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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν
από το πιλοτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και επέκτασης της εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονι
σμού

1836/93 (EMAS)

στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, αναγνωρ ίζονται και

αναλύονται τα κύρια θέματα της εφαρμογής ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
{ΣΠΔ) και παρουσιάζονται μέθοδοι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δρα
στηριοτήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα επιχειρηματικό
πλεονεκτήματα και οφέλη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από την υιοθέτηση ενός ΣΠΔ.

ADAPTATION OF ΤΗΕ COMMUNITY ECO·MANAGEMENT
AND AUDIT SCHEME (EMAS) AND IMPLEMENTATION
ΤΟ HOTEL INSTALLATIONS
Paρazoglou

Michael, Chemical Engineer (Ph .D)
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Chr istoforides Ana sta sios, Mechanical Eng ineer
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SUMMARY
Resυlts and conclυsions from α Eυroρean pilot project aimed at the adaptation of the
Regulation 1836/93 (EMAS) , so as to be capable to be. The important enνironmental issues
related to hotel actiνities and the d i fficυltie s of implementation are identified. Fυ rthermore, the
adνantages and the benefits gained from the implementation of an enνironmental management
system of a hotel installation are discussed.
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ΠΕ ΡΙ β ΑΛΛΟΝτΙΚΗ ΔΙΑΧΕ Ι ΡΙ Σ Η

I ENVIRONMENTAL MANAG EMENT

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένας αυξανόμενος αριθμός σχημάτων και προτύπων για την προώθηση της αειφόρου ανάmυ 
ξη ς στον του ρ ισμό και την πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής δ ιαχείρισης τουριστικών επι 
χει ρήσεων έχει αρχίσει να εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια , σε πολλές περιοχές του κόσμου , σ αν

αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τουριστικών οργανώσεων και ξενοδοχειακών συνδέσμων. Μ ια
ενδεικτική λίστα τέτοιων σχημάτων περιλαμβάνει τα εξής

:

το " Πράσινο Κλειδί" της Δανίας , το

''Αυστριακό Περιβαλλοντικό Σύμβολο για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις", η "Πράσινη Βαλίτσα" της
Γερμανίας, η "Ασημένια Φτέρη " της Νέας Ζηλανδίας και το "Σχήμα Πράσινων Τουριστικών Επιχειρή 
σεων" της Σκοτίας. Επιπλέον , ένδεκα

(11)

μεγάλοι όμιλοι ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δημιούργη

σαν την "Διεθνή Πρωτοβουλία των Ξενοδοχείων για το Περιβάλλον". Τα παραπάνω είναι μερ ικά
παραδείγματα της απάντησης της τουριστικής βιομηχανίας στο αυξανόμενο επίπεδο ενη μέρωσης ,
ευα ισ θητο π οίησης και ενδιαφέροντος των " πράσινων" τουρ ιστων σε περιβαλλοντικά θέ ματα . Συ χνά

όμως τέτοια σχήματα και πρωτοβουλίες ε ίναι περιστασιακά και δεν έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊ
κή ισχύ . Από την άλλη πλευρά , σχήματα και πρότυπα όπως το Κοινοτικό Σύστη μα Περ ιβαλλοντικής

Διαχείρισης και Ελέγχου
το Διεθνές Πρότυπο

[1] (EMAS), όπως αυτό ορίζεται από τον Κοινοτικό Κανονισμό 1836/93, και
IS014001 [2], παρέχουν μια συστηματική και καθολική προσέγγιση στο αντι

κείμενο της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα, τα συστήματα αυτά παρέχουν τον ' πυρήνα'
για την ανάmυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) , το οποίο

μπορεί να πιστοποιηθ εί από έναν ανεξάρτητο διαπιστευμένο επιθεωρητή . Η εργασία παρουσιάζει τα
α ποτελέσματα και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος για την επέκταση και
εφαρμογή του Κανονισμού

EMAS

σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις . Το πρόγραμμα υλοπο ιήθη κε από

τις εταιρίες ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και ALτEREN Ο.Ε . , υπό την αιγίδα της ΕΝΩΣΗΣ Ξ ΕΝΟ ΔΟΧΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Σ, και συγχρηματοδοτήθηκε από την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ ΧΙ της Ε.Ε. και το Υ.Π Ε.ΧΩ.ΔΕ.
Σκοπός του έργου αυτού , που ξεκίνησε πιλοτικά με αρχικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους ξενοδο
χεια κών επιχειρήσεων της Χαλκιδικής και συνέχισε με την εφαρμογή του Κανονισμού και την πιστο
ποίηση μιας ξενοδοχειακής μονάδας, ήταν η προσαρμογή του Κανονισμού

EMAS έτσι ώστε να επε

κταθεί και να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση ΣΠΔ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων .

