


ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ….

MYKONOS VILLAGE 48 APTSAEGEAN VILLAGE 83 APTS SPA ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ

FISHING VILLAGE
140 APTS

COMMERCIAL FRONT
3 BARS , 4 RESTAURANTS, 

SUPERMARKET, BANK, TRAVEL 
OFFICE, SNACKS, ICECREAM 

ETC 

3 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ6 ΜΠΑΡΣ





Η Συνεισφορά µας στο περιβάλλον για το 2012: 

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΕΪΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Η µέση κατανάλωση νερού ανά πελάτη την ηµέρα µειώθηκε 
από 0.172 λίτρα σε  0.168 λίτρα

Η µέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά πελάτη ανά ηµέρα 
µειώθηκε από15.00 kwh σε 13.70 kwh

Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου καύσης κατά 9000  
λίτρα µέσα  από την σωστή διαχείριση και παρακολούθηση



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Στα δωµάτια πελατών χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά συστήµατα στις 

Σε όλες οι τουαλέτες χρησιµοποιείται 
νερό του backwash της πισίνας του 
Fishing Village και gray water 

Όλες οι βρύσες νερού στις 
κουζίνες έχουν ρυθµιστές ροής 
νερού. 

Περίπου 97,5% του νερού
είναι αλμυρό, ενώ μόνο το 
2,5% είναι πόσιμο νερό. Η 
πλειοψηφία από το 

πόσιμο νερό – περίπου τα 2/3 
– είναι σε μορφή πάγου. 

Στα δωµάτια πελατών χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά συστήµατα στις 
βρύσες νερού και στους νιπτήρες καθώς επίσης και στις ντουζιέρες έτσι 
ώστε να υπάρχει η ελάχιστη κατανάλωση νερού

Όλες οι ντουζιέρες πισίνας λειτουργούν µε µηχανισµούς push button

Όλες οι βρύσες στους κοινόχρηστους χώρους λειτουργούν µε µηχανισµό 
φωτοκύτταρων (infrared detectors) 



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  (..2)

Το ξενοδοχείο χρησιµοποιεί γεωτρήσεις νερού για πότισµα και έχει δηµιουργηθεί 
τεχνητή λίµνη (χωρητικότητας 6000 τόνων νερού) για συλλογή και αποθήκευση νερού 
κατά την διάρκεια του χειµώνα  

Όλοι οι κήποι ποτίζονται µε σύστηµα σταγόνας (drip irrigation system). Μόνο τα 
γρασίδια ποτίζονται µε sprinklers

Η κατανάλωση νερού ελέγχεται καθηµερινά µέσω συστηµάτων παρακολούθησης και 
κατά συνέπεια αποφεύγονται σπατάλες  νερού από τυχόν σπασµένες σωλήνες ή άλλες 
διαρροές.  

Χρησιµοποιείται ηλεκτρονικό σύστηµα αποσκλήρυνσης νερού αντί το παραδοσιακό 
σύστηµα softener και κατά συνέπεια µειώνεται η σπατάλη και η µόλυνση νερού που 
προκαλείται µέσω regeneration. 



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Περισσότερο από 95% των φωτιστικών σε γραφεία, κοινόχρηστους χώρους και δωµάτια   
πελατών είναι εξοπλισµένα µε λαµπτήρες ενεργειακής απόδοσης.

Τα επίπεδα φωτισµού στους κοινόχρηστους χώρους είναι ρυθµισµένα να µειώνονται 
σηµαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι πελάτες κοιµούνται. 

Τα δωµάτια είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα  ενεργοποίησης ρεύµατος µε κάρτα (card 
fob) ή ανιχνευτή κίνησης (power fob), διακόπτοντας έτσι την παροχή ενέργειας όταν 
οι πελάτες δεν είναι στο δωµάτιο
Στις µπαλκονόπορτες και τα παράθυρα των δωµατίων υπάρχουν µαγνητικοί διακόπτες 
που απενεργοποιούν  τα κλιµατιστικά (air-conditions) κατά το άνοιγµά τους

Τα φώτα σε συγκεκριµένους κοινόχρηστους χώρους όπως π.χ. τουαλέτες, 
ενεργοποιούνται µε αισθητήρες ανίχνευσης 

Ο φωτισµός σε διάφορους  χώρους π.χ. στην υποδοχή, στο εστιατόριο, στα µπαρς  
ελέγχεται µε ρυθµιστή έντασης ρεύµατος (dimmer). 

