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Βελςίωρη ςωμ πεοιβαλλξμςικώμ μαπ επιδόρεωμ για ενξικξμόμηρη πόοωμ 
και ελαυιρςξπξίηρη ςωμ επιπςώρεώμ μαπ ρςξ πεοιβάλλξμ.

Ξ ΒΑΡΘΙΞΡ ΛΑΡ ΡΞΥΞΡ:



1. ΡΣΜΞΛΞ ΘΡΞΠΘΙΞ - ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΞΣ

ξ νεμξδξυείξ SKIATHOS PALACE βοίρκεςαι ρςημ πεοιξυή Ιξσκξσμαοιέπ Ρκιάθξσ, ξικξδξμήθηκε και ποχςξλειςξύογηρε ρςιπ

αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ΄70 και απξςελεί από ςόςε ςημ μεγαλύςεοη νεμξδξυειακή μξμάδα ςηπ Ρκιάθξσ με 258 δχμάςια και μέγιρςη

δσμαμικόςηςα 494 κλιμώμ. To νεμξδξυείξ έυει αμακαιμιρθεί πλήοχπ και καςαςάρρεςε ρςα νεμξδξυεία 5*.

ξ νεμξδξυείξ λειςξσογεί ςξσπ καλξκαιοιμξύπ μήμεπ από Λάιξ έχπ Ξκςώβοιξ και ρςημ πλήοη λειςξσογία ςξσ απαρυξλεί πάμχ από

100 εογαζξμέμξσπ.

Ζ ξογάμχρη ςξσ νεμξδξυείξσ είμαι η ςσπική ξογάμχρη μιαπ μεραίαπ ςξσοιρςικήπ νεμξδξυειακήπ μξμάδαπ όπξσ διακοίμξμςαι ςα

ενήπ ςμήμαςα:

• Ρίςιρηπ (πεοιλαμβάμει ςημ λειςξσογία ςξσ κεμςοικξύ ερςιαςξοίξσ, 2 coffee bars & 1 snack bar )

• Σπξδξυήπ–Ιοαςήρεχμ

• Κξγιρςηοίξσ-Οοξμηθειώμ

• Oοξτξκξμίαπ–Ιαθαοιόςηςαπ

• Ολσμςηοίχμ-Θμαςιρμξύ

• Ρσμςήοηρηπ Σπξδξμώμ

Ζ διξίκηρη ςηπ νεμξδξυειακήπ μξμάδαπ αρκείςαι πλήοχπ από ςξσπ ιδιξκςήςεπ ασςήπ.

ξ νεμξδξυείξ διαθέςει μία κξλσμβηςική δεναμεμή με επιτάμεια 220 ςμ και όγκξ μεοξύ 450μ3.

2. ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΩΜ ΕΖΖΛΑΩΜ

ξ νεμξδξυείξ εδώ και 4 υοόμια ρσμμεςέυει ρςξ διεθμέπ ποόγοαμμα αειτόοξσ ςξσοιρμξύ Travel Life. H ποώςη επιθεώοηρη με

βάρη ςα ςόςε ιρυύξμςα κοιςήοια ςξσ ποξγοάμμαςξπ διεμεογήθηκε ςξμ Θξύμιξ ςξσ 2015 και ςξσ απξμεμήθηκε ςξ Golden Award, κάςι

πξσ έγιμε ατξύ ξλξκληοώθηκαμ όλεπ ξι σπξδειυθείρεπ ποξςάρειπ βελςίχρηπ, ώρςε μα ρσμμξοτώμεςαι πλήοχπ με ςα κοιςήοια και

ςξσπ καμόμεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.

Λέρα ρςημ ςελεσςαία 2εςία ςξ νεμξδξυείξ έυει μα επιδείνει ρημαμςικέπ βελςιώρειπ ρςα πεοιβαλλξμςικά ζηςήμαςα και κάθε υοόμξ

καςαβάλλξμςαι ξι μέγιρςεπ δσμαςέπ ποξρπάθειεπ ςόρξ από ςημ διξίκηρη όρξ και από ςξ ποξρχπικό ώρςε μα μεγιρςξπξιηθεί ςξ

απξςέλερμα μείχρηπ ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ επιπςώρεχμ πξσ ποξκύπςξσμ από ςημ λειςξσογία ςξσ και όυι μόμξ.