2.

ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθο ς των εγκαταστάσεών τους και τις δρα

στηριότητές τους προκαλούν περιβαλλοντικές επιmώσεις, όπως και κάθε επιχείρηση που παράγει
προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους . Μπορεί βέβαια η φύση και το μέγεθος των
επιπτώσεων αυτών να μην συγκρίνεται με αυτές των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα, δεν

παύει όμως μία ξενοδοχειακή επιχείρηση να καταναλώνει ενέργεια και λοιπούς φυσικούς πόρους
και να παράγει απόβλητα . Παράλληλα η ξενοδοχειακή δρ α στηρ ιότητα είναι άρρηκτα δε μένη μ ε το

περιβάλλον. έτσι ώστε η υπόθεση της διατήρησης του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης
να αποτελεί όρο ύπαρξης και συνέχισης της δραστηριότητος της . Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

των ξενοδοχειακών μονάδων μπορούν να συνοψισθούν ως εξής

2.1 ΑΕΡΙΕΣ

[3]:

ΕΚΠΟΜΠΕΣ , ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, οι υγρές aπορρίψεις στο ύδατα ή τους υπονόμους και

τα στερεά απόβλητα, που συνήθως παράγονται από τις δραστηριότητες μιας ξενοδοχειακής εγκα
τάστασης, συνοψίζονται στον Π ίνακα

1. Η μείωση των αποβλήτων και των ρύπων μπορεί να επιτευ 239
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χθεί ακολουθώντας μία σειρά απο οδηγίες, μεθοδους και περιβαλλοντικά φιλικά επιλογές που
συνοψιζονται παρακάτω :

Παρακολούθηση , σωστή λειτουργία και συντηρηση των εγκαταστάσεων: α) της εγκατάστα

•

σης επεξεργασίας υγρων α ποβλήτων, ώστε να τηρουνται οι απαιτησει ς τη ς νομοθεσιας, β)

των εγκαταστάσεων καύσης (π.χ. λέβητες , aτμογεννήτριες κλπ .)

+ Σωστή πολιτική αγορων: α) εναλλακτικά προιόντα, που μπορουν να επαναχρησιμοποιηθούν,
ανακυκλωθούν ή είναι λιγότερο ρυπογόνα. β) ανθεκτικά προίόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής
και γ) ενεργειακά αποδοτικά προιόντα. Η σωστή πολιτική αγορών οδηγεί σε ελαχιστοποίηση
ή μείωση της πηγής της ρύπανσης.

+ Υιοθέτηση πολιτικης ανάκτησης, ανακύκλωσης-επανάχρησης
ΠΙΝΑΚΑΣ

1

Ειδος και πηytς ρυπωv και αποβληrωv που napάyovraι σε ξεvοδοχειο

ΕΙΔΟΣ

ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εκπομπές α έριων ρυπων

Απο κούςη καυσίμων (υγρων/οεpιων)

Εκπομπές οπό λέβητες γιο παραγωγή

θερμου νερου οτμου , Αυτοκίνητο Συσκευές αερίου σε κουζίνες κλπ ., Ηλεκτρο
παραγωγό ζευyη

Χημικες και τοξικές ουσιες

Απωλειες φρεον (CFCs) απο ψυγείο , κατοψυκτες.
. Χρήση προιόντων σπρέυ , μονωτικων οφρων κλπ .
HALON. Χρήση χημικων ουσιων mεγνωκοθο ριστηρίων

ψυκτικό μηχανημοτα κλπ
Χρηση πυροσβεστήρων

(τριχλωροιθυλένιο) . Εντομοκτόνο (Χλωριωμένοι υδρογονάνθρα κες)
Οσμες Απο τουαλέτες, κουζινες. βαφές (ιδίως σπρέϋ)
Απορριψεις σε υδατα ή υπονομους

•

Χρηση απορρυπαντικων, λευκαντικων η ολλων υλικων καθαρισμου , οξέων,
βοσεων διαλυτων κλπ .

