρων (π.χ. υλικό 

ανάκλασης του ήλιου στα παράθυρα, συσκοτιστές ή άλλα είδη σκιάς, κ.λπ.). Σε περιοχές με πολύ 

ζεστό ή κρύο καιρό, η εγκατάσταση θα μπορούσε επίσης να έχει περιορισμούς για τη δυνατότητα 

ανοίγματος των παραθύρων.  

Εάν υπάρχουν εθνικοί ή τοπικοί κανονισμοί σχετικά με τη μόνωση ή άλλα ενεργειακά αποδοτικά 

μέτρα, η εγκατάσταση πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτές.  

  

 Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στους ξενώνες,  

κουζίνα, πλυντήριο, κ.λπ., να είναι ενεργειακά αποδοτικές. 

Για να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές είναι ενεργειακά αποδοτικές, όταν διατίθενται στην αγορά, θα 

πρέπει να κατέχουν οικολογικό σήμα ή την πρώτη ή τη δεύτερη υψηλότερη κλάση ευρωπαϊκής 

ενεργειακής ετικέτας (γενικά, οι υψηλότερες κατηγορίες εμφανίζονται στις πράσινες ζώνες A +, A 

+ + και A + + +). Στα δωμάτια, μπορεί να είναι ενεργειακά αποδοτικές τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, 

στεγνωτήρες μαλλιών, κ.λπ. Στην κουζίνα, μπορεί να είναι ενεργειακά αποδοτικοί Φούρνοι, ψυγεία, 

καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων, κ.λπ. Στο χώρο πλύσης, μπορεί να είναι ενεργειακά αποδοτικά 

πλυντήρια και στεγνωτήρια, κ.λπ.  

  

 Αγορές οικολογικά πιστοποιημένων και/ή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει αρκετές προτάσεις σχετικά με την προμήθεια 100% 

πιστοποιημένων ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι γενικά ελαφρώς υψηλότερο από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα 

συστήματα καύσης, αν και, για τους μη οικιακούς πελάτες, συχνά υπόκειται σε διμερείς 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, ιδίως για τους μεγάλους καταναλωτές.  

Η αγορά 100% πιστοποιημένων ανανεώσιμων ηλεκτρικής ενέργειας ισοδυναμεί με μείωση 

εκπομπών CO2 στο μηδέν σε σχέση με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του ξενοδοχείου. 

Αυτό το είδος δράσης έχει έναν ισχυρό επικοινωνιακό αντίκτυπο στους φιλοξενουμένους.  

  

 Εγκαθίστανται ηλιακά φωτοβολταϊκά και θερμικά πάνελ ή αντλίες θερμότητας αέρα για 

οικιακό ζεστό νερό.  

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας σε τουριστικές εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύει δύναται να παρέχει 

υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, η υψηλότερη ζήτηση ενέργειας 

πραγματοποιείται κατά τους θερμότερους μήνες του έτους, όταν η παραγωγή ηλιακών  είναι 

μέγιστη, έτσι ώστε η θερμότητα που παράγεται με ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις ή την ηλεκτρική 

ενέργεια που παράγεται με φωτοβολταϊκά συστήματα να μπορεί να μειώσει τη ζήτηση αιχμής (κατά 

κανόνα ακριβότερη) και επιτρέπει την εξοικονόμηση ουσιαστικής κατανάλωσης ενέργειας, 

ανάλογα με το μέγεθος των ηλιακών συστημάτων. Η τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα ενός 

ηλιακού συστήματος θα πρέπει να αξιολογείται με βάση την απορροφητική επιφάνεια που 

διατίθεται και το θερμικό (για ηλιακά θερμικά συστήματα) και ηλεκτρικό (για το φωτοβολταϊκό 

σύστημα) προφίλ κατανάλωσης ενέργειας.  

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ευκαιρία για υψηλής απόδοσης θερμική παραγωγή αφορά τις αντλίες 

θερμότητας αέρος. Οι συσκευές αυτές είναι σε θέση να μεταφέρουν μέρος της θερμότητας που 

περιέχεται στον αέρα (και ως εκ τούτου ανανεώσιμες) σε ένα χρήστη. Η ενεργειακή απόδοση των 

αντλιών θερμότητας είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ακαμψία του κλίματος και ως εκ τούτου 

κατάλληλη για την παραγωγή του ζεστού νερού για τα ξενοδοχεία.  
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• Η χρήση ενέργειας καταχωρείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 

Οι καταγραφές της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να γίνονται τουλάχιστον μία φορά το 

μήνα. Ένας χρήσιμος δείκτης για να υπολογιστεί είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά διανυκτέρευση 

φιλοξενούμενου.   

Με μια μικρή επένδυση, είναι δυνατό να εγκατασταθούν μετρητές ηλεκτρικής κατανάλωσης στους 

κύριους μετρητές ή τους δευτεροβάθμιους ηλεκτρικούς πίνακες του χρήστη. Τα εργαλεία αυτά 

επιτρέπουν την καταγραφή των καταναλώσεων με προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. 15 

λεπτά), επιτρέποντας έτσι την ανασυγκρότηση των ημερήσιων καμπυλών φορτίου. Με τον τρόπο 

αυτό είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν τυχόν ανεπάρκειες ή μη κανονικές καταστάσεις.   

  

Νερό  

  

Υποχρεωτικά  

  

 Το προσωπικό και υπάλληλοι καθαριότητας έχουν ένα σύστημα σε ισχύ για να ελέγχουν 

τακτικά για βρύσες που στάζουν και για διαρροές στις τουαλέτες. 

Οι τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες που είναι σε ισχύ για το προσωπικό συντήρησης και 

καθαριότητας περιλαμβάνουν τακτικά  έλεγχο για ορατές στάγδην  βρύσες και τουαλέτες με 

διαρροή.  

Μια διαρροή τουαλέτας μπορεί να απωλέσει 750 λίτρα νερού ανά ημέρα και μια βρύση που στάζει 

μπορεί να σπαταλήσει αρκετό νερό σε μια ημέρα για να γεμίσει μια μπανιέρα.  Στην περίπτωση  

που παρατηρούνται βρύσες που στάζουν και διαρροές σε τουαλέτες, εφαρμόζονται διορθωτικές 

ενέργειες για να σταματήσει η διαρροή.  

  

 Οι βρύσες και τα ντους του δωματίου είναι εξοπλισμένα με συσκευές εξοικονόμησης 

νερού. 

Τα ντους είναι οι κύριοι καταναλωτές του νερού στα ξενοδοχεία, σε ποσοστό κατά μέσο όρο 

περίπου 40%, ενώ οι νιπτήρες πλυσίματος χεριών υπολογίζονται στο 10%. περίπου. Προκειμένου 

να μειωθεί η κατανάλωση νερού η διαχείριση πρέπει να εγκαταστήσει περιοριστές ή αεριστήρες 

στις βρύσες και τα ντους, ή να αντικαταστήσει τις κεφαλές ντους με περισσότερο αποδοτικές  ή 

μερικώς στενές βαλβίδες γωνίας στην παροχή νερού στις βρύσες. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά 

νου ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να συνδυάζονται με υψηλή πίεση του νερού: στην πραγματικότητα, 

η αλλαγή των συσκευών σε μέρη με χαμηλή πίεση του νερού θα μπορούσε να είναι 

αναποτελεσματική.   

Αυτές οι συσκευές θεωρούνται ως ήπια μέτρα που ισχύουν για όλες τις δομημένες τυπολογίες 

δεδομένου ότι μόλις τοποθετηθούν θα μειώσουν τη ροή και επομένως την κατανάλωση νερού. Οι 

συμπιεστές ροής μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού από 30-40%, οι αεριστήρες βρυσών 

από 30-50% και τα ντους αποταμίευσης νερού από 40- 50%.  

Για παράδειγμα, μια κανονική κεφαλή ντους χρησιμοποιεί περίπου 10-12 λίτρα νερού ανά λεπτό, 

ενώ μια κεφαλή ντους εξοικονόμησης νερού χρησιμοποιεί 7 λίτρα ανά λεπτό ή λιγότερο. Όσον 

αφορά τις συσκευές εξοικονόμησης νερού που εφαρμόζονται στις βρύσες, θα πρέπει να εγγυώνται 

μέγιστη κατανάλωση 6 λίτρα ανά λεπτό.  
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 Πρέπει να υπάρχουν πινακίδες στα δωμάτια που ενημερώνουν τους επισκέπτες ότι τα 

σεντόνια ή/και οι πετσέτες θα αλλάξουν μόνο κατόπιν συνεννόησης. 

Οι πινακίδες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πετσετών θα πρέπει να τοποθετούνται κατά 

προτίμηση στο μπάνιο του ξενώνα, καθώς και οι πινακίδες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση 

των σεντονιών κοντά στο κρεβάτι.  

Οι πινακίδες ενημερώνουν τους επισκέπτες για την τυπική διαδικασία για την αλλαγή σεντονιών 

και πετσετών (π.χ. κάθε τρίτη ημέρα) και δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία, εάν ένας φιλοξενούμενος θέλει μια πιο συχνή αλλαγή από την τυπική διαδικασία.   

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι η εγκατάσταση έχει μια διαδικασία σε ισχύ τόσο όσον αφορά την 

επαναχρησιμοποίηση των πετσετών και των σεντονιών. Οι πινακίδες μπορούν να παραχθούν από 

την εγκατάσταση ή να είναι μια τυποποιημένη σήμανση που παράγεται από την αλυσίδα της 

εγκατάστασης.  

  

 Έχουν τεθεί σε ισχύ έξυπνοι μηχανισμοί ποτίσματος λουλουδιών και κήπων. 

Ένα πολύ απλό έξυπνο μέτρο ποτίσματος, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι σε σχέση με το 

σχέδιο των προβλεπόμενων διαδικασιών το πότισμα να γίνεται πρωινές ή βραδινές ώρες. Από την 

άλλη πλευρά, ειδικά σε περίπτωση πιο εκτεταμένων κήπων, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα: για παράδειγμα, ένα σύστημα αισθητήρων υγρασίας ή ένα σύστημα 

στάγδην με στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάτμισης και παροχή καλύτερης επίδρασης στις ρίζες 

και στα φυτά. Μπορεί επίσης να είναι η χρήση της συλλογής όμβριων υδάτων, γκρίζου νερού  ή 

επεξεργασμένα υγρά απόβλητα για το πότισμα των λουλουδιών και του κήπου.   

  

Εθελοντικά  

  

 Οι τουαλέτες είναι χαμηλής εκροής όγκου ή/και είναι εξοπλισμένες με συσκευές 

εξοικονόμησης νερού. 

Νέες αποτελεσματικές τουαλέτες χαμηλής ροής που διατίθενται στην αγορά χρησιμοποιούν κατά 

μέσο όρο μόλις 4,5 λίτρα ανά πλύση, σε σύγκριση με παλαιότερα μοντέλα που χρησιμοποιούν 

περίπου δύο ή τρεις φορές περισσότερο νερό. Επιπλέον, είναι δυνατή η εγκατάσταση πλακέτας 

διπλής ροής για καζανάκια τουαλετών που διαθέτουν κουμπί και δίνουν στο χρήστη την επιλογή 

του πόσο νερό να χρησιμοποιήσει. Τουαλέτες με καζανάκια διπλής ροής συνήθως χρησιμοποιούν 

3-6 λίτρα  νερού σε αντίθεση με τα παλιά συστήματα που καταναλώνουν 9-12 λίτρα ανά πάτημα.  

Εάν δεν είναι εφικτό να αλλάξουν όλες οι τουαλέτες, το νερό που χρησιμοποιείται στο ξέπλυμα 

μπορεί να μειωθεί σημαντικά (περίπου 6 λίτρα ανά πλύση) με το χέρι ρυθμίζοντας τον πλωτήρα - 

φλοτέρ της δεξαμενής νερού ή με την τοποθέτηση ενός τούβλου ή με ένα γεμάτο  μπουκάλι νερό 

στη δεξαμενή (αποτελεσματικά εκτοπίζοντας μερικά από το νερό).  

  

 Οι νιπτήρες ή/και οι ντουζιέρες στους κοινόχρηστους χώρους έχουν βρύσες με αυτόματο 

έλεγχο. 

Η εφαρμογή των on-off συσκευών διακοπτών στους νιπτήρες πλυσίματος χεριών ή τα ντους 

επιτρέπει στο χρήστη να σταματήσει τη ροή νερού με το να πιέσει ένα κουμπί, επομένως η ροή 

νερού μπορεί να διακοπεί όταν ο χρήστης κάνει σαπουνάδα, για να επαναληφθεί αμέσως και να 

συνεχίσει τη ροή. Μια άλλη δυνατότητα είναι να εγκαταστήσετε ένα χρονόμετρο ντους, 

προκειμένου να βοηθήσει τον χρήστη να υπολογίσει τον χρόνο που δαπανάται στο ντους: ένας 
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συναγερμός σβήνει μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο για να κάνει γνωστό στο χρήστη ότι έχει 

υπερβεί την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια του ντους. Δεδομένου ότι η κατανάλωση νερού κατά 

το ντους είναι ευθέως ανάλογη με το χρόνο που δαπανάται κάτω από το ντους, η μείωση της 

χρονικής διάρκειας του ντους οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση νερού.  

  

 Η εγκατάσταση συλλέγει και χρησιμοποιεί βρόχινο νερό 

Το νερό της βροχής πρέπει να συλλέγεται και να χρησιμοποιείται για τουαλέτες ή άλλους 

κατάλληλους σκοπούς, όπως η άρδευση των πράσινων περιοχών της εγκατάστασης.   

Αυτό το σύστημα λειτουργεί με τη συλλογή του νερού από τις στέγες, την αποθήκευση του σε μια 

υπόγεια δεξαμενή και την άντληση του επάνω σε μια δεξαμενή τροφοδοσίας. Πιο συχνά μια αντλία 

κατά παραγγελία χρησιμοποιείται για την παροχή νερού από τη δεξαμενή ομβρίων υδάτων όπου 

υπάρχει ανάγκη για νερό. Ένα σύστημα συγκομιδής βροχής μπορεί να παρέχει το νερό για να 

αντικαταστήσει έως και 50% της τροφοδοσίας του δικτύου για τη μη-πόσιμη χρήση νερού. Η 

σωλήνωση για το βρόχινο νερό θα πρέπει να επισημανθεί σαφώς για να το διαφοροποιήσει από την 

κύρια παροχή. 

   

 Τα απόβλητα νερού  επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με συμβατή χρήση 

Οι εγκαταστάσεις μπορούν να έχουν διαφορετικά επίπεδα απόρριψης νερού από τις τουαλέτες, το 

πλύσιμο και τον καθαρισμό, το νερό που παράγεται από τις διαδικασίες αντίστροφης όσμωσης που 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις συμβατές χρήσεις.   

Για παράδειγμα, η μεταχείριση του πιο συχνά πρωτογενούς νερού που προέρχεται από τις 

μπανιέρες, τα ντους και τον νιπτήρα (το οποίο είναι συνήθως λιγότερο μολυσμένο από το νερό που 

προέρχεται από κουζίνες και πλυντήρια) απαιτούν απλή εκτροπή και εν σειρά δεξαμενές 

επιτάχυνσης με χονδροειδές φιλτράρισμα για υποδαπέδιο πότισμα κήπων και αρδευτικούς σκοπούς 

μόνο. Πιο εξελιγμένα συστήματα που περιλαμβάνουν την αποθήκευση, λεπτή διήθηση, βιολογική 

επεξεργασία και UV απολύμανση και άντληση προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική αξία, όταν 

χρησιμοποιούνται για πλύση τουαλέτας, πλυντήριο ρούχων και εφαρμογές άρδευσης κήπων. 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα ύδατα για να ξεπλύνετε τουαλέτες, ως λίπανση των πράσινων περιοχών 

της εγκατάστασης ή όπου αλλού κρίνονται κατάλληλα, μπορεί να επιτευχθεί μείωση στην 

κατανάλωση νερού περίπου κατά 20% (επενδύοντας στο νερό-Life + Project).   

Είναι πιθανό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανακύκλωση αποβλήτων νερού δεν θα είναι 

δυνατή λόγω της υδραυλικής υποδομής που δεν επιτρέπει τη χωριστή συλλογή του γκρίζου από το 

μαύρο νερό (δηλ. απόβλητα νερού από τα ντους και τους νιπτήρες πλυσίματος-χεριών χωριστά από  

εκείνο των τουαλετών). Σε μερικές περιπτώσεις η έλλειψη χώρου για μια μονάδα επεξεργασίας 

γκρίζου ύδατος θα μπορούσε επίσης να καταστήσει αυτήν την επιλογή ανέφικτη, παρά το γεγονός 

ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόνερων δεν απαιτούν σημαντικό χώρο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετικό κατά την ανακαίνιση των ξενοδοχείων να εξασφαλιστεί 

ότι τα συστήματα συλλογής αποβλήτων νερού για τα ντους και τους νιπτήρες πλυσίματος χεριών 

είναι χωριστά από τη συλλογή λυμάτων τουαλετών, και ότι υπάρχει μια δυνατότητα να εισαχθεί μια 

ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας για τουαλέτες. Αυτό θα επιτρέψει στο ξενοδοχείο να εφαρμόσει 

την τεχνολογία επεξεργασίας γκρίζου ύδατος κατά την ανακαίνιση. Τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει 

επίσης να χτιστούν με αυτήν την υποδομή στον χώρο,  επιτρέποντας στους φορείς εκμετάλλευσης  

τη δυνατότητα εισαγωγής επεξεργασίας γκρίζου ύδατος.  
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• Οι κανονικοί έλεγχοι της πισίνας και οι σωστές διαδικασίες για τον καθαρισμό των χώρων της 

πισίνας είναι σε ισχύ  

Οι διαρροές σε εξωτερικές ή εσωτερικές πισίνες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση 

νερού. Το σύστημα παρακολούθησης μπορεί να είναι με τη μορφή ενός οπτικού ελέγχου γύρω από 

την πισίνα, αλλά αποτελεί καλύτερη λύση να εγκαταστήσετε έναν ξεχωριστό υδρομετρητή 

παρακολούθησης. Συνιστάται ανεπιφύλακτα η επιθεώρηση να πραγματοποιείται καθημερινά.  

Επίσης οι σωστές διαδικασίες για τον καθαρισμό των περιοχών της πισίνας θα μπορούσαν να 

αποδειχτούν χρήσιμες για να αποτρέψουν τις απώλειες νερού. (π.χ. εξασφαλίζοντας ότι τα λάστιχα 

νερού δεν έχουν αφεθεί ανοικτά).   

  

Απόβλητα 

  

Υποχρεωτικά  

  

 Ένα σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης αποβλήτων για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα 

υπάρχει σε κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το δημοτικό δίκτυο συλλογής. 

Παραδείγματα των τύπων των διαχωρισμένων αποβλήτων είναι  χαρτί, χαρτόνι, μέταλλο, 

κονσέρβες, γυαλί, πλαστικό, φιάλες με επιστροφή, οργανικά απόβλητα, απόβλητα κήπων, 

μαγειρικά έλαια, κ.λπ.  

Οι χώροι διαλογής αποβλήτων πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι στο προσωπικό και οι 

οδηγίες/πινακίδες να υποδεικνύουν σαφώς πώς να γίνεται η διαλογή των αποβλήτων θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμες στο προσωπικό. Εγκαταστάσεις με κουζίνες πρέπει να  κάνουν διαλογή αποβλήτων  

στην κουζίνα, εάν είναι δυνατόν.  

Οι χωριστοί κάδοι για ξεχωριστά απόβλητα ή ένας κάδος  χωριστής διαλογής μπορούν να 

τοποθετηθούν στο διάδρομο, το λόμπι, το εστιατόριο, τις περιοχές συνεδρίων, τους χώρους  

στάθμευσης, κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται σαφείς οδηγίες/πινακίδες (κατά προτίμηση 

εικόνες ή εικονογραφήσεις) που δείχνουν τους διαφορετικούς κάδους/χωρίσματα για τις διάφορες 

κατηγορίες αποβλήτων.   

Η διοίκηση πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση ότι η συλλογή αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με τους 

δημοτικούς κανόνες.  

  

 Τα προϊόντα μίας χρήσης και τα αναλώσιμα, όταν είναι δυνατόν, ελαχιστοποιούνται: 

μείωση των προϊόντων μιας δόσης τόσο στα δωμάτια όσο και στα εστιατόρια. ποτά που 

σερβίρονται σε επαναχρησιμοποιήσιμη ή επιστρεφόμενη φιάλη ή δοχείο κ.λπ. 

Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η εγκατάσταση να ελαχιστοποιεί τη χρήση προϊόντων μίας χρήσης (μια 

φορά χρήση). Σε δωμάτια φιλοξενουμένων, τουαλέτες σε δημόσιους χώρους και τουαλέτες/ντους 

στους χώρους προσωπικού, χωριστά συσκευασμένα μιας χρήσης δοχεία σαμπουάν, αφρόλουτρο 

και σαπούνι θα πρέπει να κατάλληλα δοχεία. Σε μπαρ, εστιατόρια και χώρους εστίασης ζάχαρη, 

μαρμελάδα, γιαούρτι, βούτυρο, κρέμες και παρόμοια προϊόντα διατροφής θα πρέπει να σερβίρονται 

σε μπολ και βάζα.  

Η δυνατότητα προσφοράς νερού βρύσης εξαρτάται από την ποιότητα του νερού. Εάν η ποιότητα 

του νερού βρύση επιτρέπει την προσφορά του, μπορεί να προσφερθεί όπως είναι ή μπορεί να 

φιλτραριστεί πριν προσφερθεί.  Το νερό της βρύσης θα πρέπει να προσφέρεται στους επισκέπτες σε 
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εστιατόρια και αίθουσες συνεδριάσεων, αλλά θα μπορούσε επίσης να προσφέρεται στους 

επισκέπτες στη ρεσεψιόν, στα δωμάτια, κ.λπ.   

Σε περίπτωση που η διοίκηση επιλέξει να έχει ξεχωριστές συσκευασίες μιας δόσης, το υλικό 

συσκευασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με οικολογικό 

σήμα ή να είναι ανακυκλώσιμο ή βιοδιασπώμενο.    

Σε περίπτωση που η διοίκηση αποφασίσει να χρησιμοποιήσει φλιτζάνια/ποτήρια, πιάτα και 

μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένες περιορισμένες 

περιπτώσεις/χώρους, όπως στους χώρους της πισίνας, σε ορισμένες εκδηλώσεις, σε χώρους 

γυμναστηρίου και στον χώρο ευεξίας ή στην περίπτωση μεταφοράς τροφίμων και ποτών εκτός. .  

 Τα επικίνδυνα απόβλητα απορρίπτονται ή/και ανακυκλώνονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Παραδείγματα των τύπων των διαχωρισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών είναι τα πετρελοειδή 

έλαια, οι μπαταρίες, τα φυτοφάρμακα, τα χρώματα, οι λαμπτήρες πυράκτωσης, υλικά καθαρισμού,   

απολυμαντικά πισινών και άλλες ουσίες απολύμανσης, κ.λπ.  

Τα απορρίμματα και οι μπαταρίες, ιδίως, θα πρέπει να συλλέγονται και να αποστέλλονται σε 

εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, όπως προβλέπεται από την οδηγία της ΕΕ.  

Οι διαχωρισμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια σύμφωνα 

με τη σχετική εθνική/τοπική νομοθεσία. Προτείνεται έντονα οι επικίνδυνες χημικές ουσίες να 

τοποθετούνται σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο, χωριστά από τα άλλα απόβλητα.   

Εκτός από το διαχωρισμό και την ασφαλή αποθήκευση των επικίνδυνων χημικών ουσιών, η 

διαχείριση ενθαρρύνεται να μειώσει την ποσότητα αυτών των τύπων χημικών ουσιών ή να τις 

αντικαταστήσει (όπου γίνεται) με προϊόντα που είναι λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον. 

 Η χρήση του χαρτιού μειώνεται και η αγορά ανακυκλωμένου ή/και οικολογικού 

χαρτιού αυξάνεται. 