Ξ απώςεοξπ ρςόυξπ για ςξμ ξπξίξ εν’ αουήπ η διξίκηρη ςξσ νεμξδξυείξσ έυει δερμεσθεί είμαι η λειςξσογία και η αμάπςσνη ρε έμα

πλαίριξ αειτόοξσ ςξσοιρμξύ, ατξύ έυξσμ καςαμξηθεί ποξηγξσμέμχπ, πλήοχπ ςα αδιαμτιρβήςηςα ξτέλη πξσ ποξκύπςξσμ από ςημ

εταομξγή πξλιςικώμ πξσ ρσμάδξσμ με ςημ βιώριμη ςξσοιρςική αμάπςσνη.

3. ΟΞΚΘΘΙΖ ΙΑΑΓΠΑΤΩΜ ΙΑΘ ΛΔΠΖΡΔΩΜ

Από ςξ έςξπ 2015 ςξ νεμξδξυείξ έυει νεκιμήρει διαδικαρίεπ καςαγοατώμ και μεςοήρεχμ ώρςε μα μπξοεί μα έυει σπό έλεγυξ, ςιπ

διαδικαρίεπ ενξικξμόμηρηπ μεοξύ–εμέογειαπ, ςιπ διαδικαρίεπ επαμαυοηριμξπξίηρηπ ή/και αμακύκλχρηπ σλικώμ επικιμδύμχμ και

μη, ςιπ αμαλώρειπ υημικώμ, γοατικήπ ύληπ (π.υ υαοςί τχςξςύπηρηπ, ςόμεο-μελάμια εκςσπχςώμ), ςξμ έλεγυξ ςχμ διαδικαριώμ

ρσμςήοηρηπ ςξσ μηυαμξλξγικξύ ενξπλιρμξύ κλπ.



Ζ σιξθέςηρη ποακςικώμ ενξικξμόμηρηπ μεοξύ από ςξ 
Νεμξδξυείξ ξδήγηρε ρςημ ρςαδιακή μείχρη  έχπ και 15%  
ρςημ καςαμάλχρη/αμά διαμσκςέοεσρη ςημ ςοιεςία 2017 -

2018-2019, όπχπ:

• ξπξθέςηρη μειχςώμ πίερηπ μεοξύ (faucet aerators < 5lt/min) ρςξ 100% ςχμ 
παοξυώμ (δχμάςια-κξσζίμεπ-κξιμόυοηρςξι υώοξι κλπ).

• ξπξθέςηρη κεταλώμ μςξσπ υαμηλήπ οξήπ (low flow shower heads < 10 
lt/min) ρςξ 100% ςχμ μπάμιχμ ςχμ δχμαςίχμ.

• ξπξθέςηρη  μειχςήοχμ ρςα καζαμάκια όπξσ δεμ σπήουαμ διακόπςεπ διπλήπ 
οξήπ ώρςε μα επιςεσυθεί μείχρη ςηπ καςαμάλχρηπ < 6,5lt/flush.

• Σιξθέςηρη πξλιςικήπ αλλαγήπ πεςρεςώμ καςόπιμ ζήςηρηπ από ςξσπ πελάςεπ 

• Δκρσγυοξμιρμό ςξσ ενξπλιρμξύ πλύρηπ ιμαςιρμξύ και ρκεσώμ κξσζίμαπ. 
(αμςικαςάρςαρη μέοξσπ ςξσ στιρςάμεμξσ παλαιξύ ενξπλιρμξύ με μέαπ 
ςευμξλξγίαπ, μειχμέμηπ καςαμάλχρηπ μεοξύ).

• Ρσμευήπ εκπαίδεσρη ςχμ εογαζξμέμχμ ρε  θέμαςα ξοθώμ ποακςικώμ 
ενξικξμόμηρηπ. 

• Ρσμευήπ παοόςοσμρη και εμημέοχρη πελαςώμ και εογαζξμέμχμ για  
ενξικξμόμηρη  ρςημ υοήρη ςξσ μεοξύ  (π.υ με ςημ έκδξρη 
ξδηγιώμ, τσλλαδίχμ, ςξπξθέςηρηπ ρημάμρεχμ).  