•

Φυτοφαρμακο, εντομοκτονο , ζιζανιοκτονα. μυκητοκτόνα. μικροβιοκτόνα και

λιπασμα τα

• Τριολογονο-μεθόνιο (σε πισίνες) και PCBs σε μετοσχηματιmές
• Μη-επεξεργασμένο λυμοτο υδραυλικών υποδοχεων
• Υγρο οπως λοδιο. λιπη , κουσιμο σπα διαρροές δεξαμενων , σωληνων κλπ.
Xopn, Αλουμινιο , Γυολι. Πλοmικο, Υπολείμματα τpοφων και ολλων οργονικω~
ουσιων. Αλλα τοξιχο και επιχινδυνα αποβλητα (π.χ . toner φωτοαmγροφιχων κλπ .)

Στερεο αποβλητο

2.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενέργεια χρησιμοποιείται σχεδον σε κάθε τμήμα μιας ξενοδοχειακής εγκατάστασης , η κατανά
λωση ενέργειας εντούτοις εξαρτάται από πολλους παράγοντες , οπως η γεωγραφική θέση, η κατη 
γορία, το μ έγεθος και η ηλικία των κτιρίων, οι συσκευές και συστήματα που βρίσκονται εγκατεστη
μένα. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να περιλαμβάνει περιβαλλοντικό φιλικά επι
λογές που παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ

2. Τέλος,

η διαχείριση του ξενοδοχείου πρέπει να ενημε

ρώσει τους πελάτες γύρω από το περιβαλλοντικο πρόγραμμα που ακολουθεί χρη σιμοποιώντας

posters, ενημερωτικά έντυπα

και οδηγίες, που παρουσιάζουν την περιβαλλοντικό φιλική χρήση των

ενεργοβόρων συσκευών.

2.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΝΕΡΟΥ

Το νερό επίσης καταναλώνεται σε κάθε τμημα μιας ξενοδοχειακής εγκατάστασης. Κύριο θ έμα

που σχετίζεται με τη κατανάλωση νερού είναι η επαρκειό του και ο κίνδυνος λειψυδρίας . Η εξοικο
νόμηση νερού είναι επιθυ μητη οπουδηποτε και ειδικό στις πε ριοχές εκείνες όπου τα αποθέματα
νερού ειναι αν επαρκή. Επιπλέον, η τροφοδοσια με νερό απαιτεί σημαντική χρηση ενέργειας και
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έτσι ως αποτέλεσμα, η χρήση νερού συχνά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα.
·οπως και στη περίmωση της ενέργειας, η μείωση της κατανάλωσης νερού μπορεί να γίνει με τις
παρα κάτω περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές που παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ

3.

Η πρωταρχικά

περιβαλλοντικά φιλική επιλογή, στη περίπτωση του νερού, είναι η χρήση όπου είναι δυνατόν ανα
κυκλωμένου νερού για δραστηριότητες που δεν απαιτούν πόσιμο νερό.
Πι ΝΑΚΑΣ

2.

Περιβαλλοντικά φιλικές μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας

1. Επεν δ ύσεις σε εξοικονόμηση και αποδοτικότερη χρήση ενέργειας
• Χρήση εναλλακτικών ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
• Ηλια κοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά, αν εμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία
• Συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού
• Συστήματα ανακτησης θερμότητας (π.χ . σε συστήματα εξαερισμού, πισίνες και πλυντήρια)
• Καλύτερη θερμομόνωση κτιρίων, χρήση διπλών υαλο πινάκων, οεροστεγανότητο
• Βελτιώσεις στο συστήματα θ έρμανσης (π.χ. χρήση aποδοτικότερων λεβήτων κα ι θερμοστατών, συμπαραγωγή)
• Βελτιώσεις στο συστήματα φωτισμού (π .χ. λαμπτήρες χα μηλής κατανάλωσης, αυτόματο σύστη μα ελέγχου φωτι
ομού , χρήση του φυσι κου φωτισμού)

• Βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση των ενεργοβόρων συσκευών (π .χ . ψυγείο, πλυντήρια κλπ.)
• Κατάλληλη κα ι αποδοτική χρήση των ενεργοβόρων συσκευών. Προγραμματισμένη λειτουργία σύμφωνα με τα
πραγματικά φορτίο που απαιτούνται