Οι πρωτοβουλίες για τη μείωση της χρήσης του χαρτιού μπορεί να είναι ένας περιορισμός του 

χαρτιού που διατίθεται στα δωμάτια και τις αίθουσες συνεδριάσεων, για παράδειγμα: μερικά 

κομμάτια χαρτιού διατίθενται μόνο σε μικρότερη μορφή (A5 αντί για A4), χαρτί διαθέσιμο μόνο 

κατόπιν αιτήματος, χαρτί διαθέσιμο μόνο σε  ένα κεντρικό τραπέζι στις αίθουσες συνεδριάσεων, 

προσβασιμότητα σε ταμπλέτες για γράψιμο σημειώσεων, κ.λπ.  

Στα γραφεία, οι πρωτοβουλίες μπορούν να περιλαμβάνουν την προώθηση της ηλεκτρονικής 

διαχείρισης και την διαχείριση εγγράφων (π.χ. τιμολόγια) και την ενθάρρυνση για περιορισμό της 

εκτύπωσης εγγράφων, την εκτύπωση και από τις δύο πλευρές ή/και την επαναχρησιμοποίηση 

χαρτιού για σημειώσεις (το πίσω μέρος των εκτυπώσεων). Το προσωπικό σε άλλους τομείς από τα 

γραφεία (π.χ. προσωπικό της υποδοχής - ρεσεψιόν) μπορεί επίσης να ενθαρρυνθεί να μειώσει τη 

χρήση του χαρτιού, όταν αυτό είναι εφικτό.  

Το χαρτί που αγοράζεται πρέπει να είναι κατά προτίμηση ανακυκλωμένο ή να του έχει απονεμηθεί 

μια διεθνής ή εθνικά αναγνωρισμένη οικολογική σήμανση.  

  

Εθελοντικά 

  

 Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τα απορρίμματα στα δωμάτιά 

τους. 
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Χωριστοί κάδοι για τα χωριστά απόβλητα ή ένα δοχείο διαχωρισμού αποβλήτων μπορούν να 

τοποθετηθούν στα δωμάτια. Είναι πολύ σημαντικό να δώσετε σαφείς οδηγίες/πινακίδες (κατά 

προτίμηση εικόνες ή εικονογραφήσεις) που δείχνουν τα διάφορα δοχεία/τμήματα για τις διάφορες 

κατηγορίες αποβλήτων. Είναι εναλλακτικά δυνατό να υπάρχει ένα σύστημα χωριστών αποβλήτων 

σε ξεχωριστές θέσεις (π.χ. χαρτί και εφημερίδα στο τραπέζι, φιάλες και κονσέρβες δίπλα στον κάδο  

και άλλα απορρίμματα στον  κάδο).  

Το προσωπικό καθαρισμού πρέπει να εκπαιδευτεί στο σωστό διαχωρισμό του πλαστικού, του 

χαρτιού και του γυαλιού που συλλέγει από τα δωμάτια.  

  

 Αγορά συμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού και απορρυπαντικών (ή αγορά σε 

επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία).  

Τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι συμπυκνωμένα προϊόντα ή πρέπει 

να αγοράζονται σε επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία. Η χρήση απορρυπαντικών του πλυντηρίου 

πιάτων και πλυντηρίων ρούχων, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται κατ’ ελάχιστον (με τη 

σωστή δοσολογία).  

 Είναι σε ισχύ πολιτική διαχείρισης της μείωσης των αποβλήτων των τροφίμων. 

Μια αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη:   

- τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων στην πηγή αποφεύγοντας την υπεραγορά, την 

υπεραποθήκευση και την περιττή αλλοίωση, καθώς και την επιθεώρηση της ποιότητας των 

τροφίμων κατά την παράδοση ·   

- ένα μενού σωστά σχεδιασμένο και τακτικά αναθεωρημένο, παίρνοντας πληροφορίες από 

τους επισκέπτες σχετικά με τις προτιμήσεις τους, για το μέγεθος μερίδας και τα είδη των 

γευμάτων.  

- μικρότερη μερίδα για τα πιάτα που είναι διαθέσιμα στο μενού.   

- η σωστή διαχείριση της ποσότητας των τροφίμων που εξυπηρετούν σε μπουφέ, π.χ. 

παρέχοντας μικρότερα πιάτα, ενθαρρύνοντας τους πελάτες να επιστρέψουν για να τα 

ξαναγεμίσουν  και ζητώντας επιπλέον χρέωση για τα τρόφιμα που απομένουν.    

- αύξηση της ευαισθητοποίησης των πελατών για να προληφθεί η υπερπαραγγελία και  

ενθάρρυνσή τους να χρησιμοποιήσουν σακούλες σκύλου για να πάρουν τα περισσεύματα 

σπίτι.    

- δωρεά πλεονάσματος τροφίμων σε οργανώσεις ανακύκλωσης ή φιλανθρωπικές σε 

συμφωνία με τις τοπικές απαιτήσεις και/ή τις καθιερωμένες κατευθυντήριες γραμμές της 

επιχειρήσης.   

 Τα οργανικά απόβλητα γίνονται λίπασμα, εάν είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες περιοχές. 

Για την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των αποβλήτων από οργανικές πηγές, η εγκατάσταση θα 

πρέπει να διαθέτει σύστημα λιπασματοποίησης των οργανικών αποβλήτων της (απόβλητα 

τροφίμων ή/και απορρίμματα κήπου). Τα οργανικά απόβλητα πρέπει να κομποστοποιούνται σε 

χώρους της εγκατάστασης σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους, και αργότερα να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Είναι σημαντικό η λιπασματοποίηση  να γίνει χωρίς να επηρεάσει την 

υγιεινή για τους φιλοξενουμένους, το προσωπικό και τη γύρω κοινότητα.  
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Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα  

  

Υποχρεωτικά 

  

 Όποτε είναι δυνατόν αγοράζεται τοπικό φαγητό (κατά προτίμηση βιολογικό) και  

κρασί. 

Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να αγοράζονται τοπικά τρόφιμα προκειμένου να μειωθεί το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη μειωμένη μεταφορά και για να τονωθεί η τοπική οικονομία.  

Τουλάχιστον 5 από τα ακόλουθα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται εν μέρει σε τοπικό επίπεδο: 

γάλα, αυγά, φρούτα, λαχανικά, λάδι, χοιρινό, βοδινό, αρνί, κοτόπουλο, ψάρι, μεταλλικό νερό, 

μπύρα. Επιπλέον, η λίστα κρασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει μια προσφορά από τοπικό 

παραγόμενο κρασί.  

Το κατά πόσον ένα προϊόν είναι τοπικά παραγόμενο θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις, αλλά μια 

απόσταση μικρότερη από 100 χιλιόμετρα από την πηγή παραγωγής στην εγκατάσταση θεωρείται 

συνήθως ως σύσταση ότι ένα προϊόν παράγεται τοπικά. Κατά την αγορά προϊόντων, συνιστάται 

επίσης να είναι οργανικά από αναγνωρισμένες αρχές. Ενθαρρύνεται να επικοινωνηθεί σωστά αυτή 

η πολιτική στο κυλικείο του προσωπικού.   

Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε είδη προϊόντων, αλλά συνιστάται ανεπιφύλακτα η συμπερίληψη 

πρόσθετων.    

 Το μενού ή ο μπουφές αναδεικνύει τα προϊόντα που είναι βιολογικά, οικολογικά 

χαρακτηρισμένα, δικαίου εμπορίου χαρακτηρισμένα  ή/και τοπικά παραχθέντα. 

Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, η εγκατάσταση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς 

ποια προϊόντα είναι βιολογικά, οικολογικά χαρακτηρισμένα, δικαίου εμπορίου που φέρουν την 

ανάλογη σήμανση ή/και παράγονται από τοπικές πηγές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στην κάρτα 

μενού ή σε πινακίδες στο μπουφέ.  

Η ένδειξη πρέπει να γίνεται με τη χρήση του λογότυπου ConsumelessMed, ή άλλα εύκολα 

αντιληπτά μέσα επικοινωνίας.  

Αν και αυτό το κριτήριο αφορά κυρίως τις κάρτες του μενού φιλοξενούμενου ή/και τους 

μπουφέδες, ενθαρρύνεται επίσης να επικοινωνήσει σωστά αυτή την πολιτική με το προσωπικό, 

όταν είναι δυνατόν.  

  

Εθελοντικά  

  

 Έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρωτοβουλίες για την αγορά εποχιακών προϊόντων, 

λιγότερων προϊόντων με βάση το κρέας και καθόλου προϊόντων από ψάρια που 

απειλούνται με εξαφάνιση, θαλασσινά ή άλλα είδη. 

Η χρήση εποχιακών προϊόντων μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δημιουργείται από τη 

μεταφορά, και η μείωση των προϊόντων με βάση το κρέας μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

που σχετίζεται με τη μέθοδο εκτροφής και την παραγωγή. Η χρήση προϊόντων από επαπειλούμενη 

αλιεία, θαλασσινά ή άλλα είδη έρχεται σε αντίφαση με τις προσπάθειες για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας.  
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Στο πλαίσιο της πολιτικής αγορών, η διοίκηση θα πρέπει να αποφεύγει την αγορά γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), επιλέγοντας ψάρια και θαλασσινά με την ετικέτα του 

Συμβουλίου Ναυτικής Διαχείρισης (MSC) ή σύμφωνα με τις συστάσεις της WWF για τα ψάρια και 

τα θαλασσινά, λαμβάνοντας υπόψη την ευημερία των ζώων κατά την αγορά προϊόντων κρέατος.  

Ενθαρρύνεται η κατάλληλη επικοινωνία αυτής της πολιτικής στο κυλικείο του προσωπικού.  

 Χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού με οικολογική σήμανση.  

Ως μέρος της πολιτικής αγορών, η διοίκηση ενθαρρύνεται ιδιαίτερα να αγοράσει καθαριστικά για 

κάθε χρήση, απορρυπαντικά πιάτων για πλυντήρια ή για πλύσιμο στο χέρι και απορρυπαντικά 

πλυντηρίων ρούχων στα οποία έχει απονεμηθεί ένα διεθνές ή  εθνικά αναγνωρισμένο οικολογικό 

σήμα (οικολογικό σήμα της ΕΕ, κ.λπ.). 

 Για τους επισκέπτες παρέχονται προϊόντα προσωπικής φροντίδας με οικολογική 

σήμανση. 

Ως μέρος της πολιτικής αγορών, η διοίκηση ενθαρρύνεται έντονα να αγοράσει σαπούνια,  

σαμπουάν, κρέμες περιποίησης μαλλιών,  γαλακτώματα σώματος και κρέμες στα οποία έχουν 

απονεμηθεί διεθνές ή εθνικά αναγνωρισμένο οικολογικό σήμα (ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, κ.λπ.).   

  

Διαχείριση και Επικοινωνία  

  

Υποχρεωτικά  

  

• Πληροφορίες και ερμηνεία του φυσικού περιβάλλοντος, της τοπικής κουλτούρας και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς προσφέρονται στους επισκέπτες, καθώς και η επεξήγηση της 

κατάλληλης συμπεριφοράς, καθώς επισκέπτονται φυσικές περιοχές, ζωντανούς πολιτισμούς 

και τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς.   

Η πληροφόρηση περιλαμβάνει ενθάρρυνση των επισκεπτών να επισκεφθούν το φυσικό περιβάλλον, 

ενημερώνοντάς τους, κατά περίπτωση, για την τοπική βιοποικιλότητα και την ύπαρξη φυσικών 

προστατευόμενων περιοχών.  

Για επισκέψεις σε φυσικές προστατευόμενες περιοχές, πολιτιστικές ή/και ιστορικά ευαίσθητες 

περιοχές, η πληροφόρηση περιλαμβάνει την παρότρυνση να ακολουθήσουν καθιερωμένες 

κατευθυντήριες οδηγίες ή έναν κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των επισκεπτών και να μεγιστοποιηθεί η απόλαυση.  

Πληροφόρηση μπορεί να ληφθεί από τον υπάλληλο υποδοχής/εξυπηρέτησης, μια περιβαλλοντική 

γωνιά στο λόμπι, μέσω τηλεοπτικών οθονών στους κοινόχρηστους χώρους ή στα δωμάτια, ή να 

τοποθετηθεί σε ντοσιέ στα δωμάτια.  

Αν και οι πληροφορίες απευθύνονται προς τους επισκέπτες, η εγκατάσταση ενθαρρύνεται επίσης να 

παρέχει παρόμοιες πληροφορίες στο προσωπικό.  

 Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και 

δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.    

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες (π.χ. Ημέρα της 

Γης, Καθάρισε τον Κόσμο, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας), περιηγήσεις στη φύση σε  

πράσινες περιοχές, τη συμμετοχή σε δράσεις δενδροφύτευσης, άλλα ειδικά περιβαλλοντικά 
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γεγονότα, διοργάνωση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης για τοπικά σχολεία ή κοινότητες, 

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.λπ.   

Η διοίκηση ενθαρρύνεται επίσης να συμβάλει στην υποστήριξη της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας, που συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των φυσικών προστατευόμενων περιοχών 

και των περιοχών με βιοποικιλότητα υψηλής αξίας.   

• Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τα τοπικά δημόσια συγκοινωνιακά συστήματα, την υπηρεσία 

μεταφοράς με λεωφορείο ή τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας/περπατήματος.   

Για να ενθαρρυνθεί η χρήση της βιώσιμης μεταφοράς, η διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας και περπατήματος αντί της ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκινήτων:   

• τοπικά δημόσια/ιδιωτικά συστήματα μεταφορών (λεωφορεία, τρένα, μετρό, τραμ, βάρκες, 

κ.λπ.)  

• διαμοιρασμός ταξί/συστήματα μικρών λεωφορείων/ανταλλαγή αυτοκινήτων.   

• τις δυνατότητες χρήσης της υπηρεσίας μεταφοράς με λεωφορείο που παρέχεται από την 

εγκατάσταση·  

• για τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εγκατάσταση θα 

μπορούσε να έχει ένα έξυπνο ηλεκτρικό σταθμό φόρτισης του οχήματος ή να ενημερώνει 

σχετικά με τις κοντινές τοποθεσίες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  

• άλλα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών ποδηλασίας και εναλλακτικές 

λύσεις για περπάτημα (αν είναι δυνατόν, τα ποδήλατα μπορούν να δανειστούν ή να 

νοικιαστούν απευθείας από την εγκατάσταση).  

Οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τους υπαλλήλους υποδοχής/εξυπηρέτησης, μια 

περιβαλλοντική γωνιά στο λόμπι, μέσω  οθονών στους κοινόχρηστους χώρους ή στα δωμάτια, ή να 

τοποθετηθούν σε ντοσιέ στα δωμάτια.  

  

Εθελοντικά 

  

• Η διοίκηση έχει εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας που 

αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Αυτό το σύστημα 

διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική με συγκεκριμένους στόχους (διαθέσιμους 

σε όλο το προσωπικό) και την παρακολούθηση αυτών των στόχων.  

Για να διασφαλιστεί ένα συνολικό πλαίσιο για το έργο της βιωσιμότητας, μια μακροπρόθεσμη 

πολιτική βιωσιμότητας θα πρέπει να περιγράφει τους γενικούς στόχους και το επίπεδο φιλοδοξίας 

σε σχέση με τις δραστηριότητες διαχείρισης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η 

πολιτική βιωσιμότητας περιλαμβάνει περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και αναφορές σε κοινωνικά 

και πολιτισμικά θέματα. Πρόκειται για μια γενική διακήρυξη με μια δέσμευση για συνεχείς 

βελτιώσεις.  

Για να εξασφαλιστούν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα, θα πρέπει να επιτευχθούν ειδικοί στόχοι  

κατά τα επόμενα 1-3 χρόνια και ένα σχέδιο δράσης για το πώς να φθάσουν (και παρακολούθησή 

τους) για τα προσεχή χρόνια θα πρέπει να διαμορφωθεί.   

Το σύνολο του προσωπικού πρέπει να ενημερώνεται για την πολιτική βιωσιμότητας και τους 

στόχους που έχουν τεθεί.  
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• Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργό συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργής συνεργασία με τις ομάδες κοινού 

ενδιαφέροντος/συμφέροντος με σκοπό να ενδυναμωθεί ο ενεργός ρόλος που διαδραματίζει η 

εγκατάσταση στην δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στην περιοχή και στην προώθηση 

περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών σε εταίρους συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε 

επίσης να αναφέρεται σε κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Κατά περίπτωση, ενθαρρύνεται η 

συνεργασία με εμπλεκόμενες ομάδες για την προστασία των τοπικών ιστορικών αρχαιολογικών 

χώρων και τόπων.  

Οι εμπλεκόμενοι φορείς (τουλάχιστον ένας τύπος θα πρέπει να επιλεγεί) θα μπορούσαν να είναι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις – ΜΚΟ, τοπικές ομάδες, τοπικές αρχές, ντόπιοι κάτοικοι, τοπικά 

σχολεία, προμηθευτές, κ.λπ. Με σκοπό να γίνει καλά αντιληπτή η συνεργασία, πρόκειται για μια  

ενεργή αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ της εγκατάστασης και των σχετικών  εμπλεκομένων κοινού 

ενδιαφέροντος/συμφέροντος. 

 

4.1.2 Υλικό Επικοινωνίας  

Το ακόλουθο υλικό ConsumelessMed θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες προκειμένου να 

προωθηθεί το έργο και τα μέτρα που εφαρμόζουν οι συμμετέχουσες εγκαταστάσεις: 

 Φιλμ παραθύρου (cm 8x8) που εμφανίζει την ετικέτα - υποχρεωτικό 

 Πλακέτα που εμφανίζει την ετικέτα - προτεινόμενο 

 Αφίσες (35x50 εκ.) που επισημαίνουν τα βασικά κριτήρια της ετικέτας - υποχρεωτικό 

 Πληροφοριακό φυλλάδιο σχετικά με το μοντέλο Consume-less - υποχρεωτικό 

 Κάρτες για μενού / πρωινό (μορφή A5) - προτεινόμενες 

 Προσαρμοσμένα στοιχεία που ενισχύουν την εφαρμογή των υποχρεωτικών ενεργειών: π.χ. 

ζαχαριέρες, καράφες για το νερό της βρύσης, κάδοι για συλλογή διαχωρισμένων 

αποβλήτων, σάκοι για υπολείμματα - υποχρεωτικό (τουλάχιστον ένα στοιχείο) 

 Προσαρμοσμένα στοιχεία που πρέπει να δίνονται στους επισκέπτες: π.χ. τσάντες 

επανάχρησης αγορών (που πραγματοποιούνται σε ανακυκλωμένο υλικό), φιάλες, 

σημειωματάριο- συμπεριλαμβανομένων συμβουλών consume-less, ψυχαγωγία, φορητά 

σταχτοδοχεία - υποχρεωτικό (τουλάχιστον ένα στοιχείο) 

 

 

 

4.2 Κατασκηνώσεις - Κάμπινγκ  

 

4.2.1  Κριτήρια Ετικέτας 
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Ενέργεια 

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά 

Έχουν εγκατασταθεί ενεργειακά 

αποδοτικά προϊόντα φωτισμού (LED) 

στους κοινόχρηστους χώρους και τα 

δωμάτια (τουλάχιστον 30% για το πρώτο 

έτος, και στη συνέχεια 50%). 

Ο εξωτερικός φωτισμός ελαχιστοποιείται ή/και έχει εγκατεστημένο 

έναν αυτόματο αισθητήρα διακοπής 

Συστήματα αυτόματου ελέγχου 

χρησιμοποιούνται για τον εσωτερικό 

φωτισμό των δωματίων του. (Εάν ο 

φωτισμός δεν σβήνει αυτόματα, οι 

επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται με 

ιδιαίτερα ορατές πληροφορίες και να τους 

υπενθυμίζεται να σβήνουν όλα τα φώτα 

πριν από την έξοδο από το δωμάτιο). 

Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται 

στα δωμάτια φιλοξενουμένων, την κουζίνα, το πλυντήριο, κ.λπ., είναι 

ενεργειακές. 

 
Αγορές οικολογικά πιστοποιημένων και/ή ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές. 

 Εγκαθίστανται ηλιακά φωτοβολταϊκά και θερμικά πάνελ ή αντλίες 

θερμότητας αέρα για οικιακό ζεστό νερό. 

 Η χρήση ενέργειας καταχωρείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 

Νερό  

Υποχρεωτικά Εθελοντικά  

Το προσωπικό και οι υπάλληλοι 

καθαριότητας έχουν ένα σύστημα σε ισχύ 

για να ελέγχουν τακτικά για τις βρύσες 

που στάζουν και τις διαρροές στις 

τουαλέτες. 

Οι τουαλέτες είναι χαμηλής εκροής όγκου ή/και είναι εξοπλισμένες με 

συσκευές εξοικονόμησης νερού. 

Οι βρύσες και τα ντους του δωματίου 

είναι εξοπλισμένα με συσκευές 

εξοικονόμησης νερού. 

Οι νιπτήρες ή/και οι ντουζιέρες στους κοινόχρηστους χώρους έχουν 

βρύσες με αυτόματο έλεγχο. 

Οι επισκέπτες έχουν λάβει ιδιαίτερα 

ορατές πληροφορίες υπενθυμίζοντάς τους 

να κλείνουν βρύσες και ντους, σε 

περίπτωση που δεν είναι εφοδιασμένα με 

αυτόματους ελέγχους.  

Έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα συστήματα για να αποφευχθεί η 

συνεχής κατανάλωση νερού σε ουρητήρια: π.χ. χρήση κουμπιών, 

ανίχνευση κίνησης, κ.λπ.  

Έχουν τεθεί σε ισχύ έξυπνοι μηχανισμοί 

ποτίσματος λουλουδιών και κήπων. 

Η κατασκήνωση συλλέγει και χρησιμοποιεί βρόχινο νερό. 

  
Τα απόβλητα νερού χρησιμοποιούνται εκ νέου σύμφωνα με τη 

συμβατή χρήση. 

  Γίνονται τακτικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν 

διαρροές στην πισίνα. 

Απόβλητα 

Υποχρεωτικά Εθελοντικά  
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Το σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης 

αποβλήτων για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα 

υπάρχει σε κοινούς χώρους, σύμφωνα με το 

Δημοτικό δίκτυο συλλογής 

Αγορά συμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού και απορρυπαντικών (ή 

αγορά σε επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία). 

Τα προϊόντα μίας χρήσης και τα 

αναλώσιμα, όταν είναι δυνατόν, 

ελαχιστοποιούνται: μείωση των προϊόντων 

μιας δόσης τόσο στα δωμάτια όσο και στα 

εστιατόρια. ποτά που σερβίρονται σε 

επαναχρησιμοποιήσιμη ή επιστρεφόμενη 

φιάλη ή δοχείο κ.λπ. 

Είναι σε ισχύ πολιτική διαχείρισης της μείωσης των αποβλήτων των 

τροφίμων. 

Τα επικίνδυνα απόβλητα απορρίπτονται 

ή/και ανακυκλώνονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Τα οργανικά απόβλητα γίνονται λίπασμα, εάν είναι διαθέσιμες οι 

κατάλληλες περιοχές. 

Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα  

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Όποτε είναι δυνατόν αγοράζεται τοπικό 

φαγητό (κατά προτίμηση βιολογικό) και 

κρασί. 

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρωτοβουλίες για την αγορά εποχιακών 

προϊόντων, λιγότερων προϊόντων με βάση το κρέας και καθόλου 

προϊόντα από ψάρια που απειλούνται με εξαφάνιση, θαλασσινά ή άλλα 

είδη. 

Το μενού ή ο μπουφές αναδεικνύει τα 

προϊόντα που είναι βιολογικά, οικολογικά 

χαρακτηρισμένα, δίκαια εμπορικά 

χαρακτηρισμένα ή/και τοπικά παραχθέντα. 

Χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού με οικολογική σήμανση. 

 Για τους επισκέπτες παρέχονται προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 

οικολογική σήμανση. 

Διαχείριση και Επικοινωνία  

Υποχρεωτικά Εθελοντικά  

Πληροφορίες και ερμηνεία του φυσικού 

περιβάλλοντος, της τοπικής κουλτούρας και 

της πολιτιστικής κληρονομιάς παρέχονται 

στους επισκέπτες, καθώς και η επεξήγηση 

της κατάλληλης συμπεριφοράς, ενώ 

επισκέπτονται φυσικές περιοχές, ζωντανές 

κουλτούρες, και μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Η διοίκηση έχει υλοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο σύστημα διαχείρισης 

της βιωσιμότητας το οποίο αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά θέματα. Αυτό το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μια πολιτική με συγκεκριμένους στόχους (διαθέσιμο σε 

όλο το προσωπικό) και την παρακολούθηση αυτών των στόχων. 

Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις 

δεσμεύσεις consume-less και τις τοπικές 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και 

δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να 

συμμετάσχουν  

Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργή συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους. 

Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τα τοπικά 

δημόσια συγκοινωνιακά συστήματα, την 

υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο ή τις 

εναλλακτικές λύσεις 

ποδηλασίας/περπατήματος. 
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Ενέργεια 

 

Υποχρεωτικά 

 

 Έχουν εγκατασταθεί ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα φωτισμού (LED) στους κοινόχρηστους 

χώρους και τα δωμάτια (τουλάχιστον 30% για το πρώτο έτος, και στη συνέχεια 50%). 

Δεδομένου ότι οι λάμπες φωτός συνιστούν σημαντική ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας, η 

εγκατάσταση εξασφαλίζει ότι για το πρώτο έτος της εφαρμογής της ετικέτας, τουλάχιστον το 30% 

όλων των λαμπτήρων (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων αλογόνου) στην εγκατάσταση είναι 

ενεργειακά αποδοτικοί. Το ποσοστό πρέπει να αυξηθεί σε 50% τα επόμενα έτη. Η απαίτηση ισχύει 

για τα δωμάτια, τους κοινόχρηστους χώρους (συμπεριλαμβανομένων λόμπι, εστιατόρια, 

συνεδριακοί χώροι, αίθουσες, κ.λπ.) και τους χώρους του προσωπικού.  

Οι πιο ενεργειακά αποδοτικοί και για αυτό προτιμώμενοι είναι οι λαμπτήρες φωτισμού LED, αλλά 

και άλλοι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες φωτισμού (συμπαγής φωτισμός φθορίου, CFL) 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.  

Οι ενεργειακά αποδοτικές λάμπες φωτός είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερες από τις 

μη-ενεργειακές αποδοτικές λάμπες φωτός, αλλά εκτός από το ότι είναι πιο αποδοτικές ενεργειακά,  

αυτές οι λάμπες φωτός διαρκούν πολύ περισσότερο χρονικά και δεν θα χρειαστούν αντικατάσταση 

τόσο συχνά όσο και μη-αποδοτικές λάμπες φωτός. Αυτό μειώνει το κόστος μακροπρόθεσμα, και 

μειώνει επίσης το χρόνο εργασίας που ξοδεύεται στην αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού. 

 

 Συστήματα αυτόματου ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον εσωτερικό φωτισμό των δωματίων 

του. (Εάν ο φωτισμός δεν σβήνει αυτόματα, οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται με 

ιδιαίτερα ορατές πληροφορίες που τους υπενθυμίζουν  να σβήνουν όλα τα φώτα πριν από την 

έξοδο από το δωμάτιο). 

Το πιο κοινό σύστημα που εγγυάται ότι το φως και οι ηλεκτρικές συσκευές είναι απενεργοποιημένα 

όταν οι επισκέπτες φεύγουν από το δωμάτιο,  είναι η  " κάρτα κλειδί ". Όταν η κάρτα κλειδί 

αφαιρεθεί από την υποδοχή, η ηλεκτρική ενέργεια θα κλείσει αμέσως ή μέσα σε 1-2 λεπτά μετά την 

αφαίρεσή της. .   

Άλλα αυτόματα συστήματα περιλαμβάνουν αισθητήρες πληρότητας, ή ανιχνευτές θερμότητας 

κίνησης/σώματος που αναγνωρίζουν πότε οι επισκέπτες εγκαταλείπουν τον χώρο και σβήνουν 

αυτόματα τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να εγκαταστήσετε ένα αυτόματο σύστημα σε όλες τις καμπίνες, 

οι επισκέπτες πρέπει να έχουν ιδιαίτερα ορατές πληροφορίες που τους υπενθυμίζουν να σβήνουν 

όλα τα φώτα πριν από την αναχώρηση.   

  

Εθελοντικά  

  

• Ο εξωτερικός φωτισμός ελαχιστοποιείται ή/και έχει εγκατεστημένο έναν αυτόματο αισθητήρα 

διακοπής.  

Ελαχιστοποίηση του εξωτερικού φωτισμού θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με την κατοχή του 

φωτισμού που απενεργοποιείται αυτόματα σε ορισμένα διαστήματα της νύχτας είτε από τους 
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εγκατεστημένους αισθητήρες που ανάβουν τον φωτισμό κατά την ανίχνευση της κίνησης. 

Διαφορετικά συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν για τον διαφορετικό εξωτερικό φωτισμό που 

εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς.  

Σε ορισμένες περιοχές, ο εξωτερικός φωτισμός θα πρέπει επίσης να  ελαχιστοποιηθεί για να μην 

ενοχλεί όχι μόνο τους επισκέπτες, αλλά και την άγρια πανίδα (π.χ. φωλιές χελωνών σε 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο  σε ορισμένες περιοχές, κ.λπ.).  

  

• Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στις καμπίνες, την 

κουζίνα, το πλυντήριο, κ.λπ., να είναι ενεργειακά αποδοτικές (η υψηλότερη κατηγορία 

ενεργειακών ετικετών).  

Για να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές είναι ενεργειακά αποδοτικές, όταν διατίθενται στην αγορά, θα 

πρέπει να κατέχουν οικολογικό σήμα ή την πρώτη ή τη δεύτερη υψηλότερη κλάση ευρωπαϊκής 

ενεργειακής ετικέτας (γενικά, οι υψηλότερες κατηγορίες εμφανίζονται στις πράσινες ζώνες A +, A 

+ + και A + + +). Στα δωμάτια, μπορούν να υπάρχουν ενεργειακά αποδοτικές τηλεοράσεις και 

ραδιόφωνα, στεγνωτήρες μαλλιών, κ.λπ. Στην κουζίνα, μπορεί να είναι ενεργειακά αποδοτικοί 

φούρνοι, ψυγεία, ψυκτήρες, πλυντήρια πιάτων, κ.λπ. Στο χώρο πλύσης, μπορεί να είναι ενεργειακά 

αποδοτικά πλυντήρια και στεγνωτήρια κ.λπ.  

  

 Αγορές οικολογικά πιστοποιημένων και/ή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.  

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει αρκετές προτάσεις σχετικά με την προμήθεια 100% 

πιστοποιημένων ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι γενικά ελαφρώς υψηλότερο από ό,τι για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

τα συστήματα καύσης, αν και, για τους μη οικιακούς πελάτες, συχνά υπόκειται σε διμερείς 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, ιδίως για τους μεγάλους καταναλωτές.  

Η αγορά 100% πιστοποιημένων ανανεώσιμων ηλεκτρικής ενέργειας ισοδυναμεί με μείωση στο 

μηδέν των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του 

ξενοδοχείου. Αυτό το είδος δράσης έχει ένα ισχυρό επικοινωνιακό αντίκτυπο στους  

φιλοξενουμένους.  

  

• Εγκαθίστανται ηλιακά φωτοβολταϊκά και θερμικά πάνελ ή αντλίες θερμότητας αέρα για 

οικιακό ζεστό νερό.  

Η πιο γνωστή χρήση για τις ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις είναι παραγωγή ζεστού νερού. Η 

κατανάλωση ορυκτής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο στον 

προϋπολογισμό ενός κάμπινγκ. Δομές αυτού του τύπου έχουν συχνά το πλεονέκτημα της κατοχής 

ήδη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παραγωγή ζεστού νερού από μια παραδοσιακή 

παραγωγή θερμότητας - απολιθωμένο ενεργειακό σύστημα. Επιπλέον, ακόμη και αν το ζεστό νερό 

θα μπορούσε να ζητείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή, τα κάμπινγκ έχουν μέγιστη ζήτηση κατά 

κύριο λόγο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ακριβώς την περίοδο κατά την οποία η παραγωγή 

του ηλιακού σταθμού είναι πιο εντατική.  

Συστήματα όπως το ηλιακό ντους, με χωρητικότητα τουλάχιστον 20 λίτρα ζεστού νερού (το οποίο 

ανανεώνεται συνεχώς κατά την ημέρα), μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα. Δεν υπάρχει καμία 

ανάγκη μεταφοράς σωλήνων για ζεστό νερό, αλλά μόνο μια απλή σύνδεση του κρύου σωλήνα 

νερού με τον ενσωματωμένο ηλιακό συλλέκτη. Λειτουργώντας όπως ένα κανονικό ντους, επιτρέπει 

να ρυθμίσει τη θερμοκρασία ύδατος από θερμό σε κρύο για την ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας.  
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• Εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά εργοστάσια σε τουριστικές εγκαταστάσεις 

αντιπροσωπεύει μια μεγάλη δυνατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, η αιχμή 

της ηλεκτρικής ζήτησης εμφανίζεται κατά τους θερμότερους μήνες του έτους, όταν η παραγωγή 

φωτοβολταϊκών σταθμών παρουσιάζει μέγιστη αύξηση. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 

φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να μειώσει την μέγιστη ζήτηση (γενικά ακριβότερη) και να 

επιτρέψει την εξοικονόμηση σημαντικής κατανάλωσης ενέργειας, ανάλογα με το μέγεθος των 

ηλιακών συστημάτων. Η τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα ενός ηλιακού συστήματος θα πρέπει 

να αξιολογείται με βάση την απορροφητική επιφάνεια που διατίθεται και το προφίλ κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

  

• Η χρήση ενέργειας καταχωρείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  

Οι καταγραφές της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 

μία φορά το μήνα. Ένας χρήσιμος δείκτης που υπολογίζεται είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά 

διανυκτέρευση φιλοξενούμενου.  

Με μια μικρή επένδυση, είναι δυνατό να εγκατασταθούν οι μετρητές ηλεκτρικής κατανάλωσης 

στους κύριους μετρητές ή τους δευτεροβάθμιους πίνακες του χρήστη. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν 

την καταγραφή των καταναλώσεων με προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. 15 λεπτά), 

επιτρέποντας έτσι την ανασυγκρότηση των ημερήσιων καμπυλών φορτίου. Με τον τρόπο αυτό 

είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν τυχόν ανεπάρκειες ή ανώμαλες καταστάσεις.   

  

  

Νερό  

  

Υποχρεωτικά  

  

  Το προσωπικό και το προσωπικό καθαρισμού έχουν ένα σύστημα σε ισχύ για να ελέγχουν 

τακτικά για  βρύσες που στάζουν και διαρροές στις τουαλέτες. 

Οι τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες που είναι σε ισχύ για το προσωπικό καθαρισμού 

περιλαμβάνουν τακτικά έλεγχο για βρύσες που στάζουν εμφανώς και τουαλέτες με διαρροές.  

Μια τουαλέτα με διαρροή μπορεί να χάσει 750 λίτρα του νερού ανά ημέρα και μια βρύση που 

στάζει μπορεί να σπαταλήσει αρκετό νερό σε μια ημέρα για να γεμίσει μια μπανιέρα. Στην 

περίπτωση βρυσών που στάζουν και διαρροών σε τουαλέτες, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα 

διορθωτικές ενέργειες για να σταματήσει η απώλεια νερού.   

  

• Οι βρύσες και τα ντους του δωματίου είναι εξοπλισμένα με συσκευές εξοικονόμησης νερού.  

Τα ντους είναι οι κύριοι καταναλωτές του νερού στα ξενοδοχεία, αντιπροσωπεύοντας κατά μέσο 

όρο περίπου 40% ς κατανάλωσης, ενώ οι νιπτήρες πλυσίματος χεριών υπολογίζονται περίπου στο 

10% (που επενδύουν στο νερό-ζωή + το πρόγραμμα). Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση 

νερού η διαχείριση πρέπει να εγκαταστήσει περιοριστές ή  εξαεριστήρες στις βρύσες και τα ντους, 

ή να αντικαταστήσει τις κεφαλές ντους  με πιο αποδοτικέςς ή με προσθήκη στενών βαλβίδων 

γωνίας στην παροχή νερού στις βρύσες. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι δράσεις αυτές 



 

 

32 

 

  

πρέπει να συνδυάζονται με υψηλή πίεση του νερού: στην πραγματικότητα, η αλλαγή των συσκευών 

σε ορόφους με χαμηλή πίεση του νερού θα μπορούσε να είναι αναποτελεσματική.  

Αυτές οι συσκευές θεωρούνται ως ήπια μέτρα που ισχύουν για όλες τις δομημένες τυπολογίες 

δεδομένου ότι μόλις τοποθετηθούν θα μειώσουν τη ροή και επομένως την κατανάλωση νερού. Οι 

συμπιεστές ροής μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 30-40%, οι εξαεριστήρες  από 

30-50% και τα ντους αποταμίευσης νερού κατά 40-50%.  

Για παράδειγμα, ένα πρότυπο ντους χρησιμοποιεί περίπου 10-12 λίτρα νερού ανά λεπτό, ενώ ένα 

ντους αποταμίευσης νερού χρησιμοποιεί 7 λίτρα ανά λεπτό ή λιγότερο. Όσον αφορά τις συσκευές 

εξοικονόμησης νερού που εφαρμόζονται στις βρύσες, θα πρέπει να εγγυώνται μέγιστη κατανάλωση 

6 λίτρα ανά λεπτό.  

  

• Οι επισκέπτες έχουν λάβει ιδιαίτερα ορατές πληροφορίες που τους υπενθυμίζουν  να κλείνουν 

βρύσες και ντους, σε περίπτωση που δεν έχουν τοποθετηθεί αυτοματισμοί.   

Η πληροφόρηση που υπενθυμίζει στους επισκέπτες να κλείνουν βρύσες νερού και ντους θα πρέπει 

να δίνεται τόσο στην υποδοχή όσο και με την τοποθέτηση πινακίδων όπου απαιτείται.   

Οι πινακίδες μπορούν να φτιαχτούν από την εγκατάσταση ή μπορεί να είναι μια τυποποιημένη 

πινακίδα δημιουργημένη από την αλυσίδα ξενοδοχείων.  

  

• Έχουν τεθεί σε ισχύ έξυπνοι μηχανισμοί ποτίσματος λουλουδιών και κήπων.  

Ένα πολύ απλό έξυπνο μέτρο ποτίσματος, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι σχετικό με τον 

σχεδιασμό των προβλεπόμενων διαδικασιών ποτίσματος κατά τις πρωινές ή βραδινές ώρες. Από 

την άλλη πλευρά, ειδικά σε περίπτωση πιο εκτεταμένων κήπων, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα: για παράδειγμα, ένα σύστημα αισθητήρων υγρασίας ή ένα σύστημα 

στάγδην, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση της εξάτμισης και παρέχοντας τα καλύτερα 

αποτελέσματα στις ρίζες των φυτών. Μπορεί επίσης να είναι η χρήση της συλλογής όμβριων 

υδάτων, γκρίζο νερό ή επεξεργασμένα απόβλητα νερού για το πότισμα λουλουδιών/κήπων.  

  

Εθελοντικά 

  

• Οι τουαλέτες είναι χαμηλής εκροής όγκου νερού  ή/και είναι εξοπλισμένες με συσκευές 

εξοικονόμησης νερού.  

Νέες αποτελεσματικές τουαλέτες χαμηλής ροής που διατίθενται στην αγορά χρησιμοποιούν κατά 

μέσο όρο μόλις 4,5 λίτρα ανά πλύση, σε σύγκριση με παλαιότερα μοντέλα που χρησιμοποιούν 

περίπου δύο ή τρεις φορές περισσότερο νερό. Επιπλέον, είναι δυνατό να εγκατασταθούν διακόπτες 

διπλής ροής νερού που δίνει στον χρήστη την επιλογή του πόσο νερό να χρησιμοποιήσει. 

Τουαλέτες με διακόπτες διπλής πλύσης συνήθως χρησιμοποιούν 3-6 λίτρα  νερού, με τα παλιά 

συστήματα πλύσης που χρησιμοποιούν το  υπέρογκο  9-12 λίτρα ανά πλύση. Εάν δεν είναι εφικτό 

να αλλάξουν όλες οι τουαλέτες, το νερό που χρησιμοποιείται στο ξέπλυμα μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά (περίπου 6 λίτρα ανά πλύση) με το χέρι: ρυθμίζοντας τον πλωτήρα – φλοτέρ της 

δεξαμενής νερού ή τοποθετώντας ένα τούβλο ή ένα γεμάτο μπουκάλι νερό στη δεξαμενή ( 

εκτοπίζοντας αποτελεσματικά μέρος νερού).  

  

• Οι νιπτήρες ή/και οι ντουζιέρες στους κοινόχρηστους χώρους έχουν βρύσες αυτόματου 

ελέγχου.  
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Η εφαρμογή των διακοπτών ανοίγματος –κλεισίματος στους νιπτήρες πλυσίματος χεριών ή στα 

ντους επιτρέπει στο χρήστη να σταματήσει τη ροή νερού με το να πιέσει ένα κουμπί, επομένως η 

ροή νερού μπορεί να παύσει όταν ο χρήστης κάνει σαπουνάδα, για να πατηθεί αμέσως για να 

συνεχίσει τη ροή. Μια άλλη δυνατότητα είναι να εγκαταστήσετε ένα χρονόμετρο ντους, 

προκειμένου να βοηθήσει τον χρήστη να υπολογίσει τον χρόνο που δαπανάται στο ντους: ένας 

συναγερμός σβήνει μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο για να κάνει γνωστό στο χρήστη ότι έχει 

υπερβεί την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια του ντους. Δεδομένου ότι η κατανάλωση νερού κατά 

το ντους είναι ευθέως ανάλογη με το χρόνο που δαπανάται κάτω από το ντους, η μείωση της 

χρονικής διάρκειας του ντους οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση νερού. 

  

• Έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα συστήματα για να αποφευχθεί η συνεχής κατανάλωση νερού σε 

ουρητήρια: π.χ. με τη χρήση κουμπιών, ανιχνευτές κίνησης, κ.λπ.   

Τα ουρητήρια θα πρέπει είτε να έχουν αισθητήρες ανίχνευσης ή ένα κουμπί (που δεν αφήνει να 

τρέξει περισσότερο από 3 λίτρα ανά λεπτό). Κάθε ουρητήριο πρέπει να έχει μεμονωμένους 

αισθητήρες. Ουρητήρια χαμηλής κατανάλωσης νερού μπορούν επίσης να εγκατασταθούν: 

χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής που εξαλείφει την ανάγκη για  ουρητήρια πλύσης ή χαμηλής 

εκροής νερού,  τα οποία εγγυώνται ταυτόχρονα καλές συνθήκες υγιεινής και απουσία οσμής.  

  

• Το κάμπινγκ συλλέγει και χρησιμοποιεί βρόχινο νερό 

Το νερό της βροχής πρέπει να συλλέγεται και να χρησιμοποιείται για τουαλέτες ή άλλους 

κατάλληλους σκοπούς, όπως η άρδευση των πράσινων περιοχών της εγκατάστασης.   

Αυτό το σύστημα λειτουργεί με τη συλλογή του νερού από τις στέγες, την αποθήκευση του σε μια 

υπόγεια δεξαμενή και την άντληση του επάνω σε μια δεξαμενή τροφοδοσίας. Πιο συχνά μια αντλία 

κατά παραγγελία χρησιμοποιείται για την παροχή νερού από τη δεξαμενή ομβρίων υδάτων όπου 

υπάρχει ανάγκη για νερό. Ένα σύστημα συγκομιδής βροχής μπορεί να παρέχει το νερό για να 

αντικαταστήσει έως και 50% της τροφοδοσίας του δικτύου για τη μη-πόσιμη χρήση νερού. Η 

σωλήνωση για το βρόχινο νερό θα πρέπει να επισημανθεί σαφώς για να το διαφοροποιήσει από την 

κύρια παροχή. 

 Τα απόβλητα νερού  επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη συμβατή χρήση 

Οι εγκαταστάσεις μπορούν να έχουν διαφορετικά επίπεδα απόρριψης νερού από τις τουαλέτες, το 

πλύσιμο και τον καθαρισμό, ή το νερό που παράγεται από τις διαδικασίες αντίστροφης όσμωσης 

και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συμβατές χρήσεις.   

Για παράδειγμα, η μεταχείριση του πιο συχνά πρωτογενούς νερού που προέρχεται από τις 

μπανιέρες, τα ντους και τον νιπτήρα (το οποίο είναι συνήθως λιγότερο μολυσμένο από το νερό που 

προέρχεται από κουζίνες και πλυντήρια) απαιτούν απλή εκτροπή και εν σειρά δεξαμενές 

επιτάχυνσης με χονδροειδές φιλτράρισμα για υποδαπέδιο πότισμα κήπων και αρδευτικούς σκοπούς 

μόνο. Πιο εξελιγμένα συστήματα που περιλαμβάνουν την αποθήκευση, λεπτή διήθηση, βιολογική 

επεξεργασία και UV απολύμανση και άντληση προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική αξία, όταν 

χρησιμοποιούνται για πλύση τουαλέτας, πλυντήριο ρούχων και εφαρμογές άρδευσης κήπων. 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα ύδατα για να ξεπλύνετε τουαλέτες, ως λίπανση των πράσινων περιοχών 

της εγκατάστασης ή όπου αλλού κρίνονται κατάλληλα, μπορεί να επιτευχθεί μείωση στην 

κατανάλωση νερού περίπου κατά 20% (επενδύοντας στο νερό-Life + Project).   
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Είναι πιθανό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανακύκλωση αποβλήτων νερού δεν θα είναι 

δυνατή λόγω της υδραυλικής υποδομής που δεν επιτρέπει τη χωριστή συλλογή του γκρίζου από το 

μαύρο νερό (δηλ. απόβλητα νερού από τα ντους και τους νιπτήρες πλυσίματος-χεριών χωριστά από  

εκείνο των τουαλετών). Σε μερικές περιπτώσεις η έλλειψη χώρου για μια μονάδα επεξεργασίας 

γκρίζου ύδατος θα μπορούσε επίσης να καταστήσει αυτήν την επιλογή ανέφικτη, παρά το γεγονός 

ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόνερων δεν απαιτούν σημαντικό χώρο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετικό κατά την ανακαίνιση των ξενοδοχείων να εξασφαλιστεί 

ότι τα συστήματα συλλογής αποβλήτων νερού για τα ντους και τους νιπτήρες πλυσίματος χεριών 

είναι χωριστά από τη συλλογή λυμάτων τουαλετών, και ότι υπάρχει μια δυνατότητα να εισαχθεί μια 

ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας για τουαλέτες. Αυτό θα επιτρέψει στο ξενοδοχείο να εφαρμόσει 

την τεχνολογία επεξεργασίας γκρίζου ύδατος κατά την ανακαίνιση. Τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει 

επίσης να χτιστούν με αυτήν την υποδομή στον χώρο,  επιτρέποντας στους φορείς εκμετάλλευσης  

τη δυνατότητα εισαγωγής επεξεργασίας γκρίζου ύδατος.  

 

• Γίνονται τακτικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν διαρροές στην πισίνα.  

Οι διαρροές σε εξωτερικές ή εσωτερικές πισίνες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση 

νερού. Το σύστημα παρακολούθησης μπορεί να είναι με τη μορφή ενός οπτικού ελέγχου γύρω από 

την πισίνα, αλλά αποτελεί καλύτερη λύση να εγκαταστήσετε έναν ξεχωριστό υδρομετρητή 

παρακολούθησης. Συνιστάται ανεπιφύλακτα η επιθεώρηση να πραγματοποιείται καθημερινά.  

Επίσης οι σωστές διαδικασίες για τον καθαρισμό των περιοχών της πισίνας θα μπορούσαν να 

αποδειχτούν χρήσιμες για να αποτρέψουν τις απώλειες νερού. (π.χ. εξασφαλίζοντας ότι τα λάστιχα 

νερού δεν έχουν αφεθεί ανοικτά).   

 

 

 

Απόβλητα  

  

Υποχρεωτικά  

  

 Ένα σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης αποβλήτων για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα 

υπάρχει σε κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το δημοτικό δίκτυο συλλογής. 