ΔΔΘΙΔΡ ΙΑΑΜΑΚΩΡΖΡ 

ΜΔΠΞΣ/ΔΘΑΜΣΙΔΠΔΣΡΖ  

(WATER CONSUMPTION m3 

/ NIGHT )

2017 2018 2019

0,68 0,63 0,61

*

ΡΞΥΞΘ 

2020-2021
Λείχρη 10 %

ρςημ καςαμάλχρη

αμάδιαμσκςέοεσρη

ςημ επόμεμη 2εςία

μέρχ:

•ηπ ρσμέυιρηπ εταομξγήπ ςχμ στιρςάμεμχμ πξλιςικώμ και ποακςικώμ
ενξικξμόμηρηπ με έμταρη ρςημ εμημέοχρη ςχμ πελαςώμ και ςημ εκπαίδεσρη
ςξσ ποξρχπικξύ.

•Ιαςαρκεσή/ξπξθέςηρη δεναμεμήπ για ςημ ρσλλξγή βοόυιμξσ μεοξύ για
υοήρη ρςξ πόςιρμα ςχμ κήπχμ.

•Δταομξγή ποξγοάμμαςξπ πεοιξδικξύ ελέγυξσ εμςξπιρμξύ διαοοξώμ ςξσ
ερχςεοικξύ δικςύξσ ύδοεσρηπ ςηπ μξμάδαπ (ςξσλάυιρςξ αμά 2 έςη), ρε
ρσμεογαρία με ενειδικεσμέμη εςαιοεία.

•Αμςικαςάρςαρη σπόλξιπξσ ενξπλιρμξύ πλύρηπ ιμαςιρμξύ με μέαπ ςευμξλξγίαπ
με μειχμέμη καςαμάλχρη μεοξύ.



* Ζ εταομξγή ποξγοαμμάςχμ ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ 
από ςξ Νεμξδξυείξ ξδήγηρε ρςημ ρςαδιακή μείχρη ςχμ 

δεικςώμ καςαμάλχρηπ εμέογειαπ (Kw) αμά 
διαμσκςέοεσρη πεοίπξσ 10% από ςξ 2017 έχπ ςξ 2019 εκ 

ςχμ ξπξίχμ χπ ρημαμςικόςεοα αματέοξμςαι ςα ενήπ:

• Οοόγοαμμα αμςικαςάρςαρηπ ςξσ ρσμόλξσ ςχμ λαμπςήοχμ  παλαιάπ 
ςευμξλξγίαπ (αλξγόμξσ) με LED ή ECO (πεοίπξσ 4500 υιλιάδεπ  
λαμπςήοεπ αμςικαςαρςάθηκαμ 80% LED & 20% ECO).

• Οοόγοαμμα αμςικαςάρςαρηπ παλαιώμ ξθξμώμ ςηλεόοαρηπ  με μέεπ  
ςευμξλξγίαπ LED & εμεογειακήπ κλάρηπ Α+ (πεοίπξσ ςξ 100% ςχμ 
ξθξμώμ ςηλεόοαρηπ αμςικαςαρςάθηκαμ).

• Οοόγοαμμα αγξοάπ ενξπλιρμξύ μέαπ ςευμξλξγίαπ (πλσμςήοια  
οξύυχμ, ρκεσώμ) με υαμηλόςεοεπ καςαμαλώρειπ εμέογειαπ ποξπ 
αμςικαςάρςαρη μέοξσπ ςξσ στιρςάμεμξσ. 

• Σλξπξίηρη ρςξυεσμέμχμ ποξγοαμμάςχμ εκπαίδεσρηπ ποξρχπικξύ ρε 
θέμαςα ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ .

• Ρσμευήπ παοόςοσμρη και εμημέοχρη πελαςώμ και εογαζξμέμχμ για  
ενξικξμόμηρη εμέογειαπ (π.υ με ςημ έκδξρη
ξδηγιώμ, τσλλαδίχμ, ςξπξθέςηρηπ ρημάμρεχμ).

ΔΔΘΙΔΡ ΙΑΑΜΑΚΩΡΖΡ

ΔΜΔΠΓΔΘΑΡ

/ΔΘΑΜΣΙΔΠΔΣΡΖ  

(ENERGY CONSUMPTION 

KWΖ/ NIGHT )

2017 2018 2019

19,5 19,2 18,8

ΡΞΥΞΘ 

2020-2021

Οεοαιςέοχ μείχρη 10% 
ρςημ καςαμάλχρη 

εμέογειαπ αμά 
διαμσκςέοεσρη ςημ 

επόμεμη 2εςία  μέρχ:

•ηπ ρσμέυιρηπ εταομξγήπ ςχμ στιρςάμεμχμ πξλιςικώμ και 
ποακςικώμ ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ με έμταρη ρςημ 
εμημέοχρη και ςημ εκπαίδεσρη.