•

Κατάλληλη επεξεργασία νερού γιο να προληφθουν επικαθήσεις σε συσκευές που μπορούν να προκαλέσουν μεί
ωση τη ς μεταφοράς θερμότητας

•

Σωστή πολιτική αγο ρών και συντήρησης εξοπλισ μού. Το προσωπικό το υπ εύθυνο για την αγορά και συντήρηση
πρέπει να απαιτεί να συνυπολογίζεται η ενεργειακή κατανάλωση και οι διαδικασίες συντήρησης στις επιλογές

Eco-Label, Energy Efficiency Label, CE)
2. Κανόνε ς και διαδικασίες διαχειριστικού ε κσυγχρονισμού ("νοικοκυρέματος " )
• Σβήσιμο συσκευών και φώτων όταν Δεν χρησιμοποιούνται (π.χ . καρτοδ ιακόπτες),
των αγορών (π .χ. σημάνσεις όπως

ελεγχόμενο όνοιγμα/κλείοιμc

πα ραθύρων σε σχέση με τη λειτουργία του κλιματισμού

•
•

Διατήρηση των δωματίων σε ικανοποι ητικές θερμοκρασίες με βελτιστοποίηση των προγραμμάτων λε ιτουργίας
Σχεδιασμός ή κα ι βάψιμο των χώρων επιοκεmών. γραφείων ώστε να εκμεταλλεύονται το φυσικό φωτισμό και νο
βελτιώνουν την ανάκλαση

• Καθαρισμός φώτων και παραθύρων
• Σκίαση π αραθύρων , κλείσιμο κουρτινών για μείωση ψυκτικών φορτίων από ηλιασμό
• Παρακολούθηση των καταναλώσεων και αναφορά σε περιmώσεις υπερβολικής κατανάλωσης

για θέρμανση , κλι

ματισμό , φωτισμό .
Π ΙΝΑΚΑΣ

3.

Περιβσλλοvτικά φιλικές μέθοδοι εξοικονόμησης νερού

1. Επενδύσειs_ σε εξοικονόμηση και αποδοτικότ ερη χρήση νερού
• Εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας νερού, αν δεν υπάρχει
• Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίη ση νερού και χρήση μη-πόσιμου

νερού σε π ισίνες και γιο σκοπούς καθορι

ομού , πλυσίματος και συντήρησης

• Βελτιώσεις στο είδη υγιεινής , μπα ταρίες . κεφαλ ές λουτήρων (π.χ. δοχείο έκπλυσης χαμη λής κοτονάλωσηc
νερού, ειδικές βαλβίδες ελέγχου pοής, κλπ .)

• Βελτιώσεις στην απόδοση συσκευών που κατοναλωνουν μεγάλες ποσοτητες νερού (πλυντήρια ρούχων, πιάτων) .
Προγραμματισμένη λειτουργία σ ύμφωνα με το πραγματικό φορτία που απαιτούνται

•

Βελτιώσεις στην αγορά και συντήρηση (εκτίμηση της κατανάλωσης νερού στην επιλογή της αγοράς, έγκαιρη επι
σκευή διαρροών , κλπ. )

2. Κανόνες και διαδικασίες διαχειριστικού εκσυyχρον ισμού ("νοι κοκυρέ ματος" )
• Έγκαιρη αναφορά γιο διαρροές νερού κα ι γρήγορη επισκευή
• Ελαχιστοποίηση της σπατάλης και δια ρροών νερού σε δρα στηριότητες που
νερού (καθαρισμός, πλύσιμο, πότισμα πρασίνου κ.ά .)
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ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Κάθε αγορά έχει περ ιβ αλλοντική επίmωση και έτσι οι αγορές υλικών με σημαντικές περιβαλ
λοντικές επιπτώσεις , άλλες από αυτές που αναφέρονται στα θέμ ατα της ενέργειας και του νερού
πρέπει να αναγνωρισθούν . Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις περιβαλλοντικές επιmώσεις που προ
καλούνται από την αγορά υλικών, είναι συνδυασμός περιβαλλοντικής σημασίας και όγκου. Μία
αγορά μπορεί να είνα ι σημαντική ότα ν η π ερ ιβαλλοντική επίπτωση ε ίν αι σημαντική α κόμη κα ι αν η
ποσότητα είναι μικρή , ή όταν η ποσότητα είναι μεγάλη ακόμη και αν η ιδια ίτερη επίmωση είναι
μικρή . Έτσι, αναγνωρίζοντας τις αγορές με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι δυνατόν
να εφαρμοσθεί μία περ ιβαλλοντικά φιλικά ή " υ π εύθυνη" πολιτική αγορών . Με αυτό τον τρόπο ένα
ξενοδοχε ίο μπορεί να γίνει περισσότερ ο οικονομικά αποδοτικό αλλά και περιβαλλοντικά φιλικό .