Εγκατάσταση αισθητήρων (E-cubes) σε ψυκτικές µονάδες µειώνοντας έτσι την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10-30%.



Για όλο τον εξωτερικό φωτισµό (π.χ. διάδροµοι, κήποι κλπ) χρησιµοποιούνται ενεργειακά  
αποδοτικοί λαµπτήρες. 

Εγκατάσταση δυο (2) µονάδων σταθεροποίησης της τάσης του ρεύµατος για µείωση 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 6%-10%. 

Χρήση ηλιακών συλλεκτών (solar panels) για θέρµανση του νερού που καλύπτουν  
µέχρι και το 70% της ανάγκης ζεστού νερού του ξενοδοχείου.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (..2)

Εφαρµογή γεωθερµικής ενέργειας σε κλιµατιστικά τύπου VRV. 

Εφαρµογή γεωθερµικής ενέργειας σε αντλίες θερµότητας (heat pumps ) για την 
παροχή ζεστού νερού.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων και αντλιών για 4 πισίνες µε αποτέλεσµα τη 
µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι και 60%.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος 20Kw για παραγωγή ενέργειας 



ΆΛΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
� Γίνετε ενηµέρωση των πελατών στα welcome meetings για ευαισθητοποίησή τους σε 
θέµατα εξοικονόµησης νερού και ενέργειας. 

� Το κεντρικό εστιατόριο χρησιµοποιεί place mats αντί τραπεζοµάντιλα και ως εκ 
τούτου µειώνεται σηµαντικά ο όγκος των λινών που στέλνονται στο πλυντήριο.

� Εγκατάσταση διπλών τζαµιών σε πόρτες και παράθυρα στα δωµάτια και σε άλλους   
κλιµατιζόµενους χώρους

� Αποφεύγεται η χρήση κλιµατιστικών - όπου είναι εφικτό - σε διάφορους 
κοινόχρηστους χώρους  (π.χ. χώρος υποδοχής, εστιατόρια, µπαρς κλπ) και 
χρησιµοποιείται φυσικός αερισµός . Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της υποδοµής και της 
διάταξης του κτιρίου.

� Η επιστροφή ζεστού νερού αυξάνεται κυρίως σε ώρες αιχµής για µείωση της απώλειας 
θερµότητας.

� Τα δωµάτια στο Fishing Village είναι διπλού τοιχώµατος µε τούβλο, πετροβάµβακα και 
γυψοσανίδα.



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ…..

Ρυθµιστές ροής νερού
� ROI σε 3 µήνες

Ηλιακοί 

Ρυθµιστής τάσης
Ρεύµατος 
� ROI σε 3 χρόνια

Ηλεκτρονικοί Ηλιακοί 
Συλλέκτες 
(Solar Panels)
� ROI σε 5 χρόνια

Ηλεκτρονικοί 
Επεξεργαστές 
Νερού
� ROI σε 2 χρόνια



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ…..  (2)

Αντλίες Θερµότητας 
(Heat  Pumps)

Γεωθερµική 
Ενέργεια 
(Geothermal 
Energy)

E-Cubes
� ROI in 2 to 4 months

Φωτοβολταϊκά 
πλαίσια για 

Φωτοβολταϊκά 
πλαίσια για 
αντλίες πισίνας
� ROI in 3 years

� ROI in 2 to 4 monthsπλαίσια για 
παραγωγή 
ηλεκτρικής 
ενέργειας



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

1. Εγκατάσταση επιπλέον 100Kw  φωτοβολταϊκού συστήµατος
2. Σκίαση βεραντών δωµατίων που είναι εκτεθειµένα στον ήλιο 

Σκίαση βεραντών
Reduces cooling demand
In the room

3. Αντικατάσταση όλων των λαµπτήρων τύπου halogen σε ενεργειακά 
αποδοτικούς λαµπτήρες.

4. ∆ηµιουργία κέντρου περιβαλλοντικής πληροφόρησης µε την παρουσίαση 
πιλοτικών προγραµµάτων σε ότι αφορά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
για ενηµέρωση τόσο των πελατών όσο και άλλων επισκεπτών.  



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !!Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !!