•Αμςικαςάρςαρη σπόλξιπξσ 20% λαμπςήοχμ ECO με LED.

•Αύνηρη ςχμ ρημείχμ ρςξσπ κξιμόυοηρςξσπ υώοξσπ όπξσ θα 
γίμει ςξπξθέςηρη τχςιρμξύ με αμιυμεσςή κίμηρηπ. 

•ξπξθέςηρη ηλιακώμ ρσρρχοεσςώμ για ςημ θέομαμρη μεοξύ.  

•Σιξθέςηρη πάγιαπ πξλιςικήπ ποξμήθειαπ ρσρκεσώμ και με 
σφηλό δείκςη απόδξρηπ (energy star mark).



Ξ όγκξπ ςωμ ποξπ αμακύκλωρη σλικώμ πξσ ρσλλέγξμςαι καςά ςα ςελεσςαία 3 
υοόμια (2017-2018-2019) έυει ασνηθεί  ρημαμςικά ςόρξ υάοη, ρςιπ ρςξυεσόμεμεπ 

ποξρπάθειεπ και ςημ ρςήοινη ςωμ δοάρεωμ αμακύκλωρηπ από ςημ  Διξίκηρη, όρξ 
και ρςιπ ποξρπάθειεπ και ςημ επιμξμή ςξσ ποξρωπικξύ. 

ΔΘΑΓΠΑΛΛΑΑ ΟΞΡΞΖΩΜ ΑΜΑΙΣΙΚΩΗΔΜΩΜ ΣΚΘΙΩΜ 2017-2018-2019

*
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*
ΔΠΑΡΔΘΡ ΟΞΣ ΡΣΜΔΒΑΚΚΑΜ ΡΖΜ ΡΖΛΑΜΘΙΖ ΑΣΝΖΡΖ 
ΩΜ ΣΚΘΙΩΜ ΟΞΣ ΡΣΚΚΔΧΗΖΙΑΜ ΟΠΞΡ ΑΜΑΙΣΙΚΩΡΖ:

• Αμάπςσνη ρσμεογαριώμ με εθμικέπ εςαιοίεπ αμακύκλχρηπ 
(ΑΤΖΡ, ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΑΘΠΘΑ ΑΝΘΞΟΞΘΖΡΖΡ 
ΑΜΑΙΣΙΚΩΡΖΡ, ELECTROCYCLE κ.α).

• Δγκαςάρςαρη μεγάλχμ κάδχμ αμακύκλχρηπ για κάθε 
αμακσκλώριμξ σλικό εμςόπ ςξσ υώοξσ ςξσ Νεμξδξυείξσ.

• Αύνηρη ρημείχμ ρσλλξγήπ αμακσκλώριμχμ σλικώμ εμςόπ ςχμ 
κξιμόυοηρςχμ υώοχμ.

• Σλξπξίηρη ποξγοαμμάςχμ εκπαίδεσρηπ εογαζξμέμχμ ρε 
θέμαςα αμακύκλχρηπ.

• Δοάρειπ εμημέοχρηπ & εσαιρθηςξπξίηρηπ πελαςώμ μέρχ 
αμακξιμώρεχμ, έκδξρηπ και διαμξμήπ 
τσλλαδίχμ, καςάλληλχμ ρημάμρεχμ. 

• Διεύοσμρη ρσμεογαριώμ με ςξπικέπ εςαιοίεπ ρσλλξγήπ και 
αμακύκλχρηπ σλικώμ. 

ΡΞΥΞΘ 

2020-2021

Αύνηρη 10% 

ςξσ ρσμξλικξύ όγκξσ ςωμ

ποξπ αμακύκλωρη σλικώμ

(υαοςί, μέςαλλξ, γσαλί, πλαρςικό,

καμέμα λάδια, κξσζίμαπ, μπαςαοιώμ κλπ)

Λείωρη 100% 

ρςημ ποξμήθεια και υοήρη

πλαρςικώμ ρσρκεσαριώμ μιαπ υοήρηπ

(πλαρςικώμ πξςηοιώμ, καλαμακίωμ, 

ρακξσλώμ, ρσρκεσαριώμ ποξρτξοάπ ταγηςξύ κλπ).