Στον Π ίνακα

4

που ακολουθεί, παρουσιάζονται τυπικές κατηγορίες αγοραζόμενων υλικών με τα

αντίστοιχα εναλλακτικά περιβαλλοντικά φιλικά υλικά .

ΠΙΝΑΚΑΣ4 .

Εναλλακτικά υλικά. φιλικά προς το περιβαλλοντικά
Αναλώσιμο

Χαρτί (φωτοαντιγραφικό , υπολογιστών .

Ανακυκλωμένο χαρτί. λευκασμένο χωρfς χλώριο

επιστολών, σημειώσεων κλπ.)
Μολύβια και στυλο

Αναγομωσιμα

Διορθωτικό υγρό

Χωρ(ς διαλυτες
Εξοπ λ ισμός γραφείου

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, και

Ενεργειακό αποδοτικό μηχανήματα

λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Χωρίς τη χρήση

CFCs στη παραγωγή των τυπωμένων κυκλωμάτων

Ανακυκλώσιμη πλαστική θ ήκη

Δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοση ς μηνυ μάτων
Εκτυπωτές

laser. φωτοαντιγραφικά

(fax, e-mail)
toner, Ενεργειακό αποδοτικό μηχανήματα
Δυνατότητα stand-by, Φfλτρα όζοντος
Ανα γομώσιμα

Δυνατότητα για αντίγραφο διπλής όψης

Άλλες ηλεκτρικές συσκευ ές

Ενεργ ειακά αποδοτικές συσκευές (π .χ. με σήμανση)
Υλ ι κό

Υλικά καθορισμού όλων των τυπων

Βιοδιασπώμενο

Χωρίς φωσφορικές ενώσεις κα ι παράγωγο χλωρfου
Φυτοφάρμακα, εντομοκτόνο, ζιζανιοκτόνα,

Να μην περιλα βμάνονται στη Κόκκινη , Μαύρη και Γκρί λίστα

μικροβιοκτόνα, κτλ. και λιπάσματα

Δι αφορετικά αναγνωρfζονται ως επικίνδυνα

Υλικό κατασκευων. ξυλεία κτλ.

Ανακυκλωμένα , επαναχρησιμοποιημένα μη τοξικό ή επικινδυ να

Υλικό που χρησιμοποιούν

Συνολική αντικατάστα ση

(π .χ. αμίαντος) , Ελεγχόμενη υλοτομία

CFC και HCFC

(π.χ αφρο f, υγρό ψυγείων, πυροσβεστήρες)

CFCs και HCFCs

(αεροζόλ και σ πρ έϋ

χωρίς επιβλαβή προωθητικό και εναλλακτικά ψυκτικό μέσα)

Μπαταρίες

Επαναφορτιζόμενες, Χωρίς κάδμιο και υδράργυρο

Μετασχηματιστες και πυκνωτές

Συνολική αντικατασταση των

Μπογιές

Υδατοδιαλυτές, Χωρfς μόλυβδο και τοξικούς διαλύτες

Πλαστικές σακούλες και άλλα υλι κό από πλαστικό

PCB's.

Ελαχιστο ποίηση των πλαστ ικών και ενθάρρυνση
της χρήσης χάρτινων ή γυόλινων συςκευαςιών

Ανακυκλώσιμα πλαστικό (LOPE , H DPE . PEτ)
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2.5 θΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩτΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κύριος σκοπός κάθε ξενοδοχείου είναι να παρέχει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για τους

πελάτες του , έτσι τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και η ποιότητα του αέρα του εσωτερικού περιβάλ
λοντος είναι ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα. Το ενδιαφέρον σχετικά με τη ποιότητα του αέρα του

εσωτερικού περιβάλλοντος έχει αυξηθεί με την αύξηση της χρήσης μηχανικού εξαερισμού και κλι
ματισμού αλλά και από σχετιζόμενα επεισόδια (όπως π .χ. νόσος των λεγεωναρίων, σύνδρο μο
αρρώστιας κτιρίων).

2.6 ΕΜΜΕΣΕΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ (ΜΗΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ , ΥΠΟΒΑθΜΙΣΗ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις έχουν επιmώσεις στο περιβάλλον που προκύπτουν από την
ανάπτυξη και τη λειτουργία τους και από τις δραστηριότητες των πελατών τους. Οι κύριες έμμε 
σες επιmώσεις είναι:

+ Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και άλλες αισθητικές παράμετροι μπορούν να έχουν επίmωση
στο τοπίο και στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής εγκατάστασης μιας ξενοδοχειακής
μονάδας.

+ Ρύπανση

που προέρχεται από τη μεταφορά των πελατών προς τις εγκαταστάσεις, όπως

λεωφορε ία, πλοία και αεροπλάνα

+ Μεταβολή

και υποβάθμιση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος (δάση, παρ αλίες)

μιας ξενοδοχειακής εγκ ατάσταση ς που προκαλε!ται από την ανάπτυξή της και τις δ ραστη 
ριότητες των πελατών .

3.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ1ΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΠΔ
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος , μέσα στο οποίο λειτουργούν , αποτελεί ευνόητη όσο

και επιτακτική ανάγκη για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εντούτοις, τα οφέλη που επέρχονται
στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο δεν αρκούν για να αποτελέσουν και κίνητρα των επιχειρήσεων
ώστε να προβούν σε ανάλογες ενέργειες. Παραδείγματα όμως από τη διεθνή πρακτική έχουν δεί
ξει ότι ακόμη και με τη στενή έννοια η βελτίωση μιας επιχείρησης στην αντιμετώπιση περιβαλλο
ντικών θεμάτων μπορεί να συμβαδίσει με ανάmυξη και αύξηση κερδών . Παραθέτουμε εδώ ενδει

κτικά ορισμένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικό οφέλη της περιβαλλοντικής διαχείρισης

(3] :

α . Με ιωμένη κατανάλωση άρα μειωμένο λειτουργικό κόστος. Μειώνοντας τη κατανάλωση
ενέργειας (π. χ. σβήσιμο θέρμανσης , κλιματισμού, φωτισμού σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται,
χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών) , η ξενοδοχειακή

επιχείρηση μπορεί να συνεισφέρει σε σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει
σημαντικά στη μείωση του λειτουργικού κόστους.
β. Σεβασμός προς τον πελάτη, βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της ανταγωνιστικής θέσης. Οι
πελάτες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το περι βάλλον. Η ευαισθητοποίηση της επιχείρησης
σε περιβαλλοντικά θέματα θα αυξήσει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη τους προς το ξενοδοχείο
και θα προσελκύσει περιβαλλοντικό ευσυνείδητους πελότες . Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν
πως η βελτίωση της εικόνας που μ fα επιχε!ρηση δίνει προς το ευρύ κοινό εfναι η σημαντικότερη
ωφέλεια που μπορεf να προκύψει από την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχεfρισης .
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γ. Θεμελίωση εμπιστοσύνης από τους εργαζόμενους. Η εμπλοκή των εργαζομένων στη χάραξη
και εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής δημιουργεί κ!νητρο και εξασφαλίζει σε μεγάλο

βαθμό την αποτελεσματικότητα των μέτρων .
δ. Μακροχρόνια επιχειρηματικό πλεονεκτήματα. Δουλεύοντας με το προσωπικό της επιχείρη
σης , τους εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους οργανισμούς σε περιβαλλοντικό θέματα , συμβόλ

λει σημαντικό στην αναβάθμιση του τοπικού περιβόλλοντος από το οποίο εξαρτάται το μέλλον της
επιχε!ρησης και του τουρισμού γενικότερα.