Παραδείγματα των τύπων των διαχωρισμένων αποβλήτων είναι  χαρτί, χαρτόνι, μέταλλο, 

κονσέρβες, γυαλί, πλαστικό, φιάλες με επιστροφή, οργανικά απόβλητα, απόβλητα κήπων, 

μαγειρικά έλαια, κ.λπ.  

Οι χώροι διαλογής αποβλήτων πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι στο προσωπικό και οι 

οδηγίες/πινακίδες να υποδεικνύουν σαφώς πώς να γίνεται η διαλογή των αποβλήτων θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμες στο προσωπικό. Εγκαταστάσεις με κουζίνες πρέπει να  κάνουν διαλογή αποβλήτων  

στην κουζίνα, εάν είναι δυνατόν.  

Οι χωριστοί κάδοι για ξεχωριστά απόβλητα ή ένας κάδος  χωριστής διαλογής μπορούν να 

τοποθετηθούν στο διάδρομο, το λόμπι, το εστιατόριο, τις περιοχές συνεδρίων, τους χώρους  

στάθμευσης, κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται σαφείς οδηγίες/πινακίδες (κατά προτίμηση 

εικόνες ή εικονογραφήσεις) που δείχνουν τους διαφορετικούς κάδους/χωρίσματα για τις διάφορες 

κατηγορίες αποβλήτων.   



 

 

35 

 

  

Η διοίκηση πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση ότι η συλλογή αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με τους 

δημοτικούς κανόνες.  

  

 Τα προϊόντα μίας χρήσης και τα αναλώσιμα, όταν είναι δυνατόν, ελαχιστοποιούνται: 

μείωση των προϊόντων μιας δόσης τόσο στα δωμάτια όσο και στα εστιατόρια. ποτά που 

σερβίρονται σε επαναχρησιμοποιήσιμη ή επιστρεφόμενη φιάλη ή δοχείο κ.λπ. 

Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η εγκατάσταση να ελαχιστοποιεί τη χρήση προϊόντων μίας χρήσης (μια 

φορά χρήση). Σε δωμάτια φιλοξενουμένων, τουαλέτες σε δημόσιους χώρους και τουαλέτες/ντους 

στους χώρους προσωπικού, χωριστά συσκευασμένα μιας χρήσης δοχεία σαμπουάν, αφρόλουτρο 

και σαπούνι θα πρέπει να κατάλληλα δοχεία. Σε μπαρ, εστιατόρια και χώρους εστίασης ζάχαρη, 

μαρμελάδα, γιαούρτι, βούτυρο, κρέμες και παρόμοια προϊόντα διατροφής θα πρέπει να σερβίρονται 

σε μπολ και βάζα.  

Η δυνατότητα προσφοράς νερού βρύσης εξαρτάται από την ποιότητα του νερού. Εάν η ποιότητα 

του νερού βρύση επιτρέπει την προσφορά του, μπορεί να προσφερθεί όπως είναι ή μπορεί να 

φιλτραριστεί πριν προσφερθεί.  Το νερό της βρύσης θα πρέπει να προσφέρεται στους επισκέπτες σε 

εστιατόρια και αίθουσες συνεδριάσεων, αλλά θα μπορούσε επίσης να προσφέρεται στους 

επισκέπτες στη ρεσεψιόν, στα δωμάτια, κ.λπ.   

Σε περίπτωση που η διοίκηση επιλέξει να έχει ξεχωριστές συσκευασίες μιας δόσης, το υλικό 

συσκευασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με οικολογικό 

σήμα ή να είναι ανακυκλώσιμο ή βιοδιασπώμενο.    

Σε περίπτωση που η διοίκηση αποφασίσει να χρησιμοποιήσει φλιτζάνια/ποτήρια, πιάτα και 

μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένες περιορισμένες 

περιπτώσεις/χώρους, όπως στους χώρους της πισίνας, σε ορισμένες εκδηλώσεις, σε χώρους 

γυμναστηρίου και στον χώρο ευεξίας ή στην περίπτωση μεταφοράς τροφίμων και ποτών εκτός. .  

 Τα επικίνδυνα απόβλητα απορρίπτονται ή/και ανακυκλώνονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Παραδείγματα των τύπων των διαχωρισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών είναι τα πετρελοειδή 

έλαια, οι μπαταρίες, τα φυτοφάρμακα, τα χρώματα, οι λαμπτήρες πυράκτωσης, υλικά καθαρισμού,   

απολυμαντικά πισινών και άλλες ουσίες απολύμανσης, κ.λπ.  

Τα απορρίμματα και οι μπαταρίες, ιδίως, θα πρέπει να συλλέγονται και να αποστέλλονται σε 

εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, όπως προβλέπεται από την οδηγία της ΕΕ.  

Οι διαχωρισμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια σύμφωνα 

με τη σχετική εθνική/τοπική νομοθεσία. Προτείνεται έντονα οι επικίνδυνες χημικές ουσίες να 

τοποθετούνται σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο, χωριστά από τα άλλα απόβλητα.   

Εκτός από το διαχωρισμό και την ασφαλή αποθήκευση των επικίνδυνων χημικών ουσιών, η 

διαχείριση ενθαρρύνεται να μειώσει την ποσότητα αυτών των τύπων χημικών ουσιών ή να τις 

αντικαταστήσει (όπου γίνεται) με προϊόντα που είναι λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον. 

 

Εθελοντικά  

 Αγορά συμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού και απορρυπαντικών (ή αγορά σε 

επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία).  
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Τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι συμπυκνωμένα προϊόντα ή πρέπει 

να αγοράζονται σε επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία. Η χρήση απορρυπαντικών του πλυντηρίου 

πιάτων και πλυντηρίων ρούχων, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται κατ’ ελάχιστον (με τη 

σωστή δοσολογία).  

 Είναι σε ισχύ πολιτική διαχείρισης της μείωσης των αποβλήτων των τροφίμων. 

Μια αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη:   

- τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων στην πηγή αποφεύγοντας την υπεραγορά, την 

υπεραποθήκευση και την περιττή αλλοίωση, καθώς και την επιθεώρηση της ποιότητας των 

τροφίμων κατά την παράδοση ·   

- ένα μενού σωστά σχεδιασμένο και τακτικά αναθεωρημένο, παίρνοντας πληροφορίες από 

τους επισκέπτες σχετικά με τις προτιμήσεις τους, για το μέγεθος μερίδας και τα είδη των 

γευμάτων.  

- μικρότερη μερίδα για τα πιάτα που είναι διαθέσιμα στο μενού.   

- η σωστή διαχείριση της ποσότητας των τροφίμων που εξυπηρετούν σε μπουφέ, π.χ. 

παρέχοντας μικρότερα πιάτα, ενθαρρύνοντας τους πελάτες να επιστρέψουν για να τα 

ξαναγεμίσουν  και ζητώντας επιπλέον χρέωση για τα τρόφιμα που απομένουν.    

- αύξηση της ευαισθητοποίησης των πελατών για να προληφθεί η υπερπαραγγελία και  

ενθάρρυνσή τους να χρησιμοποιήσουν σακούλες σκύλου για να πάρουν τα περισσεύματα 

σπίτι.    

- δωρεά πλεονάσματος τροφίμων σε οργανώσεις ανακύκλωσης ή φιλανθρωπικές σε 

συμφωνία με τις τοπικές απαιτήσεις και/ή τις καθιερωμένες κατευθυντήριες γραμμές της 

επιχειρήσης.   

 Τα οργανικά απόβλητα γίνονται λίπασμα, εάν είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες περιοχές. 

Για την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των αποβλήτων από οργανικές πηγές, η εγκατάσταση θα 

πρέπει να διαθέτει σύστημα λιπασματοποίησης των οργανικών αποβλήτων της (απόβλητα 

τροφίμων ή/και απορρίμματα κήπου). Τα οργανικά απόβλητα πρέπει να κομποστοποιούνται σε 

χώρους της εγκατάστασης σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους, και αργότερα να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Είναι σημαντικό η λιπασματοποίηση  να γίνει χωρίς να επηρεάσει την 

υγιεινή για τους φιλοξενουμένους, το προσωπικό και τη γύρω κοινότητα.  

  

  

 Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα  

  

Υποχρεωτικά  

  

 Όποτε είναι δυνατόν αγοράζεται τοπικό φαγητό (κατά προτίμηση βιολογικό) και  

κρασί. 

Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να αγοράζονται τοπικά τρόφιμα προκειμένου να μειωθεί το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη μειωμένη μεταφορά και για να τονωθεί η τοπική οικονομία.  

Τουλάχιστον 5 από τα ακόλουθα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται εν μέρει σε τοπικό επίπεδο: 

γάλα, αυγά, φρούτα, λαχανικά, λάδι, χοιρινό, βοδινό, αρνί, κοτόπουλο, ψάρι, μεταλλικό νερό, 
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μπύρα. Επιπλέον, η λίστα κρασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει μια προσφορά από τοπικό 

παραγόμενο κρασί.  

Το κατά πόσον ένα προϊόν είναι τοπικά παραγόμενο θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις, αλλά μια 

απόσταση μικρότερη από 100 χιλιόμετρα από την πηγή παραγωγής στην εγκατάσταση θεωρείται 

συνήθως ως σύσταση ότι ένα προϊόν παράγεται τοπικά. Κατά την αγορά προϊόντων, συνιστάται 

επίσης να είναι οργανικά από αναγνωρισμένες αρχές. Ενθαρρύνεται να επικοινωνηθεί σωστά αυτή 

η πολιτική στο κυλικείο του προσωπικού.   

Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε είδη προϊόντων, αλλά συνιστάται ανεπιφύλακτα η συμπερίληψη 

πρόσθετων.    

 Το μενού ή ο μπουφές αναδεικνύει τα προϊόντα που είναι βιολογικά, οικολογικά 

χαρακτηρισμένα, δικαίου εμπορίου χαρακτηρισμένα  ή/και τοπικά παραχθέντα. 

Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, η εγκατάσταση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς 

ποια προϊόντα είναι βιολογικά, οικολογικά χαρακτηρισμένα, δικαίου εμπορίου που φέρουν την 

ανάλογη σήμανση ή/και παράγονται από τοπικές πηγές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στην κάρτα 

μενού ή σε πινακίδες στο μπουφέ.  

Η ένδειξη πρέπει να γίνεται με τη χρήση του λογότυπου ConsumelessMed, ή άλλα εύκολα 

αντιληπτά μέσα επικοινωνίας.  

Αν και αυτό το κριτήριο αφορά κυρίως τις κάρτες του μενού φιλοξενούμενου ή/και τους 

μπουφέδες, ενθαρρύνεται επίσης να επικοινωνήσει σωστά αυτή την πολιτική με το προσωπικό, 

όταν είναι δυνατόν.  

  

Εθελοντικά  

  

 Έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρωτοβουλίες για την αγορά εποχιακών προϊόντων, 

λιγότερων προϊόντων με βάση το κρέας και καθόλου προϊόντων από ψάρια που 

απειλούνται με εξαφάνιση, θαλασσινά ή άλλα είδη. 

Η χρήση εποχιακών προϊόντων μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δημιουργείται από τη 

μεταφορά, και η μείωση των προϊόντων με βάση το κρέας μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

που σχετίζεται με τη μέθοδο εκτροφής και την παραγωγή. Η χρήση προϊόντων από επαπειλούμενη 

αλιεία, θαλασσινά ή άλλα είδη έρχεται σε αντίφαση με τις προσπάθειες για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας.  

Στο πλαίσιο της πολιτικής αγορών, η διοίκηση θα πρέπει να αποφεύγει την αγορά γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), επιλέγοντας ψάρια και θαλασσινά με την ετικέτα του 

Συμβουλίου Ναυτικής Διαχείρισης (MSC) ή σύμφωνα με τις συστάσεις της WWF για τα ψάρια και 

τα θαλασσινά, λαμβάνοντας υπόψη την ευημερία των ζώων κατά την αγορά προϊόντων κρέατος.  

Ενθαρρύνεται η κατάλληλη επικοινωνία αυτής της πολιτικής στο κυλικείο του προσωπικού.  

 Χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού με οικολογική σήμανση.  

Ως μέρος της πολιτικής αγορών, η διοίκηση ενθαρρύνεται ιδιαίτερα να αγοράσει καθαριστικά για 

κάθε χρήση, απορρυπαντικά πιάτων για πλυντήρια ή για πλύσιμο στο χέρι και απορρυπαντικά 

πλυντηρίων ρούχων στα οποία έχει απονεμηθεί ένα διεθνές ή  εθνικά αναγνωρισμένο οικολογικό 

σήμα (οικολογικό σήμα της ΕΕ, κ.λπ.). 
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 Για τους επισκέπτες παρέχονται προϊόντα προσωπικής φροντίδας με οικολογική 

σήμανση. 

Ως μέρος της πολιτικής αγορών, η διοίκηση ενθαρρύνεται έντονα να αγοράσει σαπούνια,  

σαμπουάν, κρέμες περιποίησης μαλλιών, γαλακτώματα σώματος και κρέμες στα οποία έχει  

απονεμηθεί διεθνές ή εθνικά αναγνωρισμένο οικολογικό σήμα (ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, κ.λπ.).   

  

 

Διαχείριση και Επικοινωνία 

  

Υποχρεωτικά 

•  Πληροφορίες και ερμηνεία του φυσικού περιβάλλοντος, της τοπικής κουλτούρας και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς προσφέρονται στους επισκέπτες, καθώς και η επεξήγηση της 

κατάλληλης συμπεριφοράς, καθώς επισκέπτονται φυσικές περιοχές, ζωντανούς πολιτισμούς 

και τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς.   

Η πληροφόρηση περιλαμβάνει ενθάρρυνση των επισκεπτών να επισκεφθούν το φυσικό περιβάλλον, 

ενημερώνοντάς τους, κατά περίπτωση, για την τοπική βιοποικιλότητα και την ύπαρξη φυσικών 

προστατευόμενων περιοχών.  

Για επισκέψεις σε φυσικές προστατευόμενες περιοχές, πολιτιστικές ή/και ιστορικά ευαίσθητες 

περιοχές, η πληροφόρηση περιλαμβάνει την παρότρυνση να ακολουθήσουν καθιερωμένες 

κατευθυντήριες οδηγίες ή έναν κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των επισκεπτών και να μεγιστοποιηθεί η απόλαυση.  

Πληροφόρηση μπορεί να ληφθεί από τον υπάλληλο υποδοχής/εξυπηρέτησης, μια περιβαλλοντική 

γωνιά στο λόμπι, μέσω τηλεοπτικών οθονών στους κοινόχρηστους χώρους ή στα δωμάτια, ή να 

τοποθετηθεί σε ντοσιέ στα δωμάτια.  

Αν και οι πληροφορίες απευθύνονται προς τους επισκέπτες, η εγκατάσταση ενθαρρύνεται επίσης να 

παρέχει παρόμοιες πληροφορίες στο προσωπικό.  

 Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και 

δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.    

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες (π.χ. Ημέρα της 

Γης, Καθάρισε τον Κόσμο, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας), περιηγήσεις στη φύση σε  

πράσινες περιοχές, τη συμμετοχή σε δράσεις δενδροφύτευσης, άλλα ειδικά περιβαλλοντικά 

γεγονότα, διοργάνωση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης για τοπικά σχολεία ή κοινότητες, 

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.λπ.   

Η διοίκηση ενθαρρύνεται επίσης να συμβάλει στην υποστήριξη της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας, που συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των φυσικών προστατευόμενων περιοχών 

και των περιοχών με βιοποικιλότητα υψηλής αξίας.   

• Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τα τοπικά δημόσια συγκοινωνιακά συστήματα, την υπηρεσία 

μεταφοράς με λεωφορείο ή τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας/περπατήματος.   

Για να ενθαρρυνθεί η χρήση της βιώσιμης μεταφοράς, η διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας και περπατήματος αντί της ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκινήτων:   
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• τοπικά δημόσια/ιδιωτικά συστήματα μεταφορών (λεωφορεία, τρένα, μετρό, τραμ, βάρκες, 

κ.λπ.)  

• διαμοιρασμός ταξί/συστήματα μικρών λεωφορείων/ανταλλαγή αυτοκινήτων.   

• τις δυνατότητες χρήσης της υπηρεσίας μεταφοράς με λεωφορείο που παρέχεται από την 

εγκατάσταση·  

• για τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εγκατάσταση θα 

μπορούσε να έχει ένα έξυπνο ηλεκτρικό σταθμό φόρτισης του οχήματος ή να ενημερώνει 

σχετικά με τις κοντινές τοποθεσίες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  

• άλλα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών ποδηλασίας και εναλλακτικές 

λύσεις για περπάτημα (αν είναι δυνατόν, τα ποδήλατα μπορούν να δανειστούν ή να 

νοικιαστούν απευθείας από την εγκατάσταση).  

Οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τους υπαλλήλους υποδοχής/εξυπηρέτησης, μια 

περιβαλλοντική γωνιά στο λόμπι, μέσω  οθονών στους κοινόχρηστους χώρους ή στα δωμάτια, ή να 

τοποθετηθούν σε ντοσιέ στα δωμάτια.  

  

Εθελοντικά 

  

• Η διοίκηση έχει εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας που 

αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Αυτό το σύστημα 

διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική με συγκεκριμένους στόχους (διαθέσιμους 

σε όλο το προσωπικό) και την παρακολούθηση αυτών των στόχων.  

Για να διασφαλιστεί ένα συνολικό πλαίσιο για το έργο της βιωσιμότητας, μια μακροπρόθεσμη 

πολιτική βιωσιμότητας θα πρέπει να περιγράφει τους γενικούς στόχους και το επίπεδο φιλοδοξίας 

σε σχέση με τις δραστηριότητες διαχείρισης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η 

πολιτική βιωσιμότητας περιλαμβάνει περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και αναφορές σε κοινωνικά 

και πολιτισμικά θέματα. Πρόκειται για μια γενική διακήρυξη με μια δέσμευση για συνεχείς 

βελτιώσεις.  

Για να εξασφαλιστούν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα, θα πρέπει να επιτευχθούν ειδικοί στόχοι  

κατά τα επόμενα 1-3 χρόνια και ένα σχέδιο δράσης για το πώς να φθάσουν (και παρακολούθησή 

τους) για τα προσεχή χρόνια θα πρέπει να διαμορφωθεί.   

Το σύνολο του προσωπικού πρέπει να ενημερώνεται για την πολιτική βιωσιμότητας και τους 

στόχους που έχουν τεθεί.  

  

 Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργό συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργής συνεργασία με τις ομάδες κοινού 

ενδιαφέροντος/συμφέροντος με σκοπό να ενδυναμωθεί ο ενεργός ρόλος που διαδραματίζει η 

εγκατάσταση στην δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στην περιοχή και στην προώθηση 

περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών σε εταίρους συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε 

επίσης να αναφέρεται σε κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Κατά περίπτωση, ενθαρρύνεται η 

συνεργασία με εμπλεκόμενες ομάδες για την προστασία των τοπικών ιστορικών αρχαιολογικών 

χώρων και τόπων.  

Οι εμπλεκόμενοι φορείς (τουλάχιστον ένας τύπος θα πρέπει να επιλεγεί) θα μπορούσαν να είναι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις – ΜΚΟ, τοπικές ομάδες, τοπικές αρχές, ντόπιοι κάτοικοι, τοπικά 
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σχολεία, προμηθευτές, κ.λπ. Με σκοπό να γίνει καλά αντιληπτή η συνεργασία, πρόκειται για μια  

ενεργή αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ της εγκατάστασης και των σχετικών  εμπλεκομένων κοινού 

ενδιαφέροντος/συμφέροντος. 

 

4.2.2 Υλικό επικοινωνίας  

Το ακόλουθο υλικό ConsumelessMed θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες προκειμένου να 

προωθηθεί το έργο και τα μέτρα που εφαρμόζουν οι συμμετέχουσες εγκαταστάσεις: 

 Φιλμ παραθύρου (cm 8x8) που εμφανίζει την ετικέτα - υποχρεωτικό 

 Πλακέτα που εμφανίζει την ετικέτα - προτεινόμενο 

 Αφίσες (35x50 εκ.) που επισημαίνουν τα βασικά κριτήρια της ετικέτας - υποχρεωτικό 

 Πληροφοριακό φυλλάδιο σχετικά με το μοντέλο Consume-less - υποχρεωτικό 

 Κάρτες για μενού / πρωινό (μορφή A5) - προτεινόμενες 

 Προσαρμοσμένα στοιχεία που ενισχύουν την εφαρμογή των υποχρεωτικών ενεργειών: π.χ. 

ζαχαριέρες, καράφες για το νερό της βρύσης, κάδοι για συλλογή διαχωρισμένων 

αποβλήτων, σάκοι για υπολείμματα - υποχρεωτικό (τουλάχιστον ένα στοιχείο) 

 Προσαρμοσμένα στοιχεία που πρέπει να δίνονται στους επισκέπτες: π.χ. τσάντες 

επανάχρησης αγορών (που πραγματοποιούνται σε ανακυκλωμένο υλικό), φιάλες, 

σημειωματάριο- συμπεριλαμβανομένων συμβουλών consume-less, ψυχαγωγία, φορητά 

σταχτοδοχεία - υποχρεωτικό (τουλάχιστον ένα στοιχείο) 

 

4.3 Καφετέριες και Εστιατόρια  

4.3.1  Κριτήρια Ετικέτας 

  

Ενέργεια 

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά 

Χρησιμοποιούνται ενεργειακά αποδοτικά 

προϊόντα φωτισμού (LED) (τουλάχιστον 50% 

για το πρώτο έτος, έπειτα 70%). 

Ο εξωτερικός φωτισμός ελαχιστοποιείται ή/και έχει 

εγκατεστημένο έναν αυτόματο αισθητήρα διακοπής. 

Οι πόρτες είναι πάντα κλειστές όταν λειτουργεί 

το σύστημα κλιματισμού. 

Εγκαθίσταται ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας, π.χ. 

συστήματα ψύξης και ανεμιστήρες,. 

Ορισμός της τυποποιημένης θερμοκρασίας για 

ψύξη και θέρμανση (η ψύξη πρέπει να 

καθορίζεται σε τουλάχιστον 23-24 °C και η 

θέρμανση με μέγιστο 21-22 °C). 

Τα περισσότερα από τα παράθυρα και τις πόρτες που 

οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους έχουν κατάλληλα υψηλό 

βαθμό θερμικής μόνωσης ή άλλες ενεργειακά αποδοτικές 

πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στους τοπικούς 

κανονισμούς και το κλίμα. 

  Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές είναι 

ενεργειακά αποδοτικές. 

  
Αγορές οικολογικά πιστοποιημένων και/ή ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές. 

  Εγκαθίστανται ηλιακά θερμικά ή φωτοβολταϊκά πάνελ. 

  
Η χρήση ενέργειας καταγράφεται τουλάχιστον μία φορά το 

μήνα. 
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Νερό  

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά 

Οι βρύσες νερού είναι εξοπλισμένες με 

συσκευές εξοικονόμησης νερού. 

Τα πρόσφατα αγορασμένα πλυντήρια πιάτων δεν πρέπει να 

καταναλώνουν περισσότερο νερό από 3,5 λίτρα ανά 

καλάθι. 

Οι τουαλέτες έχουν χαμηλή εκροή όγκου νερού 

ή/και είναι εξοπλισμένες με συσκευές 

εξοικονόμησης νερού. 

Οι οδηγίες για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας κατά 

τη λειτουργία των πλυντηρίων πιάτων πρέπει να 

εμφανίζονται κοντά στο μηχάνημα. 

Απόβλητα 

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Έχει θεσπιστεί ένα σύστημα διαχωρισμού και 

διαχείρισης αποβλήτων για ανακυκλώσιμα 

απόβλητα σύμφωνα με το δημοτικό σύστημα 

επιλεκτικής συλλογής. 

Αγορά συμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού και 

απορρυπαντικών (ή αγορά σε επαναχρησιμοποιήσιμα 

δοχεία). 

Οι συσκευασίες μίας δόσης, όταν είναι 

δυνατόν, ελαχιστοποιούνται (π.χ. ζαχαριέρες 

αντί για πακέτα μίας δόσης). 

Το νερό της βρύσης σερβίρεται ή είναι διαθέσιμο ένα 

σύστημα αποθήκευσης-ανάκτησης για εμφιαλωμένο νερό.  

