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Απολογισμός Αειφορίας 

Το ξενοδοχείο Olympia Golden Beach Resort & Spa δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση 
του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης 
της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Αναγνωρίζει τον απαραίτητο ρόλο που 
διαδραματίζει η προστασία του περιβάλλοντος στην πολιτική αειφόρους ανάπτυξη του 
τουρισμού. 

Τα κύρια επιτεύγματα του 2021, σχετικά με τα παραπάνω ήταν τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Η εταιρεία μας, στοχεύοντας στην μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος 
αποφάσισε να στηρίξει ενεργά τους τοπικούς προμηθευτές και παραγωγούς καθώς και να 
εξασφαλίσει ότι οι επισκέπτες μας θα γεύονται  τοπικά και αυθεντικά  προϊόντα στα 
εστιατόριά μας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ένας από τους κύριους στόχους του ξενοδοχείου μας κάθε χρόνο, είναι η ενημέρωση, η 
ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του προσωπικού μας  για την ενεργή συμμετοχή του 
στην περιβαλλοντική διαχείριση της επιχείρησης. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές 
εικόνες  από σχετικά σεμινάρια. 
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Ενεργειακή και φιλική προς το περιβάλλον αναβάθμιση του Σπα 

Το Olympia Golden Beach Resort & Spa καινοτομεί για ακόμη μια φορά, 
αντικαθιστώντας το τρόπο παραγωγής θερμότητας στην εσωτερική θερμαινόμενη 
πισίνα του σπα, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. 
Πρόκειται για μία πρωτότυπη κατασκευή, η οποία είναι εξαιρετικά φιλική προς το 
περιβάλλον και μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η 
περιβαλλοντική μας ευαισθησία αντανακλάται μέσα από την καθημερινή μας 
προσπάθεια να μειώσουμε σημαντικά τη κατανάλωση ενέργειας μέσα από τις 
επιλογές μας. 
Εξάλλου, οι πιστοποιήσεις του Travelife και ISO 14001 αποδεικνύουν την έμπρακτη 
προσπάθειά μας για ένα πιο καθαρό και πράσινο περιβάλλον. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Παρακολουθούμε όλη την ενέργεια που καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της 
σεζόν. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις μετρήσεις μας. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020 & 2021 
ΓΚΑΖΙ ΠΑΡΟΧΟΣ: FGAS EU A.E. 

 
ΕΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΚΙΛΑ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
(λίτρα) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
(κιλά) 

2020 FGAS EU A.E. 28,735 14,332 10,213 2,81 1,40 

2021 FGAS EU A.E. 41,050 20,708 15,435 2,66 1,34 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 & 2021 
ΠΑΡΟΧΟΣ VOLTERA & ΔΕΗ 

 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(Kwh) 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (Kwh) 

2020 409.257,46 10,213 40,07 

2021 518.926,80 15,435 33,62 

 
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η εταιρεία μας στοχεύει στην βιωσιμότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος 
για το λόγο αυτό επιλέγει προϊόντα με οικολογική συνείδηση. Για να το πετύχουμε, 
οι ενέργειες που ακολουθήσαμε είναι οι ακόλουθες: 

• Το 2014 αντικαταστήσαμε σχεδόν όλους τους λαμπτήρες παλαιάς 
τεχνολογίας στα δωμάτια με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Με αυτή την 
ενέργεια μειώσαμε την κατανάλωση ρεύματος τουλάχιστον 10.000 Kwh ανά 
ώρα. 
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• Από το 2011 γίνεται χρήση μόνο με βιοδιασπώμενα απορρυπαντικά σε όλες 
τις διαδικασίες καθαρισμού και για τη συντήρηση μόνο με οικολογικά 
χρώματα. 

• Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί για την κουζίνα καθώς και χάρτινες 
σακούλες, χάρτινα ποτήρια και χάρτινα καλαμάκια αντί πλαστικών. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Η ανακύκλωση είναι ένα αρκετά μεγάλο ζήτημα στον σημερινό κόσμο. Ως κοινότητα 
το ξενοδοχείο μας αποφάσισε να συνεισφέρει από τη δική της πλευρά μειώνοντας 
την ποσότητα των απορριμμάτων μας μέσω της ανακύκλωσης γυαλιού. Σχεδόν το 
100% των προϊόντων μας που αγοράζονται για τα εστιατόρια και τα μπαρ μας είναι 
γυαλί. Λόγω αυτής της αλλαγής έχουμε μειώσει δραστικά την ποσότητα των 
απορριμμάτων μας. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αγοράσαμε νερό «AURA» σε 
γυάλινα μπουκάλια και αντικαταστήσαμε τα παλαιότερα χρησιμοποιημένα 
πλαστικά μπουκάλια νερού «ΛΟΥΤΡΑΚΙ». 
Ανακυκλώνουμε επίσης το 100% των μπαταριών που παράγει το ξενοδοχείο ως 
απόβλητα. 
Οι χώροι του ξενοδοχείου μας διαθέτουν κάδους ανακύκλωσης όπως μπορείτε να 
δείτε στις παρακάτω εικόνες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Το ξενοδοχείο μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την άσκοπη χρήση επικίνδυνων υλικών 
και προϊόντων. Ως εκ τούτου, έχουμε αντικαταστήσει όλα τα προϊόντα καθαρισμού 
που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον με άλλα που είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον, αυτό πραγματοποιείται από το 2011. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Το Olympia Golden Beach Resort & Spa ενημερώνει συνεχώς τους επισκέπτες και 
την κοινότητά μας για τη δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον. Το 
πραγματοποιούμε  αυτό, τοποθετώντας μια ενημερωτική επιστολή σχετικά με τους 
στόχους μας σε κάθε δωμάτιο, σε πίνακες ανακοινώσεων και σε κοινόχρηστους 
χώρους. Επιπροσθέτως, μέσω διαφόρων συναντήσεων με τους εκπρόσωπους της 
τοπικής κοινότητας στο ξενοδοχείο μας, παρουσιάζουμε τους φιλικούς προς το 
περιβάλλον στόχους μας, και τους παροτρύνουμε να τους στηρίξουν. Τέλος, έχουμε 
αναρτήσει την Περιβαλλοντική μας Πολιτική σε γνωστούς ιστότοπους καθώς και στην 
ιστοσελίδα μας. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 
Προσπαθούμε κάθε χρόνο να μειώσουμε την ποσότητα της κατανάλωσης νερού. Τις 
δύο προηγούμενες χρονιές λόγω της κατάστασης του Covid19 ακολουθώντας το  
απαιτούμενο πρωτόκολλο σχετικά με την καθαριότητα και απολύμανση, χρειάστηκε 
να καταναλώσουμε περισσότερο νερό για να επιτύχουμε την ύψιστη ασφάλεια και 
υγιεινή. 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ετήσιες συνολικές μετρήσεις για το 2021. 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ (ΜΕΣΩ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ 2021 
 

ΕΤΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΝΕΡΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (m3) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

ΑΤΟΜΟ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

(m3) 

2021 15.435 16.977,60 1,10 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε καλή σχέση με την τοπική κοινωνία. Ως εκ 
τούτου, αγοράζουμε τα περισσότερα από τα προϊόντα μας από τους τοπικούς 
παραγωγούς και τοπικούς προμηθευτές.  
Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε ότι το 80% του προσωπικού μας προέρχεται από την 
τοπική κοινωνία. Πολλοί από αυτούς εργάζονται στο ξενοδοχείο από την πρώτη 
κιόλας μέρα των εγκαινίων. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από το προσωπικό μας 
και λαμβάνουμε πάντα τα καλύτερα σχόλια. 
 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά το ετήσιο ποσοστό για το 2021 και τη 
συνεισφορά μας με αυτό τον τρόπο στην τοπική κοινωνία. 

2021 
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(Ντόπιοι Προμηθευτές-Παραγωγοί-Αποδοχές 
υπαλληλικού προσωπικού-Δημοτικά τέλη) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

675.000,000  ευρώ 48% 
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ΚΡΙΤΙΚΕΣ 
Οι κριτικές που λαμβάνουμε από τους επισκέπτες μας σχετικά με την 
περιβαλλοντική μας πολιτική, είναι αρκετά θετικές και είμαστε περήφανοι που 
έχουμε καταφέρει να πραγματοποιήσουμε σημαντικά βήματα στην περιβαλλοντική 
μας απόδοση. Αυτό μας δίνει παραπάνω ώθηση ώστε να υλοποιήσουμε τα 
μελλοντικά μας σχέδια για ένα καλύτερο περιβάλλον. Βοηθητικό ρόλο, 
διαδραματίζουν και τα σχόλια των επισκεπτών μας μέσω των ερωτηματολογίων 
που συμπληρώνουν κατά την αναχώρησή τους. 

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (2022) 

Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ξενοδοχείο μας έχει 
υποβάλει για το έτος 2022 νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). 
Μπορείτε να την δείτε παρακάτω: 

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 
περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τον Απολογισμό Αειφορίας του ξενοδοχείου μας. 

 

Υπογραφή: Ανδρέας Μπράτης 

Γενικός διευθυντής 

Ξενοδοχείο Olympia Golden Beach Resort & Spa 
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