4.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

EMAS

ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛ 

ΚΙΔΙΚΗΣ
Το Ευρωπα'ίκό πιλοτικό πρόγραμμα για την επέκταση και εφαρμογή του Κανονισμού

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υλοποιήθηκε κατά τα έτη
ΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και

ALTEREN

1997-1998, από

EMAS

σε

τις εταιρίες ΕΥΡΩΣΥΜ·

Ο.Ε. και την υποστήριξη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΙ της Ε.Ε. καθώς

και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ . Ε. Σκοπός του πιλοτικού αυτού έργου ήταν η προσαρμογή του Κανονισμού

EMAS, έτσι

ώστε να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση ΣΠΔ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Το έργο αυτό , που ξεκ!νησε πιλοτικό στην Ελλάδα, όπου ο τομέας του τουρισμού έχει μία ιδιαίτερη
σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανόmυξη της χώρας. Ταυτόχρονα, αναμένεται από τον
αρμόδιο φορέα της χώρα ς μας (Υ. Π Ε.ΧΩ.Δ.Ε .) η νομοθετική ρύθμιση , η οποια θα δίνει τη δυνατό
τητα της πειραματικής εφαρμογής του

EMAS και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Σήμερα , μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν εθελοντικό σε ένα σύστημα , που τους δίνει την ευκ αιρία να

μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους και να αναβαθμίσουν ταυτόχρονα
τις υπηρεσίες τους, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική συνιστώσα της πολιτικής τους . Ειδικότε
ρα, τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τη συμμετοχή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
της χώρας μας στο προτεινόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχε!ρισης είναι:

+ Ανάδειξη του

περιβάλλοντος και της διαφύλαξης του ως παράγοντα της τουριστικής ανά-

mυξης

+ Πρωτοπορία των ελληνικών ξενοδοχείων στην υιοθέτηση ΣΠΔ
+ Εισαγωγή μοντέρνων συστημάτων οργάνωσης στις ξενοδοχειακές μονάδες.
+ Εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, α' υλών και φυσικών πόρων που μπο
ρούν να οδηγήσουν σε πραγματική με!ωση του κόστους λειτουργίας.

4.1

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η πιλοτική εφαρμογή του

EMAS στις

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

(EMAS-HJGR) πραγματοποι

ήθηκε σε δύο φάσεις . Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης διενεργήθηκαν αρχικές περιβαλλοντι

κές αναλύσεις σε επτά

(7)

ξενοδοχειακές μονάδες , που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να συμμετά

σχουν στο πρόγραμμα. Ο σκοπός των αναλύσεων ήταν να προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση
τη ς περιβαλλοντικής διαχ ε!ρισης που εφαρμόζεται στα ξενοδοχεία που συμμετείχαν , ώστε να εκτι
μηθεί η περιβαλλοντική τους επίδοση . Τα θέματα που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων

ήταν σύμφωνα μ ε τις απαιτήσεις του

EMAS

(Παράρτημα

I, Μέρος

η . Οι αρχικοί περιβαλλοντικοί

έλεγχοι των ξενοδοχείων έδειξαν ότι σε ορισμένο αριθμό από αυτό έχουν αναληφθεί μεμονωμένα
δράσεις μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωρίς όμως προγραμματισμό και συστηματοποίη
ση. Το σύνολο των ξενοδοχείων που συμμετε!χαν στο πρόγραμμα , παρουσιάζουν μία μέση περι-
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κοντά στο μέσο επίπεδο σύμφωνα με

μία αναλυτική μ εθοδολογία εκτίμησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων που
αναmύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος. Η εφαρμογή ενός ΣΠΔ θεωρείται πλέον απαρα ίτητη
για να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των ξενοδοχείων με ένα συστηματικό και τεκμη
ριωμένο τρόπο.

ΠΙΝΑΚΑΣ

5.

Εκτlμηση περιβαλλοvrικής απόδοσης -βαθμολόγηση ουμμετεχόvrων ξενοδοχείων.
ΚΡΙτΗΡΙΑ

1
2
3
4
5
6

Mt y. Β οθμ .

νι

AR

DA

KR

SA

ΑΚ

TD

80
150
100
160
30

72

72

72
21
92.8
27

81
28
89.6
27

80
68.7
15
41 .6
30

56
73.5
54
89.6
27

40
73.5
83.5
105.6
27

56
69
53
41.6
30

72
86.1
74
94.4
30

80
100
110

14.4
80
33

30.8
80
22

22.4
80
33

25.6
50
22

23.2
90
66

22
80
22

29.6
80
22

90
100
1000

32.4
9
10
15
454.6 454.4

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝτιΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

θΟΡΥΒΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡ ΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΓΟΜΒΟΙ

7 ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΜ ΕΙΑΣ
β ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9 ΕΞ ΩτΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝτιΚΗ
ΠΟΛΙτιΚΗ
100ΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

27.9
ο
15
15
413.6 412.7

12.6
36
ο
50
10
15
593.3 396.2 503.1

1.