Τα χρησιμοποιημένα λάδια ανακυκλώνονται 

σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία. 

Υπάρχει πολιτική διαχείρισης για μείωση των αποβλήτων 

των τροφίμων.  

Χρησιμοποιούνται ανθεκτικά πιάτα, ποτήρια 

και μαχαιροπήρουνα. 

Τα οργανικά απόβλητα γίνονται λίπασμα, αν υπάρχουν 

κατάλληλες περιοχές. 

Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα  

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Όποτε είναι δυνατόν αγοράζεται τοπικό 

φαγητό (κατά προτίμηση βιολογικό) και  

κρασί 

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρωτοβουλίες για την αγορά 

εποχιακών προϊόντων, λιγότερων προϊόντων με βάση το 

κρέας και καθόλου προϊόντων από ψάρια που απειλούνται 

με εξαφάνιση, θαλασσινά ή άλλα είδη. 

Η κάρτα μενού αναδεικνύει τα προϊόντα που 

είναι βιολογικά, οικολογικά χαρακτηρισμένα, 

δίκαιου εμπορίου χαρακτηρισμένα ή/και 

τοπικά παραχθέντα. 

Χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού με οικολογική 

σήμανση. 

Διαχείριση και επικοινωνία 

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά 

Οι πελάτες ενημερώνονται για τις τοπικές 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και 

δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να 

συμμετάσχουν 

Η διοίκηση έχει υλοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο σύστημα 

διαχείρισης της βιωσιμότητας το οποίο αντιμετωπίζει 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Αυτό 

το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 

πολιτική με συγκεκριμένη στοχοθεσία (διαθέσιμη σε όλο 

το προσωπικό) και την παρακολούθηση αυτών των 

στόχων 
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Οι πελάτες ενημερώνονται για τα τοπικά 

συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας, την 

υπηρεσία λεωφορείου ή τις εναλλακτικές 

λύσεις ποδηλασίας/περπατήματος. 

Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργή συνεργασία με 

σχετικές ομάδες κοινού ενδιαφέροντος/συμφέροντος. 

  

Ενέργεια 

  

Υποχρεωτικά  

  

 . Έχουν εγκατασταθεί ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα φωτισμού (LED) στους κοινόχρηστους 

χώρους και τα δωμάτια (τουλάχιστον 30% για το πρώτο έτος, και στη συνέχεια 50%). 

Δεδομένου ότι οι λάμπες φωτός συνιστούν σημαντική ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας, η 

εγκατάσταση εξασφαλίζει ότι για το πρώτο έτος της εφαρμογής της ετικέτας, τουλάχιστον το 30% 

όλων των λαμπτήρων (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων αλογόνου) στην εγκατάσταση είναι 

ενεργειακά αποδοτικοί. Το ποσοστό πρέπει να αυξηθεί σε 50% τα επόμενα έτη. Η απαίτηση ισχύει 

για τα δωμάτια, τους κοινόχρηστους χώρους (συμπεριλαμβανομένων λόμπι, εστιατόρια, 

συνεδριακοί χώροι, αίθουσες, κ.λπ.) και τους χώρους του προσωπικού.  

Οι πιο ενεργειακά αποδοτικοί και για αυτό προτιμώμενοι είναι οι λαμπτήρες φωτισμού LED, αλλά 

και άλλοι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες φωτισμού (συμπαγής φωτισμός φθορίου, CFL) 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.  

Οι ενεργειακά αποδοτικές λάμπες φωτός είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερες από τις 

μη-ενεργειακές αποδοτικές λάμπες φωτός, αλλά εκτός από το ότι είναι πιο αποδοτικές ενεργειακά,  

αυτές οι λάμπες φωτός διαρκούν πολύ περισσότερο χρονικά και δεν θα χρειαστούν αντικατάσταση 

τόσο συχνά όσο και μη-αποδοτικές λάμπες φωτός. Αυτό μειώνει το κόστος μακροπρόθεσμα, και 

μειώνει επίσης το χρόνο εργασίας που ξοδεύεται στην αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού. 

 

 

  

• Οι πόρτες είναι πάντα κλειστές όταν λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού.  

Αφήνοντας τις πόρτες ή τα παράθυρα ανοικτά ενώ το σύστημα κλιματισμού ή θέρμανσης είναι σε 

λειτουργία, αποτελεί σίγουρα μια πρακτική χαμηλής αποδοτικότητας, από την άποψη  

κατανάλωσης ενέργειας. Το κλείσιμο της πόρτας μπορεί επίσης να αποδεικτεί χρήσιμο για να 

αποφευχθεί η αποκαλούμενη επίδραση ¨λεπίδων αέρα¨ στις εισόδους των μπαρ και των  

εστιατορίων, μια αναποτελεσματική διαχείριση θερμικής συμπεριφοράς, και συγχρόνως συχνά, 

επιβλαβής για την υγεία.  

  

• Καθορισμός της τυποποιημένης θερμοκρασίας για ψύξη και θέρμανση 

Η τυποποιημένη θερμοκρασία ψύξης πρέπει να τεθεί τουλάχιστον στους 24 °C και η θερμοκρασία 

θέρμανσης στο μέγιστο των 21 °C. Η θερμοκρασία ψύξης, ιδίως, θα πρέπει ιδανικά, να μην ξεπερνά 

τους 8οC από την εξωτερική θερμοκρασία.  

Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα να τίθεται η τυποποιημένη θερμοκρασία ψύξης στην υψηλότερη ρύθμιση 

και η τυποποιημένη θερμοκρασία θέρμανσης να τίθεται χαμηλότερα από την προαναφερθείσα 

θερμοκρασία.    
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Εθελοντικά  

  

• Ο εξωτερικός φωτισμός ελαχιστοποιείται ή/και έχει εγκατεστημένο έναν αυτόματο αισθητήρα 

διακοπής.  

Ελαχιστοποίηση του εξωτερικού φωτισμού θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με την κατοχή του 

φωτισμού που απενεργοποιείται αυτόματα σε ορισμένα διαστήματα της νύχτας είτε από τους 

εγκατεστημένους αισθητήρες που ανάβουν τον φωτισμό κατά την ανίχνευση της κίνησης. 

Διαφορετικά συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν για τον διαφορετικό εξωτερικό φωτισμό που 

εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς.  

Σε ορισμένες περιοχές, ο εξωτερικός φωτισμός θα πρέπει επίσης να  ελαχιστοποιηθεί για να μην 

ενοχλεί όχι μόνο τους επισκέπτες, αλλά και την άγρια πανίδα (π.χ. φωλιές χελωνών σε 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο  σε ορισμένες περιοχές, κ.λπ.).  

  

• Ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας, είναι εγκατεστημένο. π.χ συστήματα ψύξης και 

ανεμιστήρες. 

Μεγαλύτερες μηχανές και εξοπλισμός είναι ενεργοβόρα και συχνά παράγουν υπερβολική 

θερμότητα. Ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας που εγκαθίσταται για τα συστήματα ψύξης ή το 

σύστημα εξαερισμού, μπορεί να ανακτήσει τη θερμότητα για να χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιοχές. 

 

•  Τα περισσότερα από τα παράθυρα και τις πόρτες που οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους έχουν 

κατάλληλα υψηλό βαθμό θερμικής μόνωσης ή άλλες ενεργειακά αποδοτικές πρωτοβουλίες που 

ανταποκρίνονται στους τοπικούς κανονισμούς και το κλίμα 

Παράθυρα και πόρτες που οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους, γίνονται μια σημαντική πηγή για  

υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Μια εγκατάσταση που βρίσκεται σε περιοχές με κρύο καιρό 

χρειάζεται ένα υψηλό βαθμό θερμικής μόνωσης (π.χ. διπλό ή τριπλό στρώμα γυαλιά με τιμή U 

χαμηλότερη από 2,5 W/m2 K-1), και εγκαταστάσεις σε περιοχές με θερμό καιρό θα πρέπει να έχουν 

παράθυρα, συμπεριλαμβανομένων άλλων ενεργειακών αποδοτικών πρωτοβουλιών (π.χ. υλικό 

ανάκλασης ηλίου για τα παράθυρα, συσκοτιστές ή άλλα είδη σκιάστρων, κ.λπ.). Σε περιοχές με 

πολύ ζεστό ή κρύο καιρό, η εγκατάσταση θα μπορούσε επίσης να επιβάλει περιορισμούς ως προς 

τη δυνατότητα ανοίγματος των παραθύρων.  

Εάν υπάρχουν εθνικοί ή τοπικοί κανονισμοί σχετικά με τη μόνωση ή άλλες ενεργειακά αποδοτικές 

πρωτοβουλίες, η εγκατάσταση πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις.  

 

• Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές να είναι ενεργειακά αποδοτικές 

Για να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές είναι ενεργειακά αποδοτικές, όταν διατίθενται στην αγορά, θα 

πρέπει να κατέχουν οικολογικό σήμα ή την πρώτη ή τη δεύτερη υψηλότερη κλάση ευρωπαϊκής 

ενεργειακής ετικέτας (γενικά, οι υψηλότερες κατηγορίες εμφανίζονται στις πράσινες ζώνες A +, A 

+ + και A + + +).. Στην κουζίνα, μπορεί να είναι ενεργειακά αποδοτικοί φούρνοι, ψυγεία, 

ψυκτήρες, πλυντήρια πιάτων, κ.λπ.  

 

 Αγορές οικολογικά πιστοποιημένων και/ή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.  
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Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει αρκετές προτάσεις σχετικά με την προμήθεια 100% 

πιστοποιημένων ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι γενικά ελαφρώς υψηλότερο από ό,τι για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

τα συστήματα καύσης, αν και, για τους μη οικιακούς πελάτες, συχνά υπόκειται σε διμερείς 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, ιδίως για τους μεγάλους καταναλωτές.  

Η αγορά 100% πιστοποιημένων ανανεώσιμων ηλεκτρικής ενέργειας ισοδυναμεί με μείωση στο 

μηδέν των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του 

ξενοδοχείου. Αυτό το είδος δράσης έχει ένα ισχυρό επικοινωνιακό αντίκτυπο στους  

φιλοξενουμένους.  

 

• Εγκαθίστανται ηλιακά θερμικά ή φωτοβολταϊκά πάνελ.  

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας συνιστά μια μεγάλη δυνητικότητα για εξοικονόμηση ενέργειας σε 

μπαρ και εστιατόρια που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές. Σε γενικές γραμμές, η αύξηση της 

ζήτησης ενέργειας συμβαίνει κατά τους θερμότερους μήνες του έτους, όταν η παραγωγή ηλιακών 

συστημάτων είναι μέγιστη, οπότε η θερμότητα που παράγεται με ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις ή 

η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να διακόψει την ζήτηση 

αιχμής (γενικά ακριβότερη) και επιτρέπει την εξοικονόμηση ουσιαστικής κατανάλωσης ενέργειας, 

ανάλογα με το μέγεθος των ηλιακών συστημάτων. Η τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα ενός 

ηλιακού συστήματος θα πρέπει να αξιολογείται με βάση την απορροφητική επιφάνεια που 

διατίθεται και το θερμικό (για ηλιακά θερμικά συστήματα) και ηλεκτρικό (για το φωτοβολταϊκό 

σύστημα) προφίλ κατανάλωσης ενέργειας. 

  

• Η χρήση ενέργειας καταχωρείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  

Οι καταγραφές της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 

μία φορά το μήνα. Ένας χρήσιμος δείκτης που υπολογίζεται είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά 

διανυκτέρευση φιλοξενούμενου.  

Με μια μικρή επένδυση, είναι δυνατό να εγκατασταθούν οι μετρητές ηλεκτρικής κατανάλωσης 

στους κύριους μετρητές ή τους δευτεροβάθμιους πίνακες του χρήστη. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν 

την καταγραφή των καταναλώσεων με προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. 15 λεπτά), 

επιτρέποντας έτσι την ανασυγκρότηση των ημερήσιων καμπυλών φορτίου. Με τον τρόπο αυτό 

είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν τυχόν ανεπάρκειες ή ανώμαλες καταστάσεις.  

 

  

Νερό  

  

Υποχρεωτικά  

  

• Οι βρύσες νερού είναι εξοπλισμένες με συσκευές εξοικονόμησης νερού.  

Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση νερού η διαχείριση πρέπει να εγκαταστήσει περιοριστές ή 

εξαεριστήρες στις βρύσες ή να αντικαταστήσει με προσθήκη στενών βαλβίδων γωνίας στην παροχή 

νερού στις βρύσες  

Αυτές οι συσκευές θεωρούνται ως ήπια μέτρα που ισχύουν για όλες τις δομημένες τυπολογίες 

δεδομένου ότι μόλις τοποθετηθούν θα μειώσουν τη ροή και επομένως την κατανάλωση νερού. Οι 

συμπιεστές ροής μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 30-40%, οι εξαεριστήρες  από 
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30-50% . Οι συσκευές εξοικονόμησης νερού που εφαρμόζονται στις βρύσες θα πρέπει να εγγυώνται 

μια μέγιστη κατανάλωση 6 λίτρων ανά λεπτό.  Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι δράσεις 

αυτές πρέπει να συνδυάζονται με υψηλή πίεση του νερού: στην πραγματικότητα, η αλλαγή των 

συσκευών σε ορόφους με χαμηλή πίεση του νερού θα μπορούσε να είναι αναποτελεσματική.  

 

• Οι τουαλέτες έχουν χαμηλή εκροή όγκου ή/και είναι εξοπλισμένες με συσκευές εξοικονόμησης 

νερού. 

Νέες αποτελεσματικές τουαλέτες χαμηλής ροής που διατίθενται στην αγορά χρησιμοποιούν κατά 

μέσο όρο μόλις 4,5 λίτρα ανά πλύση, σε σύγκριση με παλαιότερα μοντέλα που χρησιμοποιούν 

περίπου δύο ή τρεις φορές περισσότερο νερό. Επιπλέον, είναι δυνατό να εγκατασταθούν διακόπτες 

διπλής ροής νερού που δίνει στον χρήστη την επιλογή του πόσο νερό να χρησιμοποιήσει. 

Τουαλέτες με διακόπτες διπλής πλύσης συνήθως χρησιμοποιούν 3-6 λίτρα  νερού, με τα παλιά 

συστήματα πλύσης που χρησιμοποιούν το  υπέρογκο  9-12 λίτρα ανά πλύση. Εάν δεν είναι εφικτό 

να αλλάξουν όλες οι τουαλέτες, το νερό που χρησιμοποιείται στο ξέπλυμα μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά (περίπου 6 λίτρα ανά πλύση) με το χέρι: ρυθμίζοντας τον πλωτήρα – φλοτέρ της 

δεξαμενής νερού ή τοποθετώντας ένα τούβλο ή ένα γεμάτο μπουκάλι νερό στη δεξαμενή ( 

εκτοπίζοντας αποτελεσματικά μέρος νερού).  

 

  

Εθελοντικά 

  

• Τα πρόσφατα αγορασμένα πλυντήρια πιάτων δεν πρέπει να καταναλώσουν περισσότερο από 

3,5 λίτρα νερού ανά καλάθι.   

Τα νέα μοντέλα πλυντηρίων πιάτων στην κουζίνα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν μια μέση 

κατανάλωση νερού 3,5 λίτρων ανά καλάθι (όπως αναφέρεται στα τεχνικά δελτία και εγχειρίδια).  

  

• Οι οδηγίες για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας κατά τη λειτουργία των πλυντηρίων 

πιάτων πρέπει να εμφανίζονται κοντά στο μηχάνημα.  

Οι οδηγίες για τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων με τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 

εξοικονόμησης ενέργειας και νερού πρέπει να τοποθετούνται στο μηχάνημα και να παρουσιάζονται 

με εύκολα κατανοητό τρόπο (λίγες φράσεις σε κατάλληλες γλώσσες ή εικονογράμματα και 

εικονίδια). Οι οδηγίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν υποδείξεις σχετικά με την έναρξη του 

πλυντηρίου πιάτων μόνο όταν το καλάθι είναι πλήρες, με τη σωστή δόση του απορρυπαντικού, 

σκούπισμα των τροφίμων πριν από τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων, χρησιμοποιώντας το 

σωστό πρόγραμμα πλύσης πιάτων κ.λπ.  

  

 

Απόβλητα  

  

Υποχρεωτικά 

  

• Έχει θεσπιστεί ένα σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης αποβλήτων για ανακυκλώσιμα 

απόβλητα σύμφωνα με το δημοτικό σύστημα επιλεκτικής συλλογής.   
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Παραδείγματα των τύπων των διαχωρισμένων αποβλήτων είναι  χαρτί, χαρτόνι, μέταλλο, 

κονσέρβες, γυαλί, πλαστικό, φιάλες με επιστροφή, οργανικά απόβλητα, απόβλητα κήπων, 

μαγειρικά έλαια, κ.λπ.  

Οι χώροι διαλογής αποβλήτων πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι στο προσωπικό και οι 

οδηγίες/πινακίδες να υποδεικνύουν σαφώς πώς να γίνεται η διαλογή των αποβλήτων θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμες στο προσωπικό.  

Οι χωριστοί κάδοι για ξεχωριστά απόβλητα ή ένας κάδος  χωριστής διαλογής μπορούν να 

τοποθετηθούν στο διάδρομο, το λόμπι, το εστιατόριο, τις περιοχές συνεδρίων, τους χώρους  

στάθμευσης, κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται σαφείς οδηγίες/πινακίδες (κατά προτίμηση 

εικόνες ή εικονογραφήσεις) που δείχνουν τους διαφορετικούς κάδους/χωρίσματα για τις διάφορες 

κατηγορίες αποβλήτων.   

 

• Οι συσκευασίες μίας δόσης, όταν είναι δυνατόν, ελαχιστοποιούνται (π.χ. ζαχαριέρες αντί για 

συσκευασίες μίας δόσης). 

Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα τα μπαρ και τα εστιατόρια να μειώσουν τη χρήση των προϊόντων μιας 

δόσης. Παραδείγματος χάριν, οι ζαχαριέρες θα πρέπει να προτιμούνται από τις συσκευασίες μιας 

δόσης,  οι μαρμελάδες πρέπει να σερβίρονται σε γυάλινα δοχεία ή βάζα και το ξίδι και το λάδι σε 

φιάλες επαναγέμισης.   

Σε περίπτωση που η διοίκηση επιλέξει να έχει εξατομικευμένες συσκευασίες μιας δόσης, το υλικό 

συσκευασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με οικολογικό 

σήμα ή να είναι ανακυκλώσιμο ή βιοδιασπώμενο.    

 

• Τα χρησιμοποιημένα λάδια ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία.  

Τα απόβλητα ελαίων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να 

αποστέλλονται σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σύμφωνα με την ισχύουσα 

περιβαλλοντική νομοθεσία. Σαφείς οδηγίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο προσωπικό.  

 

• Χρησιμοποιούνται ανθεκτικά πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα. 

Ανθεκτικά πιάτα, γυαλί, και μαχαιροπίρουνα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί αυτών μίας χρήσης. 

Η χρήση  υλικών μίας χρήσης/ποτηριών, πιάτων και μαχαιροπίρουνων μπορεί να επιτραπεί μόνο σε 

ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες εκδηλώσεις ή σε σχέση με την παροχή φαγητού και ποτού σε 

πακέτο για κατανάλωση εκτός. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε  

βιοδιασπώμενα προϊόντα αντί για πλαστικά.  

  

Εθελοντικά 

  

• Αγορά συμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού και απορρυπαντικών (ή αγορά σε 

επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία).  

  

Τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι συμπυκνωμένα προϊόντα ή πρέπει 

να αγοράζονται σε επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία. Η χρήση απορρυπαντικών, σε κάθε περίπτωση, 

πρέπει να γίνεται κατ’ ελάχιστο (με τη σωστή δοσολογία).  
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 Το νερό της βρύσης σερβίρεται ή είναι διαθέσιμο ένα σύστημα αποθήκευσης και παροχής 

εμφιαλωμένου νερού.  

Η δυνατότητα της προσφοράς του νερού βρύσης σε κανάτα ή δοχείο, εξαρτάται από την ποιότητα 

του ίδιου του νερού. Εάν η ποιότητα του νερού βρύσης επιτρέπει στην προσφορά του, μπορεί να 

προσφερθεί όπως είναι ή μπορεί να φιλτραριστεί και στη συνέχεια να προσφερθεί.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα προφοράς νερού βρύσης, προτείνεται να αγοράσετε 

μφιαλωμένο νερό σε γυάλινο δοχείο από τους προμηθευτές, , χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 

επιστροφής της φιάλης.    

  

 Είναι σε ισχύ πολιτική διαχείρισης της μείωσης των αποβλήτων των τροφίμων. 

Μια αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη:   

- τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων στην πηγή αποφεύγοντας την υπεραγορά, την 

υπεραποθήκευση και την περιττή αλλοίωση, καθώς και την επιθεώρηση της ποιότητας των 

τροφίμων κατά την παράδοση ·   

- ένα μενού σωστά σχεδιασμένο και τακτικά αναθεωρημένο, παίρνοντας πληροφορίες από 

τους επισκέπτες σχετικά με τις προτιμήσεις τους, για το μέγεθος μερίδας και τα είδη των 

γευμάτων.  

- μικρότερη μερίδα για τα πιάτα που είναι διαθέσιμα στο μενού.   

- η σωστή διαχείριση της ποσότητας των τροφίμων που εξυπηρετούν σε μπουφέ, π.χ. 

παρέχοντας μικρότερα πιάτα, ενθαρρύνοντας τους πελάτες να επιστρέψουν για να τα 

ξαναγεμίσουν  και ζητώντας επιπλέον χρέωση για τα τρόφιμα που απομένουν.    

- αύξηση της ευαισθητοποίησης των πελατών για να προληφθεί η υπερπαραγγελία και  

ενθάρρυνσή τους να χρησιμοποιήσουν σακούλες σκύλου για να πάρουν τα περισσεύματα 

σπίτι.    

- δωρεά πλεονάσματος τροφίμων σε οργανώσεις ανακύκλωσης ή φιλανθρωπικές σε 

συμφωνία με τις τοπικές απαιτήσεις και/ή τις καθιερωμένες κατευθυντήριες γραμμές της 

επιχειρήσης.   

 Τα οργανικά απόβλητα γίνονται λίπασμα, εάν είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες περιοχές. 

Για την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των αποβλήτων από οργανικές πηγές, η εγκατάσταση θα 

πρέπει να διαθέτει σύστημα λιπασματοποίησης των οργανικών αποβλήτων της (απόβλητα 

τροφίμων ή/και απορρίμματα κήπου). Τα οργανικά απόβλητα πρέπει να κομποστοποιούνται σε 

χώρους της εγκατάστασης σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους, και αργότερα να 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

 Είναι σημαντικό η λιπασματοποίηση  να γίνει χωρίς να επηρεάσει την υγιεινή για τους 

φιλοξενουμένους, το προσωπικό και τη γύρω κοινότητα.  

  

Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα  

  

Υποχρεωτικά 

  Όποτε είναι δυνατόν αγοράζεται τοπικό φαγητό (κατά προτίμηση βιολογικό) και  

κρασί. 
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Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να αγοράζονται τοπικά τρόφιμα προκειμένου να μειωθεί το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη μειωμένη μεταφορά και για να τονωθεί η τοπική οικονομία.  

Τουλάχιστον 5 από τα ακόλουθα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται εν μέρει σε τοπικό επίπεδο: 

γάλα, αυγά, φρούτα, λαχανικά, λάδι, χοιρινό, βοδινό, αρνί, κοτόπουλο, ψάρι, μεταλλικό νερό, 

μπύρα. Επιπλέον, η λίστα κρασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει μια προσφορά από τοπικό 

παραγόμενο κρασί.  

Το κατά πόσον ένα προϊόν είναι τοπικά παραγόμενο θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις, αλλά μια 

απόσταση μικρότερη από 100 χιλιόμετρα από την πηγή παραγωγής στην εγκατάσταση θεωρείται 

συνήθως ως σύσταση ότι ένα προϊόν παράγεται τοπικά. Κατά την αγορά προϊόντων, συνιστάται 

επίσης να είναι οργανικά από αναγνωρισμένες αρχές. Ενθαρρύνεται να επικοινωνηθεί σωστά αυτή 

η πολιτική στο κυλικείο του προσωπικού.   

Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε είδη προϊόντων, αλλά συνιστάται ανεπιφύλακτα η συμπερίληψη 

πρόσθετων.    

 Το μενού ή ο μπουφές αναδεικνύει τα προϊόντα που είναι βιολογικά, οικολογικά 

χαρακτηρισμένα, δικαίου εμπορίου χαρακτηρισμένα  ή/και τοπικά παραχθέντα. 

Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, η εγκατάσταση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς 

ποια προϊόντα είναι βιολογικά, οικολογικά χαρακτηρισμένα, δικαίου εμπορίου που φέρουν την 

ανάλογη σήμανση ή/και παράγονται από τοπικές πηγές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στην κάρτα 

μενού ή σε πινακίδες στο μπουφέ.  

Η ένδειξη πρέπει να γίνεται με τη χρήση του λογότυπου ConsumelessMed, ή άλλα εύκολα 

αντιληπτά μέσα επικοινωνίας.  

.  

  

Εθελοντικά 

  

 Έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρωτοβουλίες για την αγορά εποχιακών προϊόντων, 

λιγότερων προϊόντων με βάση το κρέας και καθόλου προϊόντων από ψάρια που 

απειλούνται με εξαφάνιση, θαλασσινά ή άλλα είδη. 

Η χρήση εποχιακών προϊόντων μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δημιουργείται από τη 

μεταφορά, και η μείωση των προϊόντων με βάση το κρέας μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

που σχετίζεται με τη μέθοδο εκτροφής και την παραγωγή. Η χρήση προϊόντων από επαπειλούμενη 

αλιεία, θαλασσινά ή άλλα είδη έρχεται σε αντίφαση με τις προσπάθειες για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας.  

Στο πλαίσιο της πολιτικής αγορών, η διοίκηση θα πρέπει να αποφεύγει την αγορά γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), επιλέγοντας ψάρια και θαλασσινά με την ετικέτα του 

Συμβουλίου Ναυτικής Διαχείρισης (MSC) ή σύμφωνα με τις συστάσεις της WWF για τα ψάρια και 

τα θαλασσινά, λαμβάνοντας υπόψη την ευημερία των ζώων κατά την αγορά προϊόντων κρέατος.  

Ενθαρρύνεται η κατάλληλη επικοινωνία αυτής της πολιτικής στο κυλικείο του προσωπικού.  

 Χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού με οικολογική σήμανση.  

Ως μέρος της πολιτικής αγορών, η διοίκηση ενθαρρύνεται ιδιαίτερα να αγοράσει καθαριστικά για 

κάθε χρήση, απορρυπαντικά πιάτων για πλυντήρια ή για πλύσιμο στο χέρι και απορρυπαντικά 
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πλυντηρίων ρούχων στα οποία έχει απονεμηθεί ένα διεθνές ή  εθνικά αναγνωρισμένο οικολογικό 

σήμα (οικολογικό σήμα της ΕΕ, κ.λπ.). 

 

 

Διαχείριση και Επικοινωνία 

  

Υποχρεωτικά 

 

  Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και 

δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.    

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες (π.χ. Ημέρα της 

Γης, Καθάρισε τον Κόσμο, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας), περιηγήσεις στη φύση σε  

πράσινες περιοχές, τη συμμετοχή σε δράσεις δενδροφύτευσης, άλλα ειδικά περιβαλλοντικά 

γεγονότα, διοργάνωση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης για τοπικά σχολεία ή κοινότητες, 

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.λπ.   

Η διοίκηση ενθαρρύνεται επίσης να συμβάλει στην υποστήριξη της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας, που συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των φυσικών προστατευόμενων περιοχών 

και των περιοχών με βιοποικιλότητα υψηλής αξίας.   

• Οι επισκέπτες ενημερώνονται για τα τοπικά δημόσια συγκοινωνιακά συστήματα, την υπηρεσία 

μεταφοράς με λεωφορείο ή τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας/περπατήματος.   

Για να ενθαρρυνθεί η χρήση της βιώσιμης μεταφοράς, η διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας και περπατήματος αντί της ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκινήτων:   

• τοπικά δημόσια/ιδιωτικά συστήματα μεταφορών (λεωφορεία, τρένα, μετρό, τραμ, βάρκες, 

κ.λπ.)  

• διαμοιρασμός ταξί/συστήματα μικρών λεωφορείων/ανταλλαγή αυτοκινήτων.   

• τις δυνατότητες χρήσης της υπηρεσίας μεταφοράς με λεωφορείο που παρέχεται από την 

εγκατάσταση·  

• για τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εγκατάσταση θα 

μπορούσε να έχει ένα έξυπνο ηλεκτρικό σταθμό φόρτισης του οχήματος ή να ενημερώνει 

σχετικά με τις κοντινές τοποθεσίες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  

• άλλα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών ποδηλασίας και εναλλακτικές 

λύσεις για περπάτημα. 

 

Εθελοντικά 

 

•  Η διοίκηση έχει εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας που 

αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Αυτό το σύστημα 

διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική με συγκεκριμένους στόχους (διαθέσιμους 

σε όλο το προσωπικό) και την παρακολούθηση αυτών των στόχων.  
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Για να διασφαλιστεί ένα συνολικό πλαίσιο για το έργο της βιωσιμότητας, μια μακροπρόθεσμη 

πολιτική βιωσιμότητας θα πρέπει να περιγράφει τους γενικούς στόχους και το επίπεδο φιλοδοξίας 

σε σχέση με τις δραστηριότητες διαχείρισης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η 

πολιτική βιωσιμότητας περιλαμβάνει περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και αναφορές σε κοινωνικά 

και πολιτισμικά θέματα. Πρόκειται για μια γενική διακήρυξη με μια δέσμευση για συνεχείς 

βελτιώσεις.  

Για να εξασφαλιστούν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα, θα πρέπει να επιτευχθούν ειδικοί στόχοι  

κατά τα επόμενα 1-3 χρόνια και ένα σχέδιο δράσης για το πώς να φθάσουν (και παρακολούθησή 

τους) για τα προσεχή χρόνια θα πρέπει να διαμορφωθεί.   

Το σύνολο του προσωπικού πρέπει να ενημερώνεται για την πολιτική βιωσιμότητας και τους 

στόχους που έχουν τεθεί.  

 Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργό συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργής συνεργασία με τις ομάδες κοινού 

ενδιαφέροντος/συμφέροντος με σκοπό να ενδυναμωθεί ο ενεργός ρόλος που διαδραματίζει η 

εγκατάσταση στην δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στην περιοχή και στην προώθηση 

περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών σε εταίρους συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε 

επίσης να αναφέρεται σε κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Κατά περίπτωση, ενθαρρύνεται η 

συνεργασία με εμπλεκόμενες ομάδες για την προστασία των τοπικών ιστορικών αρχαιολογικών 

χώρων και τόπων.  

Οι εμπλεκόμενοι φορείς (τουλάχιστον ένας τύπος θα πρέπει να επιλεγεί) θα μπορούσαν να είναι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις – ΜΚΟ, τοπικές ομάδες, τοπικές αρχές, ντόπιοι κάτοικοι, τοπικά 

σχολεία, προμηθευτές, κ.λπ. Με σκοπό να γίνει καλά αντιληπτή η συνεργασία, πρόκειται για μια  

ενεργή αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ της εγκατάστασης και των σχετικών  εμπλεκομένων κοινού 

ενδιαφέροντος/συμφέροντος. 

 

4.3.2 Υλικό επικοινωνίας  

Το ακόλουθο υλικό ConsumelessMed θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες προκειμένου να 

προωθηθεί το έργο και τα μέτρα που εφαρμόζουν οι συμμετέχουσες εγκαταστάσεις: 

 Φιλμ παραθύρου (cm 8x8) που εμφανίζει την ετικέτα - υποχρεωτικό 

 Αφίσες (35x50 εκ.) που επισημαίνουν τα βασικά κριτήρια της ετικέτας - υποχρεωτικό 

 Πληροφοριακό φυλλάδιο σχετικά με το μοντέλο Consume-less - υποχρεωτικό 

 Κάρτες για μενού / πρωινό (μορφή A5) - προτεινόμενες 

 Προσαρμοσμένα στοιχεία που ενισχύουν την εφαρμογή των υποχρεωτικών ενεργειών: π.χ. 

ζαχαριέρες, καράφες για το νερό της βρύσης, κάδοι για συλλογή διαχωρισμένων 

αποβλήτων, σάκοι για υπολείμματα - υποχρεωτικό (τουλάχιστον ένα στοιχείο) 

 

 

 

4.4 Καταστήματα τροφίμων και χειροτεχνίας  

 

4.4.1 Κριτήρια ετικέτας  
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Ενέργεια  

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά 

Έχουν τοποθετηθεί ενεργειακά αποδοτικά 

προϊόντα φωτισμού (LED) (τουλάχιστον το 

50% για το πρώτο έτος, στη συνέχεια το 70%) . 

Ο φωτισμός των παραθύρων των καταστημάτων    μειώνεται 

όταν είναι κλειστά 

Οι πόρτες είναι πάντα κλειστές όταν 

λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού.  

  

Τα περισσότερα από τα παράθυρα και τις πόρτες που οδηγούν 

σε εξωτερικούς χώρους έχουν κατάλληλα υψηλό βαθμό 

θερμικής μόνωσης, και λαμβάνονται άλλα μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης που ανταποκρίνονται  στους τοπικούς κανονισμούς 

και τις κλιματικές συνθήκες  

Ορισμός της τυποποιημένης θερμοκρασίας 

για ψύξη και θέρμανση (η ψύξη πρέπει να 

καθορίζεται σε τουλάχιστον 24°C και η 

θέρμανση κατ' ανώτατο όριο στους 21°C.  

Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές να είναι 

ενεργειακά αποδοτικές. 

  
Αγορές οικολογικά πιστοποιημένων και/ή ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Νερό  

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Οι βρύσες νερού είναι εφοδιασμένες με 

μηχανισμούς εξοικονόμησης νερού.  
Οι τουαλέτες είναι χαμηλής εκροής όγκου ή/και είναι 

εξοπλισμένα με συσκευές εξοικονόμησης νερού.  

Απόβλητα 

Υποχρεωτικά Εθελοντικά  

Έχει θεσπιστεί ένα σύστημα διαχωρισμού 

και διαχείρισης αποβλήτων για 

ανακυκλώσιμα απόβλητα σύμφωνα με το 

δημοτικό σύστημα επιλεκτικής συλλογής. 

Διατίθενται χύμα προϊόντα (ποτά, απορρυπαντικά, 

καραμέλες κ.λπ.). 

Οι πελάτες καλούνται να χρησιμοποιούν  

τσάντες πολλαπλών χρήσεων.  

Τα προϊόντα με κοντινή ημερομηνία λήξης διατίθενται με 

έκπτωση. 

Μέτρα για ελαχιστοποίηση της συσκευασίας 

και χρησιμοποίηση της συσκευασίας ενός 

υλικού είναι σε ισχύ.  

  

Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα  

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Τα τοπικά και βιολογικά τρόφιμα, τα τοπικά 

προϊόντα χειροτεχνίας και τα εθνικά ή 

διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα με 

οικολογικό σήμα προωθούνται και είναι πιο 

ορατά εντός του καταστήματος. 

Ειδικότερα, η προσφορά τοπικών προϊόντων 

θα πρέπει να αυξηθεί προοδευτικά. 

 

Πρωτοβουλίες για την αγορά εποχιακών προϊόντων, λιγότερα 

προϊόντα με βάση το κρέας και καθόλου προϊόντα από 

απειλούμενα με εξαφάνιση ψάρια, θαλασσινά ή άλλα είδη. 



 

 

52 

 

  

Διαχείριση &  Επικοινωνία 

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Οι πελάτες ενημερώνονται για τις τοπικές 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και 

δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να 

συμμετάσχουν. 

 Η διο Η διοίκηση 

Η διοίκηση υλοποιεί ένα μακροπρόθεσμο σύστημα 

διαχείρισης της αειφορίας το οποίο αντιμετωπίζει 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα. Αυτό 

το σύστημα διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική 

με συγκεκριμένη στοχοθεσία- διαθέσιμη σε όλο το 

προσωπικό, καθώς και παρακολούθηση αυτών των στόχων.  

Οι πελάτες ενημερώνονται για τα τοπικά 

συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας, την 

υπηρεσία λεωφορείου ή τις εναλλακτικές 

λύσεις ποδηλασίας/περπατήματος.  

Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργή συνεργασία με τις 

σχετικές ομάδες κοινού ενδιαφέροντος/συμφέροντος. 

  

Ενέργεια 

  

Υποχρεωτικά 

  

• Έχουν τοποθετηθεί ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα φωτισμού (LED) (τουλάχιστον το 50% για 

το πρώτο έτος, στη συνέχεια το 70%). 

Δεδομένου ότι οι λάμπες φωτός συνιστούν σημαντική ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας, η 

εγκατάσταση εξασφαλίζει ότι για το πρώτο έτος της εφαρμογής της ετικέτας, τουλάχιστον το 50% 

όλων των λαμπτήρων (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων αλογόνου) στην εγκατάσταση είναι 

ενεργειακά αποδοτικοί. Το ποσοστό πρέπει να αυξηθεί σε 70% τα επόμενα έτη. Η απαίτηση ισχύει 

για τα δωμάτια, τους κοινόχρηστους χώρους (συμπεριλαμβανομένων λόμπι, εστιατόρια, 

συνεδριακοί χώροι, αίθουσες, κ.λπ.) και τους χώρους του προσωπικού.  

Οι πιο ενεργειακά αποδοτικοί και για αυτό προτιμώμενοι είναι οι λαμπτήρες φωτισμού LED, αλλά 

και άλλοι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες φωτισμού (συμπαγής φωτισμός φθορίου, CFL) 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.  

Οι ενεργειακά αποδοτικές λάμπες φωτός είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερες από τις 

μη-ενεργειακές αποδοτικές λάμπες φωτός, αλλά εκτός από το ότι είναι πιο αποδοτικές ενεργειακά,  

αυτές οι λάμπες φωτός διαρκούν πολύ περισσότερο χρονικά και δεν θα χρειαστούν αντικατάσταση 

τόσο συχνά όσο και μη-αποδοτικές λάμπες φωτός. Αυτό μειώνει το κόστος μακροπρόθεσμα, και 

μειώνει επίσης το χρόνο εργασίας που ξοδεύεται στην αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού. 

• Οι πόρτες είναι πάντα κλειστές όταν λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού. 

Αφήνοντας τις πόρτες ή τα παράθυρα ανοικτά ενώ το σύστημα κλιματισμού ή θέρμανσης είναι σε 

λειτουργία, αποτελεί σίγουρα μια πρακτική χαμηλής αποδοτικότητας, από την άποψη  

κατανάλωσης ενέργειας. Το κλείσιμο της πόρτας μπορεί επίσης να αποδεικτεί χρήσιμο για να 

αποφευχθεί η αποκαλούμενη επίδραση ¨λεπίδων αέρα¨ στις εισόδους των μπαρ και των  

εστιατορίων, μια αναποτελεσματική διαχείριση θερμικής συμπεριφοράς, και συγχρόνως συχνά, 

επιβλαβής για την υγεία.  

  

• Καθορισμός της τυποποιημένης θερμοκρασίας για ψύξη και θέρμανση 
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Η τυποποιημένη θερμοκρασία ψύξης πρέπει να τεθεί τουλάχιστον στους 24 °C και η θερμοκρασία 

θέρμανσης στο μέγιστο των 21 °C. Η θερμοκρασία ψύξης, ιδίως, θα πρέπει ιδανικά, να μην ξεπερνά 

τους 8οC από την εξωτερική θερμοκρασία.  

Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα να τίθεται η τυποποιημένη θερμοκρασία ψύξης στην υψηλότερη ρύθμιση 

και η τυποποιημένη θερμοκρασία θέρμανσης να τίθεται χαμηλότερα από την προαναφερθείσα 

θερμοκρασία.    

 

Εθελοντικά  

  

• Ο εξωτερικός φωτισμός ελαχιστοποιείται ή/και έχει εγκατεστημένο έναν αυτόματο αισθητήρα 

διακοπής.  

Ελαχιστοποίηση του εξωτερικού φωτισμού θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με την κατοχή του 

φωτισμού που απενεργοποιείται αυτόματα σε ορισμένα διαστήματα της νύχτας είτε από τους 

εγκατεστημένους αισθητήρες που ανάβουν τον φωτισμό κατά την ανίχνευση της κίνησης. 

Διαφορετικά συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν για τον διαφορετικό εξωτερικό φωτισμό που 

εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς.  

Σε ορισμένες περιοχές, ο εξωτερικός φωτισμός θα πρέπει επίσης να  ελαχιστοποιηθεί για να μην 

ενοχλεί όχι μόνο τους επισκέπτες, αλλά και την άγρια πανίδα (π.χ. φωλιές χελωνών σε 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο  σε ορισμένες περιοχές, κ.λπ.).  

  

• Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στις καμπίνες, την 

κουζίνα, το πλυντήριο, κ.λπ., να είναι ενεργειακά αποδοτικές (η υψηλότερη κατηγορία 

ενεργειακών ετικετών).  

Για να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές είναι ενεργειακά αποδοτικές, όταν διατίθενται στην αγορά, θα 

πρέπει να κατέχουν οικολογικό σήμα ή την πρώτη ή τη δεύτερη υψηλότερη κλάση ευρωπαϊκής 

ενεργειακής ετικέτας (γενικά, οι υψηλότερες κατηγορίες εμφανίζονται στις πράσινες ζώνες A +, A 

+ + και A + + +). Στα δωμάτια, μπορούν να υπάρχουν ενεργειακά αποδοτικές τηλεοράσεις και 

ραδιόφωνα, στεγνωτήρες μαλλιών, κ.λπ. Στην κουζίνα, μπορεί να είναι ενεργειακά αποδοτικοί 

φούρνοι, ψυγεία, ψυκτήρες, πλυντήρια πιάτων, κ.λπ. Στο χώρο πλύσης, μπορεί να είναι ενεργειακά 

αποδοτικά πλυντήρια και στεγνωτήρια κ.λπ.  

  

 

Εθελοντικά 

  

• Ο φωτισμός των βιτρινών των καταστημάτων μειώνεται όταν είναι κλειστά.  

Για εμπορικούς λόγους τα φώτα των καταστημάτων και οι βιτρίνες των καταστημάτων παραμένουν 

συχνά ενεργοποιημένα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η 

επιλογή έγκειται σε θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με τους παρακείμενους χώρους του 

καταστήματος. Θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά το επίπεδο φωτισμού που απαιτείται, 

χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες κίνησης και συσκευές υψηλής απόδοσης (LED).   

• Τα περισσότερα από τα παράθυρα και τις πόρτες που οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους έχουν 

κατάλληλα υψηλό βαθμό θερμικής μόνωσης ή άλλες ενεργειακά αποδοτικές πρωτοβουλίες που 

ανταποκρίνονται στους τοπικούς κανονισμούς και το κλίμα 
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Παράθυρα και πόρτες που οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους, γίνονται μια σημαντική πηγή για  

υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Μια εγκατάσταση που βρίσκεται σε περιοχές με κρύο καιρό 

χρειάζεται ένα υψηλό βαθμό θερμικής μόνωσης (π.χ. διπλό ή τριπλό στρώμα γυαλιά με τιμή U 

χαμηλότερη από 2,5 W/m2 K-1), και εγκαταστάσεις σε περιοχές με θερμό καιρό θα πρέπει να έχουν 

παράθυρα, συμπεριλαμβανομένων άλλων ενεργειακών αποδοτικών πρωτοβουλιών (π.χ. υλικό 

ανάκλασης ηλίου για τα παράθυρα, συσκοτιστές ή άλλα είδη σκιάστρων, κ.λπ.). Σε περιοχές με 

πολύ ζεστό ή κρύο καιρό, η εγκατάσταση θα μπορούσε επίσης να επιβάλει περιορισμούς ως προς 

τη δυνατότητα ανοίγματος των παραθύρων.  

Εάν υπάρχουν εθνικοί ή τοπικοί κανονισμοί σχετικά με τη μόνωση ή άλλες ενεργειακά αποδοτικές 

πρωτοβουλίες, η εγκατάσταση πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις.  

 

• Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές να είναι ενεργειακά αποδοτικές 

Για να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές είναι ενεργειακά αποδοτικές, όταν διατίθενται στην αγορά, θα 

πρέπει να κατέχουν οικολογικό σήμα ή την πρώτη ή τη δεύτερη υψηλότερη κλάση ευρωπαϊκής 

ενεργειακής ετικέτας (γενικά, οι υψηλότερες κατηγορίες εμφανίζονται στις πράσινες ζώνες A +, A 

+ + και A + + +).. Σε καταστήματα τροφίμων, για παράδειγμα μπορεί να είναι την κουζίνα, μπορεί 

να είναι ενεργειακά αποδοτικοί καταψύκτες και ψυγεία.  

 

 Αγορές οικολογικά πιστοποιημένων και/ή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.  

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει αρκετές προτάσεις σχετικά με την προμήθεια 100% 

πιστοποιημένων ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι γενικά ελαφρώς υψηλότερο από ό,τι για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

τα συστήματα καύσης, αν και, για τους μη οικιακούς πελάτες, συχνά υπόκειται σε διμερείς 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, ιδίως για τους μεγάλους καταναλωτές.  

Η αγορά 100% πιστοποιημένων ανανεώσιμων ηλεκτρικής ενέργειας ισοδυναμεί με μείωση στο 

μηδέν των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του 

ξενοδοχείου. Αυτό το είδος δράσης έχει ένα ισχυρό επικοινωνιακό αντίκτυπο στους  

φιλοξενουμένους.  

  

• Η χρήση ενέργειας καταχωρείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  

Οι καταγραφές της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 

μία φορά το μήνα. Με μια μικρή επένδυση, είναι δυνατό να εγκατασταθούν οι μετρητές ηλεκτρικής 

κατανάλωσης στους κύριους μετρητές ή τους δευτεροβάθμιους πίνακες του χρήστη. Τα εργαλεία 

αυτά επιτρέπουν την καταγραφή των καταναλώσεων με προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. 

15 λεπτά), επιτρέποντας έτσι την ανασυγκρότηση των ημερήσιων καμπυλών φορτίου. Με τον 

τρόπο αυτό είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν τυχόν ανεπάρκειες ή ανώμαλες καταστάσεις.   

  

    

Νερό  

  

Υποχρεωτικά  

  

 

•  Οι βρύσες νερού είναι εξοπλισμένες με συσκευές εξοικονόμησης νερού.  
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Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση νερού η διαχείριση πρέπει να εγκαταστήσει περιοριστές ή 

εξαεριστήρες στις βρύσες ή να αντικαταστήσει με προσθήκη στενών βαλβίδων γωνίας στην παροχή 

νερού στις βρύσες  

Αυτές οι συσκευές θεωρούνται ως ήπια μέτρα που ισχύουν για όλες τις δομημένες τυπολογίες 

δεδομένου ότι μόλις τοποθετηθούν θα μειώσουν τη ροή και επομένως την κατανάλωση νερού. Οι 

συμπιεστές ροής μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 30-40%, οι εξαεριστήρες  από 

30-50% . Οι συσκευές εξοικονόμησης νερού που εφαρμόζονται στις βρύσες θα πρέπει να εγγυώνται 

μια μέγιστη κατανάλωση 6 λίτρων ανά λεπτό.  Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι δράσεις 

αυτές πρέπει να συνδυάζονται με υψηλή πίεση του νερού: στην πραγματικότητα, η αλλαγή των 

συσκευών σε ορόφους με χαμηλή πίεση του νερού θα μπορούσε να είναι αναποτελεσματική.  

 

Εθελοντικά  

 

• Οι τουαλέτες έχουν χαμηλή εκροή όγκου ή/και είναι εξοπλισμένες με συσκευές εξοικονόμησης 

νερού. 

Νέες αποτελεσματικές τουαλέτες χαμηλής ροής που διατίθενται στην αγορά χρησιμοποιούν κατά 

μέσο όρο μόλις 4,5 λίτρα ανά πλύση, σε σύγκριση με παλαιότερα μοντέλα που χρησιμοποιούν 

περίπου δύο ή τρεις φορές περισσότερο νερό. Επιπλέον, είναι δυνατό να εγκατασταθούν διακόπτες 

διπλής ροής νερού που δίνει στον χρήστη την επιλογή του πόσο νερό να χρησιμοποιήσει. 