* ΙΣΠΘΞ ΛΔΚΖΛΑ ΛΑΡ ΡΔ ΞΚΑ ΑΣΑ Α ΥΠΞΜΘΑ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΞΣ ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΞΣ ΔΘΜΑΘ ΜΑ ΡΖΠΘΕΞΣΛΔ ΔΛΟΠΑΙΑ ΙΑΘ 
ΛΔ ΙΑΗΔ ΠΞΟΞ ΖΜ ΞΟΘΙΖ ΙΞΘΜΩΜΘΑ ΙΑΘ ΞΘΙΞΜΞΛΘΑ 

Δμπιρςεσόμαρςε πάμςα ςξσπ ςξπικξύπ παοαγχγξύπ και 
ποξμηθεσςέπ για ςιπ αγξοέπ ποξψόμςχμ και σπηοεριώμ!

•Λε πάμχ από 80% ςχμ ποξμηθεσςώμ μαπ μα ποξέουξμςαι από ςημ 
ςξπική αγξοά ςηπ Ρκιάθξσ ή ςηπ εσούςεοηπ πεοιξυήπ Ιεμςοικήπ 
Δλλάδξπ.

Ρςηοίζξσμε ςημ ςξπική κξιμχμία 

•Λε ςξ 100% ςχμ εογαζξμέμχμ μαπ μα ποξέουξμςαι από ςημ ςξπική 
κξιμχμία ςηπ Ρκιάθξσ ή ςηπ εσούςεοηπ πεοιξυήπ.

•Λε ςημ παοξυή ξικξμξμικήπ και κάθε άλλξσ είδξσπ βξήθειαπ 
(ςοότιμα, παοξυή καςαλύμαςξπ, τιλξνεμία εκδηλώρεχμ) ρε ςξπικξύπ 
ρσλλόγξσπ και ξογαμώρειπ με πξλιςιρςική και τιλαμθοχπική δοάρη.

•Λε ςημ ρσμμεςξυή μαπ ρε δοάρειπ ποξρςαρίαπ και αμάδεινηπ ςξσ 
πεοιβαλλξμςικξύ και πξλιςιρςικξύ πλξύςξσ ςηπ πεοιξυήπ. 

•Λε ςημ ρςήοινη με κάθε ποόρτξοξ μέρξμ, ςηπ δημξςικήπ αουήπ ρε 
δοάρειπ  ενχοαψρμξύ και αμαβάθμιρηπ ςξσ τσρικξύ και αρςικξύ ςξπίξσ 
ςξσ μηριξύ, καθώπ και ςηπ βελςίχρηπ ςηπ καθημεοιμόςηςαπ ςηπ ζχήπ 
ςχμ καςξίκχμ. 

Ιαςά Λ.Ξ ςημ 
ςελεσςαία 

ςοιεςία πάμω 
από 0,2% 

ςωμ 
καθαοώμ 
κεοδώμ 

διξυεςεύςηκε 
ρε δοάρειπ 

ρςήοινηπ ςηπ 
ςξπικήπ 

κξιμωμίαπ  



ΔΛΔΘΡ ΡΞ 
SKIΑTHOS 

PALACE HOTEL 

ΟΘΡΔΣΞΣΛΔ 
ΡΖΜ ΒΘΩΡΘΛΖ 
ΞΣΠΘΡΘΙΖ 
ΑΜΑΟΣΝΖ

ΓΘ’ ΑΣΞΜ ΞΜ 
ΡΞΥΞ ΗΑ 

ΟΠΞΡΟΑΗΞΣΛΔ 
ΙΑΘ ΗΑ Ξ 

ΑΟΞΔΔΘΙΜΣΞΣΛΔ 
ΡΣΜΔΥΩΡ & 

ΔΛΟΠΑΙΩΡ!! 

ΔΣΥΑΠΘΡΞΣΛΔ ΞΚΞΣΡ ΔΡΑΡ, ΟΠΞΡΩΟΘΙΞ, ΡΣΜΔΠΓΑΔΡ ΙΑΘ ΟΔΚΑΔΡ

ΓΘΑ ΖΜ ΡΖΠΘΝΖ ΩΜ ΟΠΞΡΟΑΗΔΘΩΜ ΛΑΡ.  