Συvολικη περιβαλλοvrική επίδοση εmό ξενοδοχείων της Χαλκιδικής, που ουμμετειχον σrο πρόγραμμα

100 . . . - - - - -

*'

-

- - - - - - - - --

50

ο
νι

AR

DA

KR

SA

---

π
ΑΚ

ΤΟ

Σε δεύτερη φάση και ζητώντας την ενεργό συμμετοχή των ξενοδοχείων , δύο ξενοδοχειακ ές

επιχειρήσεις εκδήλωσαν το ενδιαφέρον για την υιοθέτηση και πλήρη εφαρμογή ενός ΣΠΔ, σ ύμφω
νου με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
του ΣΠΔ του ξενοδοχείου

VIRGINIA

EMAS. Στις 23-24/6/ 1998 πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση
στη Νικήτη Χαλκ ιδικής και επ ικυρώθηκε η περιβ αλλοντική

δήλωσης της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας από διαπιστευμένο επιθεωρητή περιβάλλο
ντος της Γερμανικής εταιρίας

Gerling CERT Umweltgutachter GmbH.

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις, έχει εκδοθεί Οδηγός για την εφαρμογή του Κοινοτικού
Κανονισμού

EMAS

σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

[3]. Ο

Οδηγός αυτός έχει διανεμηθεί σε όλα τα

μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής , αλλά και σε όλου ς τους συναφείς φορείς , οργανισ μούς

και ενώσεις.

245

HELECO '99

ΠΡ ΑΚΤιΚΑ ΣΥ Ν Ε ΔΡιΟΥ

I CO NFERENC E PR OC EEOιN G S

4.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη συμμετοχή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα , εξήχθη
σαν ορισ μένα σημαντικά συ μπεράσματα:

+ Οι

ξενο δοχειακές ε πιχειρήσε ις δείχνουν ζωηρό ενδιαφ έρον για υ ιοθέτηση Σ ΠΔ, εξα ιτίας

της ιδιαιτερότητας του κλάδου και της αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας τόσο των
τουριστών όσ ο και των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια.

+ Υπάρχει μεγόλη

προθυμ ία συ μμετοχής επειδή και οι ξενοδοχεια κές επιχειρήσεις έχουν

συνειδητοποιήσει ότι το περιβάλλον είναι όρος ύπαρξης για τις δραστηριότητές τους

+ Οι

μεμο νωμένες ενέργειες αρκετών ξενοδοχε ίων δεν μπορ ούν εύ κολα να αποδ ώσου ν .

Υπάρχει ανάγκη συντονισμού σε ευ ρύτερο επίπεδο μ ε τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοί
κησης (π.χ. διαχωρισμός και ανακύκλωση απορριμμάτων).

+ Υπάρχει έλλειψη ενημέ ρωσης για περιβαλλοντική νομοθεσία και νέες διαθέσιμες τεχνολογίες
+ Η εποχιακή λειτουργία πολλών ξενοδοχείων δεν ευνοεί την εφαρμογή επίσημων συστημάτων
διαχείρισης , ενώ υπάρχει μικρή εμπειρία στην εφαρμογή επίσημων συστημάτων διαχείρισης .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμος 1836/93/ΕΟΚ: 'Γιο την εκούσιο συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομ έ ο στο κοινοτικό

σύστημα Περιβαλλοντική ς διαχείριση ς ΚΟι ελέγχου ',

0J L 168, 10-7-93.

ISO 14001 : 'Enνironmental Management System - Specilication with

gυi d ance

for use'

Οδηγός γιο το 'Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κο ι Ελέγχου γιο τις Ελληνικέ ς Ξενοδοχειακές Εγκοτοστόσεις

EMAS-H/GR', συντάχθηκε

από: ΑΠΕRεΝ Ο. Ε, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α. Ε, και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διευ

θυνση ΧΙ της ε. ε.
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