Τουαλέτες με διακόπτες διπλής πλύσης συνήθως χρησιμοποιούν 3-6 λίτρα  νερού, με τα παλιά 

συστήματα πλύσης που χρησιμοποιούν το  υπέρογκο  9-12 λίτρα ανά πλύση. Εάν δεν είναι εφικτό 

να αλλάξουν όλες οι τουαλέτες, το νερό που χρησιμοποιείται στο ξέπλυμα μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά (περίπου 6 λίτρα ανά πλύση) με το χέρι: ρυθμίζοντας τον πλωτήρα – φλοτέρ της 

δεξαμενής νερού ή τοποθετώντας ένα τούβλο ή ένα γεμάτο μπουκάλι νερό στη δεξαμενή ( 

εκτοπίζοντας αποτελεσματικά μέρος νερού).  

 

 

Απόβλητα  

  

Υποχρεωτικά  

  

 Έχει θεσπιστεί ένα σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης αποβλήτων για ανακυκλώσιμα 

απόβλητα σύμφωνα με το δημοτικό σύστημα επιλεκτικής συλλογής.  

Παραδείγματα των τύπων των διαχωρισμένων αποβλήτων είναι  χαρτί, χαρτόνι, μέταλλο, 

κονσέρβες, γυαλί, πλαστικό, φιάλες με επιστροφή, οργανικά απόβλητα, απόβλητα κήπων, 

μαγειρικά έλαια, κ.λπ.  

Οι χώροι διαλογής αποβλήτων πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι στο προσωπικό και οι 

οδηγίες/πινακίδες να υποδεικνύουν σαφώς πώς να γίνεται η διαλογή των αποβλήτων θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμες στο προσωπικό.  

Οι χωριστοί κάδοι για ξεχωριστά απόβλητα ή ένας κάδος  χωριστής διαλογής μπορούν να 

τοποθετηθούν στο διάδρομο, το λόμπι, το εστιατόριο, τις περιοχές συνεδρίων, τους χώρους  

στάθμευσης, κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται σαφείς οδηγίες/πινακίδες (κατά προτίμηση 

εικόνες ή εικονογραφήσεις) που δείχνουν τους διαφορετικούς κάδους/χωρίσματα για τις διάφορες 

κατηγορίες αποβλήτων.   
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 Οι πελάτες καλούνται να χρησιμοποιούν τσάντες πολλαπλών χρήσεων.  

Οι πελάτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τσάντες πολλαπλών χρήσεων,  

σακούλες, χρεώνοντας τους το κόστος των τσαντών μίας χρήσης και/ή επιβραβεύοντας πελάτες που 

φέρνουν την δική τους τσάντα.   

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής φάσης, οι ConsumelessMed τσάντες πολλαπλών 

χρήσεων φτιαγμένες από ανακυκλωμένα υλικά, θα είναι διαθέσιμες στα εμπλεκόμενα 

καταστήματα.    

Σε περίπτωση που χρειάζονται σακούλες μίας χρήσης, οι πλαστικές σακούλες πρέπει να 

αντικαθίστανται με βιοδιασπώμενες.   

  

• Να ισχύσουν μέτρα ελαχιστοποίησης της συσκευασίας και της χρήσης συσκευασίας ενός μόνο 

υλικού.  

Όταν είναι δυνατόν, θα πρέπει να προτιμάται η συσκευασία μόνο-υλικών (χαρτί ή πλαστικό) από τη 

συσκευασία λιπασματοποίησης. Η χρήση των πλαστικών μπολ για τα τρόφιμα (π.χ. τυρί) θα πρέπει 

να ελαχιστοποιηθεί και το βάρος των τσαντών να μειωθεί.    

Τα προϊόντα που απαιτούν μείωση της συσκευασίας (συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, 

επαναγεμίσεις σαπουνιών, εμφιαλωμένα ποτά με ένα σύστημα επαναγεμίσματος) θα πρέπει να 

τύχουν μεγαλύτερης ορατότητας, τοποθετώντας τα μαζί σε μια «ειδική» γωνιά ή χρησιμοποιώντας 

αυτοκόλλητα και ετικέτες για να διαφοροποιούνται από τα άλλα.  

  

Εθελοντικά  

  

 

 Διατίθενται χύμα προϊόντα (ποτά, απορρυπαντικά, καραμέλες κ.λπ.). 

Ενθαρρύνεται, όταν είναι εφικτό, η χύμα πώληση επιλεγμένων κατηγοριών προϊόντων, κάνοντας 

χρήση των επαναχρησιμοποιήσιμων φιαλών ή άλλου είδους δοχείων. Ειδικότερα, τα ποτά (γάλα, 

κρασί, χυμοί), ξηρά τροφή (δημητριακά, ρύζι, φασόλια, κ λπ.), καραμέλες, απορρυπαντικά όπως τα 

υγρά πλυσίματος πιάτων και τα υγρά πλυντηρίων.   

  

• Τα προϊόντα με κοντινή ημερομηνία λήξης διατίθενται με έκπτωση  

Όταν τα προϊόντα τροφίμων όπως το φρέσκο τυρί και το γιαούρτι (αλλά και τα σνακ και τα 

μπισκότα) είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης, μπορούν να πωληθούν εφαρμόζοντας μια έκπτωση 

που είναι υψηλότερη, καθώς η ημερομηνία λήξης είναι πιο κοντινή. Αυτές οι ειδικές προσφορές 

πρέπει να είναι ορατές και να επικοινωνούνται σαφώς στους πελάτες.   

Ως εναλλακτική λύση, ληγμένα προϊόντα θα μπορούσαν να δοθούν στην ανακύκλωση ή σε 

φιλανθρωπικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις τοπικές υποδείξεις και/ή τις καθιερωμένες 

κατευθυντήριες γραμμές.  

  

Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα  

  

 Υποχρεωτικά  

  

 Τα τοπικά και βιολογικά τρόφιμα, τα τοπικά προϊόντα χειροτεχνίας και τα εθνικά ή 

διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα με οικολογικό σήμα προωθούνται και είναι πιο 
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ορατά στο εσωτερικό του καταστήματος. Ειδικότερα, η προσφορά τοπικών προϊόντων 

θα πρέπει να αυξηθεί προοδευτικά  

Όποτε είναι δυνατόν, τα τοπικά προϊόντα τροφίμων και χειροτεχνίας πρέπει να προσφέρονται στους 

πελάτες, προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη μειωμένη μεταφορά και να 

τονωθεί η τοπική οικονομία. Το κατά πόσον ένα προϊόν είναι τοπικά παραγόμενο θα εξαρτηθεί από 

τις περιστάσεις, αλλά μια απόσταση μικρότερη από 100 χιλιόμετρα από την πηγή παραγωγής στην 

εγκατάσταση θεωρείται συνήθως ως σύσταση ότι ένα προϊόν παράγεται τοπικά. Κατά την αγορά 

προϊόντων, συνιστάται επίσης να είναι οργανικά από αναγνωρισμένες αρχές.  

Γενικά, η διαχείριση ενθαρρύνεται επίσης να πωλεί προϊόντα που έχουν λάβει διεθνές ή εθνικό 

οικολογικό σήμα (ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα  κ.λπ.).  

Σε όλα αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη ορατότητα, τοποθετώντας τα μαζί σε μια 

"ειδική" γωνιά ή χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα και ετικέτες για να διαφοροποιούνται από τα άλλα.  

Η προσφορά τοπικών προϊόντων, ειδικότερα, πρέπει να αυξάνεται προοδευτικά.  

 

 

Εθελοντικά 

  

  Έχουν τεθεί σε εφαρμογή πρωτοβουλίες για την αγορά εποχιακών προϊόντων, 

λιγότερων προϊόντων με βάση το κρέας και καθόλου προϊόντων από ψάρια που 

απειλούνται με εξαφάνιση, θαλασσινά ή άλλα είδη. 

Η χρήση εποχιακών προϊόντων μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δημιουργείται από τη 

μεταφορά, και η μείωση των προϊόντων με βάση το κρέας μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

που σχετίζεται με τη μέθοδο εκτροφής και την παραγωγή. Η χρήση προϊόντων από επαπειλούμενη 

αλιεία, θαλασσινά ή άλλα είδη έρχεται σε αντίφαση με τις προσπάθειες για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας.  

Στο πλαίσιο της πολιτικής αγορών, η διοίκηση θα πρέπει να αποφεύγει την αγορά γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), επιλέγοντας ψάρια και θαλασσινά με την ετικέτα του 

Συμβουλίου Ναυτικής Διαχείρισης (MSC) ή σύμφωνα με τις συστάσεις της WWF για τα ψάρια και 

τα θαλασσινά, λαμβάνοντας υπόψη την ευημερία των ζώων κατά την αγορά προϊόντων κρέατος.  

 

Διαχείριση και Επικοινωνία 

 

Υποχρεωτικά  

  

• Οι πελάτες ενημερώνονται για τις τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες 

στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.  

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες (π.χ. Ημέρα της 

Γης, Καθάρισε τον Κόσμο, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας), περιηγήσεις στη φύση σε  

πράσινες περιοχές, τη συμμετοχή σε δράσεις δενδροφύτευσης, άλλα ειδικά περιβαλλοντικά 

γεγονότα, διοργάνωση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης για τοπικά σχολεία ή κοινότητες, 

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.λπ.   
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Η διοίκηση ενθαρρύνεται επίσης να συμβάλει στην υποστήριξη της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας, που συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των φυσικών προστατευόμενων περιοχών 

και των περιοχών με βιοποικιλότητα υψηλής αξίας.   

• Οι πελάτες ενημερώνονται για τα τοπικά δημόσια συγκοινωνιακά συστήματα, την υπηρεσία 

μεταφοράς με λεωφορείο ή τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας/περπατήματος.   

Για να ενθαρρυνθεί η χρήση της βιώσιμης μεταφοράς, η διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας και περπατήματος αντί της ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκινήτων:   

• τοπικά δημόσια/ιδιωτικά συστήματα μεταφορών (λεωφορεία, τρένα, μετρό, τραμ, βάρκες, 

κ.λπ.)  

• διαμοιρασμός ταξί/συστήματα μικρών λεωφορείων/ανταλλαγή αυτοκινήτων.   

• τις δυνατότητες χρήσης της υπηρεσίας μεταφοράς με λεωφορείο που παρέχεται από την 

εγκατάσταση·  

• για τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εγκατάσταση θα 

μπορούσε να έχει ένα έξυπνο ηλεκτρικό σταθμό φόρτισης του οχήματος ή να ενημερώνει 

σχετικά με τις κοντινές τοποθεσίες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  

• άλλα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών ποδηλασίας και εναλλακτικές 

λύσεις για περπάτημα. 

Εθελοντικά  

 

• Η διοίκηση έχει εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας που 

αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Αυτό το σύστημα 

διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική με συγκεκριμένους στόχους (διαθέσιμους 

σε όλο το προσωπικό) και την παρακολούθηση αυτών των στόχων.  

Για να διασφαλιστεί ένα συνολικό πλαίσιο για το έργο της βιωσιμότητας, μια μακροπρόθεσμη 

πολιτική βιωσιμότητας θα πρέπει να περιγράφει τους γενικούς στόχους και το επίπεδο φιλοδοξίας 

σε σχέση με τις δραστηριότητες διαχείρισης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η 

πολιτική βιωσιμότητας περιλαμβάνει περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και αναφορές σε κοινωνικά 

και πολιτισμικά θέματα. Πρόκειται για μια γενική διακήρυξη με μια δέσμευση για συνεχείς 

βελτιώσεις.  

Για να εξασφαλιστούν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα, θα πρέπει να επιτευχθούν ειδικοί στόχοι  

κατά τα επόμενα 1-3 χρόνια και ένα σχέδιο δράσης για το πώς να φθάσουν (και παρακολούθησή 

τους) για τα προσεχή χρόνια θα πρέπει να διαμορφωθεί.   

Το σύνολο του προσωπικού πρέπει να ενημερώνεται για την πολιτική βιωσιμότητας και τους 

στόχους που έχουν τεθεί.  

 Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργό συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργής συνεργασία με τις ομάδες κοινού ενδιαφέροντος 

/συμφέροντος με σκοπό να ενδυναμωθεί ο ενεργός ρόλος που διαδραματίζει η εγκατάσταση στην 

δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στην περιοχή και στην προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών 

πρακτικών σε εταίρους συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε επίσης να αναφέρεται σε 

κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Κατά περίπτωση, ενθαρρύνεται η συνεργασία με εμπλεκόμενες 

ομάδες για την προστασία των τοπικών ιστορικών αρχαιολογικών χώρων και τόπων.  
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Οι εμπλεκόμενοι φορείς (τουλάχιστον ένας τύπος θα πρέπει να επιλεγεί) θα μπορούσαν να είναι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις – ΜΚΟ, τοπικές ομάδες, τοπικές αρχές, ντόπιοι κάτοικοι, τοπικά 

σχολεία, προμηθευτές, κ.λπ. Με σκοπό να γίνει καλά αντιληπτή η συνεργασία, πρόκειται για μια  

ενεργή αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ της εγκατάστασης και των σχετικών  εμπλεκομένων κοινού 

ενδιαφέροντος/συμφέροντος. 

 

4.4.2 Υλικό επικοινωνίας  

 

Το ακόλουθο υλικό ConsumelessMed θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες προκειμένου να 

προωθηθεί το έργο και τα μέτρα που εφαρμόζουν οι συμμετέχουσες εγκαταστάσεις: 

 Φιλμ παραθύρου (cm 8x8) που εμφανίζει την ετικέτα - υποχρεωτικό 

 Αφίσες (35x50 εκ.) που επισημαίνουν τα βασικά κριτήρια της ετικέτας - υποχρεωτικό 

 Πληροφοριακό φυλλάδιο σχετικά με το μοντέλο Consume-less – υποχρεωτικό 

 Ετικέτες αυτοκόλλητων ετικετών ή ραφιών για την ταυτοποίηση των προϊόντων   

      ConsumelessMed – υποχρεωτικό  

 Προσαρμοσμένα στοιχεία που πρέπει να δίνονται στους πελάτες: π.χ. επαναχρησιμο-

ποιούμενες τσάντες αγορών, που πραγματοποιούνται σε ανακυκλωμένο υλικό, φορητά 

σταχτοδοχεία - (τουλάχιστον ένα) - υποχρεωτικό. 

 

 

4.5 Παραλιακά Θέρετρα  

4.5.1  Κριτήρια Ετικέτας 

  

Ενέργεια 

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα φωτισμού (LED) 

(τουλάχιστον 30% για το πρώτο έτος και στη 

συνέχεια 50%). 

Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές να 

είναι ενεργειακά αποδοτικές. 

Ο εξωτερικός φωτισμός ελαχιστοποιείται και / ή έχει 

εγκατασταθεί ένας αισθητήρας αυτόματης 

απενεργοποίησης. 

Τα ηλιακά θερμικά συστήματα εγκαθίστανται, και 

ιδιαίτερα για τη θέρμανση νερού ντους  

  Εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά πάνελ   

  
Η χρήση ενέργειας καταχωρείται τουλάχιστον μία 

φορά το μήνα. 

Νερό  

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Οι βρύσες και τα ντους είναι εξοπλισμένα με 

μηχανισμούς εξοικονόμησης  νερού.  

Οι τουαλέτες είναι χαμηλής εκροής όγκου ή/και είναι 

εξοπλισμένες με συσκευές εξοικονόμησης νερού.  

Έχουν εγκατασταθεί έξυπνα συστήματα ποτίσματος 

κήπων και λουλουδιών.  

Οι νιπτήρες πλυσίματος χεριών ή οι ντουζιέρες  είναι 

εφοδιασμένες με μηχανισμούς αυτομάτου ελέγχου. 
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  Είναι εγκατεστημένα κατάλληλα συστήματα για να 

αποφευχθεί η συνεχής ροή σε ουρητήρια: π.χ. με τη 

χρήση κουμπιών, ανιχνευτές κίνησης κλπ   

  Η εγκατάσταση συλλέγει και χρησιμοποιεί όμβρια 

ύδατα (νερό βροχής). 

  
Τα απόβλητα νερού χρησιμοποιούνται εκ νέου 

σύμφωνα με τη συμβατή χρήση.  

  Πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι της πισίνας και  

σωστές διαδικασίες για τον καθαρισμό της.  

Απόβλητα 

Υποχρεωτικά Εθελοντικά 

Υπάρχει σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης 

αποβλήτων για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, 

σύμφωνα με το δημοτικό καθεστώς επιλεκτικής 

συλλογής.  

Τα οργανικά απόβλητα γίνονται λίπασμα, εάν είναι 

διαθέσιμες οι κατάλληλες περιοχές.  

Τα προϊόντα μίας χρήσης και τα αναλώσιμα, όταν 

είναι δυνατόν, ελαχιστοποιούνται: μείωση των 

προϊόντων μιας δόσης, ποτά που σερβίρονται σε 

επαναχρησιμοποιήσιμη ή επιστρεφόμενη φιάλη ή 

δοχείο κ.λπ.  

 
Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα  

Υποχρεωτικά  Εθελοντικά  

Τα τοπικά και βιολογικά τρόφιμα και τα εθνικά ή 

διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα με οικολογική 

σήμανση προωθούνται και είναι πιο ορατά μέσα στο 

παραθαλάσσιο θέρετρο 

Χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού με 

οικολογική σήμανση.  

  

Διαχείριση και Επικοινωνία 

Υποχρεωτικά Εθελοντικά 

Οι πελάτες ενημερώνονται για τις τοπικές 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες 

στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.   

Η διοίκηση έχει εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο 

σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας που 

αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά θέματα. Αυτό το σύστημα διαχείρισης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική στοχοθεσίας 

(διαθέσιμους σε όλο το προσωπικό) και την 

παρακολούθηση αυτών των στόχων. 

Οι πελάτες ενημερώνονται για τα τοπικά 

συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας, την υπηρεσία 

μεταφοράς με λεωφορείο ή τις  εναλλακτικές λύσεις 

ποδηλασίας ή περπατήματος.. 

Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργό συνεργασία 

με τους ενδιαφερόμενους φορείς.  
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Ενέργεια 

 

Υποχρεωτικά 

 

 Έχουν  εγκατασταθεί ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα φωτισμού (LED) στους κοινόχρηστους 

χώρους και τα δωμάτια (τουλάχιστον 30% για το πρώτο έτος, και στη συνέχεια 50%). 

Δεδομένου ότι οι λάμπες φωτός συνιστούν σημαντική ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας, η 

εγκατάσταση εξασφαλίζει ότι για το πρώτο έτος της εφαρμογής της ετικέτας, τουλάχιστον το 30% 

όλων των λαμπτήρων (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων αλογόνου) στην εγκατάσταση είναι 

ενεργειακά αποδοτικοί. Το ποσοστό πρέπει να αυξηθεί σε 50% τα επόμενα έτη.  

Οι πιο ενεργειακά αποδοτικοί και για αυτό προτιμώμενοι είναι οι λαμπτήρες φωτισμού LED, αλλά 

και άλλοι ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες φωτισμού (συμπαγής φωτισμός φθορίου, CFL) 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.  

Οι ενεργειακά αποδοτικές λάμπες φωτός είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερες από τις 

μη-ενεργειακές αποδοτικές λάμπες φωτός, αλλά εκτός από το ότι είναι πιο αποδοτικές ενεργειακά,  

αυτές οι λάμπες φωτός διαρκούν πολύ περισσότερο χρονικά και δεν θα χρειαστούν αντικατάσταση 

τόσο συχνά όσο και μη-αποδοτικές λάμπες φωτός. Αυτό μειώνει το κόστος μακροπρόθεσμα, και 

μειώνει επίσης το χρόνο εργασίας που ξοδεύεται στην αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού. 

 

• Ο εξωτερικός φωτισμός ελαχιστοποιείται ή/και έχει εγκατεστημένο έναν αυτόματο αισθητήρα 

διακοπής.  

Ελαχιστοποίηση του εξωτερικού φωτισμού θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με την κατοχή του 

φωτισμού που απενεργοποιείται αυτόματα σε ορισμένα διαστήματα της νύχτας είτε από τους 

εγκατεστημένους αισθητήρες που ανάβουν τον φωτισμό κατά την ανίχνευση της κίνησης. 

Διαφορετικά συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν για τον διαφορετικό εξωτερικό φωτισμό που 

εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς.  

Σε ορισμένες περιοχές, ο εξωτερικός φωτισμός θα πρέπει επίσης να  ελαχιστοποιηθεί για να μην 

ενοχλεί όχι μόνο τους επισκέπτες, αλλά και την άγρια πανίδα (π.χ. φωλιές χελωνών σε 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο  σε ορισμένες περιοχές, κ.λπ.).  

 

 

Εθελοντικά  

  

• Οι πρόσφατα αγορασμένες ηλεκτρικές συσκευές να είναι ενεργειακά αποτελεσματικές. 

Για να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές όπως ψυγεία ή πλυντήρια πιάτων είναι ενεργειακά 

αποδοτικές, όταν διατίθενται στην αγορά, θα πρέπει να κατέχουν οικολογικό σήμα ή την πρώτη ή 

τη δεύτερη υψηλότερη κλάση ευρωπαϊκής ενεργειακής ετικέτας (γενικά, οι υψηλότερες κατηγορίες 

εμφανίζονται στις πράσινες ζώνες A +, A + + και A + + +).  

• Ηλιακά θερμικά συστήματα εγκαθίστανται, και ιδιαίτερα για τη θέρμανση νερού ντους.  

Η πιο γνωστή χρήση για τις ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις είναι παραγωγή ζεστού νερού. Η 

κατανάλωση ορυκτής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο 

στον προϋπολογισμό ενός παραλιακού θερέτρου. Δομές αυτού του τύπου έχουν συχνά το 

πλεονέκτημα της κατοχής ήδη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παραγωγή ζεστού νερού 

από μια παραδοσιακή παραγωγή θερμότητας - απολιθωμένο ενεργειακό σύστημα. Επιπλέον, ακόμη 
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και αν το ζεστό νερό θα μπορούσε να ζητείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή, τα θέρετρα έχουν 

μέγιστη ζήτηση κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ακριβώς την περίοδο κατά 

την οποία η παραγωγή του ηλιακού σταθμού είναι πιο εντατική.  

Συστήματα όπως το ηλιακό ντους, με χωρητικότητα τουλάχιστον 20 λίτρα ζεστού νερού (το οποίο 

ανανεώνεται συνεχώς κατά την ημέρα), μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα. Δεν υπάρχει καμία 

ανάγκη μεταφοράς σωλήνων για ζεστό νερό, αλλά μόνο μια απλή σύνδεση του κρύου σωλήνα 

νερού με τον ενσωματωμένο ηλιακό συλλέκτη. Λειτουργώντας όπως ένα κανονικό ντους, επιτρέπει 

να ρυθμίσει τη θερμοκρασία νερού από θερμό σε κρύο για την επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας.  

 

• Εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά εργοστάσια σε τουριστικές εγκαταστάσεις 

αντιπροσωπεύει μια μεγάλη δυνατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, η αιχμή 

της ηλεκτρικής ζήτησης εμφανίζεται κατά τους θερμότερους μήνες του έτους, όταν η παραγωγή 

φωτοβολταϊκών σταθμών παρουσιάζει μέγιστη αύξηση. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 

φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να μειώσει την μέγιστη ζήτηση (γενικά ακριβότερη) και να 

επιτρέψει την εξοικονόμηση σημαντικής κατανάλωσης ενέργειας, ανάλογα με το μέγεθος των 

ηλιακών συστημάτων. Η τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα ενός ηλιακού συστήματος θα πρέπει 

να αξιολογείται με βάση την απορροφητική επιφάνεια που διατίθεται και το προφίλ κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

  

• Η χρήση ενέργειας καταχωρείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  

Οι καταγραφές της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 

μία φορά το μήνα.  

Με μια μικρή επένδυση, είναι δυνατό να εγκατασταθούν οι μετρητές ηλεκτρικής κατανάλωσης 

στους κύριους μετρητές ή τους δευτεροβάθμιους πίνακες του χρήστη. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν 

την καταγραφή των καταναλώσεων με προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. 15 λεπτά), 

επιτρέποντας έτσι την ανασυγκρότηση των ημερήσιων καμπυλών φορτίου. Με τον τρόπο αυτό 

είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν τυχόν ανεπάρκειες ή ανώμαλες καταστάσεις.   

 

Νερό  

  

Υποχρεωτικά 

  

 Οι βρύσες και τα ντους είναι εξοπλισμένα με συσκευές εξοικονόμησης νερού. 

Τα ντους είναι οι κύριοι καταναλωτές του νερού στα ξενοδοχεία, σε ποσοστό κατά μέσο όρο 

περίπου 40%, ενώ οι νιπτήρες πλυσίματος χεριών υπολογίζονται στο 10%. περίπου. Προκειμένου 

να μειωθεί η κατανάλωση νερού η διαχείριση πρέπει να εγκαταστήσει περιοριστές ή αεριστήρες 

στις βρύσες και τα ντους, ή να αντικαταστήσει τις κεφαλές ντους με περισσότερο αποδοτικές  ή 

μερικώς στενές βαλβίδες γωνίας στην παροχή νερού στις βρύσες. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά 

νου ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να συνδυάζονται με υψηλή πίεση του νερού: στην πραγματικότητα, 

η αλλαγή των συσκευών σε ορόφους με χαμηλή πίεση του νερού θα μπορούσε να είναι 

αναποτελεσματική.   

Αυτές οι συσκευές θεωρούνται ως ήπια μέτρα που ισχύουν για όλες τις δομημένες τυπολογίες 

δεδομένου ότι μόλις τοποθετηθούν θα μειώσουν τη ροή και επομένως την κατανάλωση νερού. Οι 
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συμπιεστές ροής μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού από 30-40%, οι αεριστήρες βρυσών 

από 30-50% και τα ντους αποταμίευσης νερού από 40- 50%.  

Για παράδειγμα, μια κανονική κεφαλή ντους χρησιμοποιεί περίπου 10-12 λίτρα νερού ανά λεπτό, 

ενώ μια κεφαλή ντους εξοικονόμησης νερού χρησιμοποιεί 7 λίτρα ανά λεπτό ή λιγότερο. Όσον 

αφορά τις συσκευές εξοικονόμησης νερού που εφαρμόζονται στις βρύσες, θα πρέπει να εγγυώνται 

μέγιστη κατανάλωση 6 λίτρα ανά λεπτό.  

  

 Έχουν τεθεί σε ισχύ έξυπνοι μηχανισμοί ποτίσματος λουλουδιών και κήπων. 

Ένα πολύ απλό έξυπνο μέτρο ποτίσματος, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι σε σχέση με το 

σχέδιο των προβλεπόμενων διαδικασιών το πότισμα να γίνεται πρωινές ή βραδινές ώρες. Από την 

άλλη πλευρά, ειδικά σε περίπτωση πιο εκτεταμένων κήπων, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα: για παράδειγμα, ένα σύστημα αισθητήρων υγρασίας ή ένα σύστημα 

στάγδην με στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάτμισης και παροχή καλύτερης επίδρασης στις ρίζες 

και στα φυτά. Μπορεί επίσης να είναι η χρήση της συλλογής όμβριων υδάτων, γκρίζου νερού  ή 

επεξεργασμένα υγρά απόβλητα για το πότισμα των λουλουδιών και του κήπου.   

  

Εθελοντικά 

  Οι τουαλέτες είναι χαμηλής εκροής όγκου ή/και είναι εξοπλισμένες με συσκευές 

εξοικονόμησης νερού. 

Νέες αποτελεσματικές τουαλέτες χαμηλής ροής που διατίθενται στην αγορά χρησιμοποιούν κατά 

μέσο όρο μόλις 4,5 λίτρα ανά πλύση, σε σύγκριση με παλαιότερα μοντέλα που χρησιμοποιούν 

περίπου δύο ή τρεις φορές περισσότερο νερό. Επιπλέον, είναι δυνατή η εγκατάσταση πλακέτας 

διπλής ροής για καζανάκια τουαλετών που διαθέτουν κουμπί και δίνουν στο χρήστη την επιλογή 

του πόσο νερό να χρησιμοποιήσει. Τουαλέτες με καζανάκια διπλής ροής συνήθως χρησιμοποιούν 

3-6 λίτρα  νερού σε αντίθεση με τα παλιά συστήματα που καταναλώνουν 9-12 λίτρα ανά πάτημα.  

Εάν δεν είναι εφικτό να αλλάξουν όλες οι τουαλέτες, το νερό που χρησιμοποιείται στο ξέπλυμα 

μπορεί να μειωθεί σημαντικά (περίπου 6 λίτρα ανά πλύση) ρυθμίζοντας χειροκίνητα τον πλωτήρα - 

φλοτέρ της δεξαμενής νερού ή με την τοποθέτηση ενός τούβλου ή με ένα γεμάτο  μπουκάλι νερό 

στη δεξαμενή (εκτοπίζοντας αποτελεσματικά μέρος από το νερό).  

  

 Οι νιπτήρες ή/και οι ντουζιέρες στους κοινόχρηστους χώρους έχουν βρύσες με αυτόματο 

έλεγχο. 

Η εφαρμογή των on-off συσκευών διακοπτών στους νιπτήρες πλυσίματος χεριών ή τα ντους 

επιτρέπει στο χρήστη να σταματήσει τη ροή νερού με το να πιέσει ένα κουμπί, επομένως η ροή 

νερού μπορεί να διακοπεί όταν ο χρήστης κάνει σαπουνάδα, για να επαναληφθεί αμέσως και να 

συνεχίσει τη ροή. Μια άλλη δυνατότητα είναι να εγκαταστήσετε ένα χρονόμετρο ντους, 

προκειμένου να βοηθήσει τον χρήστη να υπολογίσει τον χρόνο που δαπανάται στο ντους: ένας 

συναγερμός σβήνει μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο για να κάνει γνωστό στο χρήστη ότι έχει 

υπερβεί την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια του ντους. Δεδομένου ότι η κατανάλωση νερού κατά 

το ντους είναι ευθέως ανάλογη με το χρόνο που δαπανάται κάτω από το ντους, η μείωση της 

χρονικής διάρκειας του ντους οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση νερού.  

 

•  Είναι εγκατεστημένα κατάλληλα συστήματα για να αποφευχθεί η συνεχής ροή σε ουρητήρια: 

π.χ. με τη χρήση κουμπιών, ανιχνευτές κίνησης κ.λπ.  



 

 

64 

 

  

Τα ουρητήρια θα πρέπει είτε να διαθέτουν είτε αισθητήρες ανίχνευσης ή ένα κουμπί  (που δεν 

εξάγει περισσότερο από 3 λίτρα νερού ανά λεπτό). Κάθε ουρητήριο πρέπει να έχει μεμονωμένους 

αισθητήρες. Μπορούν επίσης να εγκατασταθούν και ουρητήρια λιγότερου νερού (άνυδρα): 

χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής που εξαλείφει την ανάγκη πλύσης ή χαμηλής πλύσης ουρητήρια, 

ενώ ταυτόχρονα εγγυώνται σωστές συνθήκες υγιεινής και απουσία οσμής.  

 Η εγκατάσταση συλλέγει και χρησιμοποιεί βρόχινο νερό 

Το νερό της βροχής πρέπει να συλλέγεται και να χρησιμοποιείται για τουαλέτες ή άλλους 

κατάλληλους σκοπούς, όπως η άρδευση των καταπράσινων περιοχών του παραλιακού θερέτρου.    

Αυτό το σύστημα λειτουργεί με τη συλλογή του νερού από τις στέγες, την αποθήκευση του σε μια 

υπόγεια δεξαμενή και την άντληση του επάνω σε μια δεξαμενή τροφοδοσίας. Πιο συχνά μια αντλία 

κατά παραγγελία χρησιμοποιείται για την παροχή νερού από τη δεξαμενή ομβρίων υδάτων όπου 

υπάρχει ανάγκη για νερό. Ένα σύστημα συγκομιδής βροχής μπορεί να παρέχει νερό για να 

αντικαταστήσει έως και 50% της τροφοδοσίας του δικτύου για τη μη-πόσιμη χρήση νερού. Η 

σωλήνωση για το βρόχινο νερό θα πρέπει να επισημανθεί σαφώς για να το διαφοροποιήσει από την 

κύρια παροχή.   

 Τα απόβλητα νερού  επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη συμβατή χρήση 

Οι εγκαταστάσεις μπορούν να έχουν διαφορετικά επίπεδα απόρριψης νερού από τις τουαλέτες, το 

πλύσιμο και τον καθαρισμό, το νερό που παράγεται από τις διαδικασίες αντίστροφης όσμωσης που 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις συμβατές χρήσεις.   

Για παράδειγμα, η μεταχείριση του πιο συχνά πρωτογενούς νερού που προέρχεται από τις 

μπανιέρες, τα ντους και τον νιπτήρα (το οποίο είναι συνήθως λιγότερο μολυσμένο από το νερό που 

προέρχεται από κουζίνες και πλυντήρια) απαιτούν απλή εκτροπή και εν σειρά δεξαμενές 

επιτάχυνσης με χονδροειδές φιλτράρισμα για υποδαπέδιο πότισμα κήπων και αρδευτικούς σκοπούς 

μόνο. Πιο εξελιγμένα συστήματα που περιλαμβάνουν την αποθήκευση, λεπτή διήθηση, βιολογική 

επεξεργασία και UV απολύμανση και άντληση προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική αξία, όταν 

χρησιμοποιούνται για πλύση τουαλέτας, πλυντήριο ρούχων και εφαρμογές άρδευσης κήπων. 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα ύδατα για να ξεπλύνετε τουαλέτες, ως λίπανση των πράσινων περιοχών 

της εγκατάστασης ή όπου αλλού κρίνονται κατάλληλα, μπορεί να επιτευχθεί μείωση στην 

κατανάλωση νερού περίπου κατά 20% (επενδύοντας στο νερό-Life + Project).   

Είναι πιθανό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανακύκλωση αποβλήτων νερού δεν θα είναι 

δυνατή λόγω της υδραυλικής υποδομής που δεν επιτρέπει τη χωριστή συλλογή του γκρίζου από το 

μαύρο νερό (δηλ. απόβλητα νερού από τα ντους και τους νιπτήρες πλυσίματος-χεριών χωριστά από  

εκείνο των τουαλετών). Σε μερικές περιπτώσεις η έλλειψη χώρου για μια μονάδα επεξεργασίας 

γκρίζου ύδατος θα μπορούσε επίσης να καταστήσει αυτήν την επιλογή ανέφικτη, παρά το γεγονός 

ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόνερων δεν απαιτούν σημαντικό χώρο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετικό κατά την ανακαίνιση των ξενοδοχείων να εξασφαλιστεί 

ότι τα συστήματα συλλογής αποβλήτων νερού για τα ντους και τους νιπτήρες πλυσίματος χεριών 

είναι χωριστά από τη συλλογή λυμάτων τουαλετών, και ότι υπάρχει μια δυνατότητα να εισαχθεί μια 

ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας για τουαλέτες. Αυτό θα επιτρέψει στο ξενοδοχείο να εφαρμόσει 

την τεχνολογία επεξεργασίας γκρίζου ύδατος κατά την ανακαίνιση. Τα νέα ξενοδοχεία θα πρέπει 

επίσης να χτιστούν με αυτήν την υποδομή στον χώρο,  επιτρέποντας στους φορείς εκμετάλλευσης  

τη δυνατότητα εισαγωγής επεξεργασίας γκρίζου ύδατος.  
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• Οι τακτικοί έλεγχοι της πισίνας που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν διαρροές και οι σωστές 

διαδικασίες για τον καθαρισμό των χώρων της πισίνα είναι σε ισχύ. 

Οι διαρροές σε εξωτερικές ή εσωτερικές πισίνες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση 

νερού. Το σύστημα παρακολούθησης μπορεί να είναι με τη μορφή ενός οπτικού ελέγχου γύρω από 

την πισίνα, αλλά αποτελεί καλύτερη λύση να εγκαταστήσετε έναν ξεχωριστό υδρομετρητή 

παρακολούθησης. Συνιστάται ανεπιφύλακτα η επιθεώρηση να πραγματοποιείται καθημερινά.  

Επίσης οι σωστές διαδικασίες για τον καθαρισμό των περιοχών της πισίνας θα μπορούσαν να 

αποδειχτούν χρήσιμες για να αποτρέψουν τις απώλειες νερού. (π.χ. εξασφαλίζοντας ότι τα λάστιχα 

νερού δεν έχουν αφεθεί ανοικτά).   

  

 

 

Απόβλητα 

  

Υποχρεωτικά  

  

 Ένα σύστημα διαχωρισμού και διαχείρισης αποβλήτων για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα 

υπάρχει σε κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το δημοτικό δίκτυο συλλογής. 

Παραδείγματα των τύπων των διαχωρισμένων αποβλήτων είναι  χαρτί, χαρτόνι, μέταλλο, 

κονσέρβες, γυαλί, πλαστικό, φιάλες με επιστροφή, οργανικά απόβλητα, απόβλητα κήπων, 

μαγειρικά έλαια, κ.λπ.  

Οι χώροι διαλογής αποβλήτων πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι στο προσωπικό και οι 

οδηγίες/πινακίδες να υποδεικνύουν σαφώς πώς να γίνεται η διαλογή των αποβλήτων θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμες στο προσωπικό. Εγκαταστάσεις με κουζίνες πρέπει να  κάνουν διαλογή αποβλήτων  

στην κουζίνα, εάν είναι δυνατόν.  

Οι χωριστοί κάδοι για ξεχωριστά απόβλητα ή ένας κάδος  χωριστής διαλογής μπορούν να 

τοποθετηθούν στο μπαρ, εστιατόριο, τους χώρους  στάθμευσης, κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό να 

δίνονται σαφείς οδηγίες/πινακίδες (κατά προτίμηση εικόνες ή εικονογραφήσεις) που δείχνουν τους 

διαφορετικούς κάδους/χωρίσματα για τις διάφορες κατηγορίες αποβλήτων.   

 

 Τα προϊόντα μίας χρήσης και τα αναλώσιμα, όταν είναι δυνατόν, ελαχιστοποιούνται: 

μείωση των προϊόντων μιας δόσης. ποτά που σερβίρονται σε επαναχρησιμοποιήσιμη ή 

επιστρεφόμενη φιάλη ή δοχείο κ.λπ. 

Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η εγκατάσταση να αποφεύγει τη χρήση προϊόντων μίας χρήσης (μια φορά 

χρήση). Η δυνατότητα προσφοράς νερού βρύσης εξαρτάται από την ποιότητα του νερού. Εάν η 

ποιότητα του νερού βρύση επιτρέπει την προσφορά του, μπορεί να προσφερθεί όπως είναι ή μπορεί 

να φιλτραριστεί πριν προσφερθεί.   

Σε περίπτωση που η διοίκηση επιλέξει να έχει ξεχωριστές συσκευασίες μιας δόσης, το υλικό 

συσκευασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με οικολογικό 

σήμα ή να είναι ανακυκλώσιμο ή βιοδιασπώμενο.    

Σε περίπτωση που η διοίκηση αποφασίσει να χρησιμοποιήσει φλιτζάνια/ποτήρια, πιάτα και 

μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένες περιορισμένες 

περιπτώσεις/χώρους ή στην περίπτωση μεταφοράς τροφίμων και ποτών εκτός.    
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Εθελοντικά 

 Τα οργανικά απόβλητα γίνονται λίπασμα, εάν είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες περιοχές. 

Για την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των αποβλήτων από οργανικές πηγές, η εγκατάσταση θα 

πρέπει να διαθέτει σύστημα λιπασματοποίησης των οργανικών αποβλήτων της (απόβλητα 

τροφίμων ή/και απορρίμματα κήπου). Τα οργανικά απόβλητα πρέπει να γίνονται λίπασμα σε 

χώρους της εγκατάστασης σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους, και αργότερα να 

επαναχρησιμοποιούνται. Είναι σημαντικό η λιπασματοποίηση  να γίνει χωρίς να επηρεάσει την 

υγιεινή για τους φιλοξενουμένους, το προσωπικό και τη γύρω κοινότητα.  

  

 

Βιολογικά και τοπικά τρόφιμα και άλλα οικολογικά προϊόντα  

  

Υποχρεωτικά 

  

• Τα τοπικά και βιολογικά τρόφιμα και τα εθνικά ή διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα με 

οικολογική σήμανση προωθούνται και είναι πιο ορατά μέσα στο παραθαλάσσιο θέρετρο   

Όποτε είναι δυνατόν, τα τοπικά προϊόντα τροφίμων πρέπει να προσφέρονται στους πελάτες, 

προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη μειωμένη μεταφορά και να τονωθεί 

η τοπική οικονομία. Το κατά πόσον ένα προϊόν είναι τοπικά παραγόμενο θα εξαρτηθεί από τις 

περιστάσεις, αλλά μια απόσταση μικρότερη από 100 χιλιόμετρα από την πηγή παραγωγής στην 

εγκατάσταση θεωρείται συνήθως ως σύσταση ότι ένα προϊόν παράγεται τοπικά. Κατά την αγορά 

προϊόντων, συνιστάται επίσης να είναι οργανικά από αναγνωρισμένες αρχές.  

Γενικά, η διαχείριση ενθαρρύνεται επίσης να πωλεί προϊόντα που έχουν λάβει διεθνές ή εθνικό 

οικολογικό σήμα (ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα  κ.λπ.).  

Σε όλα αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη ορατότητα, τοποθετώντας τα μαζί σε μια 

"ειδική" γωνιά ή χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα και ετικέτες για να διαφοροποιούνται από τα 

άλλα.  

 

Εθελοντικά  

  

• Χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού με οικολογική σήμανση.  

Ως μέρος της πολιτικής αγορών, η διοίκηση ενθαρρύνεται ιδιαίτερα στην αγορά παντός είδους 

καθαριστικών, απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων και για πλύσιμο των πιάτων στο χέρι, και 

απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων στα οποία έχει απονεμηθεί ένα διεθνές ή εθνικά 

αναγνωρισμένο οικολογικό σήμα  (οικολογικό σήμα της ΕΕ,  Νορβηγικός Κύκνος, Μπλε Άγγελος, 

κ.λπ.):.  
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Διαχείριση και Επικοινωνία 

 

Υποχρεωτικά  

  

• Οι πελάτες ενημερώνονται για τις τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες 

στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.  

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες (π.χ. Ημέρα της 

Γης, Καθάρισε τον Κόσμο, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας), περιηγήσεις στη φύση σε  

πράσινες περιοχές, τη συμμετοχή σε δράσεις δενδροφύτευσης, άλλα ειδικά περιβαλλοντικά 

γεγονότα, διοργάνωση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης για τοπικά σχολεία ή κοινότητες, 

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.λπ.   

Η διοίκηση ενθαρρύνεται επίσης να συμβάλει στην υποστήριξη της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας, που συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των φυσικών προστατευόμενων περιοχών 

και των περιοχών με βιοποικιλότητα υψηλής αξίας.   

• Οι πελάτες ενημερώνονται για τα τοπικά δημόσια συγκοινωνιακά συστήματα, την υπηρεσία 

μεταφοράς με λεωφορείο ή τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας/περπατήματος.   

Για να ενθαρρυνθεί η χρήση της βιώσιμης μεταφοράς, η διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις ποδηλασίας και περπατήματος αντί της ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκινήτων:   

• τοπικά δημόσια/ιδιωτικά συστήματα μεταφορών (λεωφορεία, τρένα, μετρό, τραμ, βάρκες, 

κ.λπ.)  

• διαμοιρασμός ταξί/συστήματα μικρών λεωφορείων/ανταλλαγή αυτοκινήτων.   

• τις δυνατότητες χρήσης της υπηρεσίας μεταφοράς με λεωφορείο που παρέχεται από την 

εγκατάσταση·  

• για τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εγκατάσταση θα 

μπορούσε να έχει ένα έξυπνο ηλεκτρικό σταθμό φόρτισης του οχήματος ή να ενημερώνει 

σχετικά με τις κοντινές τοποθεσίες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  

• άλλα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών ποδηλασίας και εναλλακτικές 

λύσεις για περπάτημα. 

Εθελοντικά  

 

• Η διοίκηση έχει εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας που 

αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Αυτό το σύστημα 

διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική με συγκεκριμένους στόχους (διαθέσιμους 

σε όλο το προσωπικό) και την παρακολούθηση αυτών των στόχων.  

Για να διασφαλιστεί ένα συνολικό πλαίσιο για το έργο της βιωσιμότητας, μια μακροπρόθεσμη 

πολιτική βιωσιμότητας θα πρέπει να περιγράφει τους γενικούς στόχους και το επίπεδο φιλοδοξίας 

σε σχέση με τις δραστηριότητες διαχείρισης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η 

πολιτική βιωσιμότητας περιλαμβάνει περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και αναφορές σε κοινωνικά 

και πολιτισμικά θέματα. Πρόκειται για μια γενική διακήρυξη με μια δέσμευση για συνεχείς 

βελτιώσεις.  
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Για να εξασφαλιστούν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα, θα πρέπει να επιτευχθούν ειδικοί στόχοι  

κατά τα επόμενα 1-3 χρόνια και ένα σχέδιο δράσης για το πώς να φθάσουν (και παρακολούθησή 

τους) για τα προσεχή χρόνια θα πρέπει να διαμορφωθεί.   

Το σύνολο του προσωπικού πρέπει να ενημερώνεται για την πολιτική βιωσιμότητας και τους 

στόχους που έχουν τεθεί.  

 Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει ενεργό συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργής συνεργασία με τις ομάδες κοινού ενδιαφέροντος 

/συμφέροντος με σκοπό να ενδυναμωθεί ο ενεργός ρόλος που διαδραματίζει η εγκατάσταση στην 

δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στην περιοχή και στην προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών 

πρακτικών σε εταίρους συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε επίσης να αναφέρεται σε 

κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. Κατά περίπτωση, ενθαρρύνεται η συνεργασία με εμπλεκόμενες 

ομάδες για την προστασία των τοπικών ιστορικών αρχαιολογικών χώρων και τόπων.  

Οι εμπλεκόμενοι φορείς (τουλάχιστον ένας τύπος θα πρέπει να επιλεγεί) θα μπορούσαν να είναι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις – ΜΚΟ, τοπικές ομάδες, τοπικές αρχές, ντόπιοι κάτοικοι, τοπικά 

σχολεία, προμηθευτές, κ.λπ. Με σκοπό να γίνει καλά αντιληπτή η συνεργασία, πρόκειται για μια  

ενεργή αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ της εγκατάστασης και των σχετικών  εμπλεκομένων κοινού 

ενδιαφέροντος/συμφέροντος. 

 

4.5.2 Υλικό επικοινωνίας 

 

Το ακόλουθο υλικό ConsumelessMed θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες προκειμένου να 

προωθηθεί το έργο και τα μέτρα που εφαρμόζουν οι συμμετέχουσες εγκαταστάσεις: 

 Φιλμ παραθύρου (cm 8x8) που εμφανίζει την ετικέτα - υποχρεωτικό 

 Αφίσες (35x50 εκ.) που επισημαίνουν τα βασικά κριτήρια της ετικέτας - υποχρεωτικό 

 Πληροφοριακό φυλλάδιο σχετικά με το μοντέλο Consume-less - υποχρεωτικό 

 Ετικέτες αυτοκόλλητων ετικετών ή ραφιών για την ταυτοποίηση των προϊόντων   

      ConsumelessMed – υποχρεωτικό 

 Προσαρμοσμένα στοιχεία που ενισχύουν την εφαρμογή των υποχρεωτικών ενεργειών: π.χ. 

ζαχαριέρες, δοχεία συλλογής απορριμμάτων, τασάκι παραλίας - υποχρεωτικό (τουλάχιστον 

ένα) 

 Προσαρμοσμένα στοιχεία που πρέπει να δίνονται στους επισκέπτες: π.χ. φιάλες, υλικό 

ψυχαγωγίας - υποχρεωτικό (τουλάχιστον ένα)  


