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της Ελλάδας 

και της Κύπρου

Δράση



Hotels4Climate

Αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς την μείωση εκπομπών από το Hotels4Climate

Σκοπός
Διευκόλυνση μείωσης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό 
τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο

Εκτιμήσεις εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου

Εκτιμήσεις μείωσης εκπομπών 
με την ολοκλήρωση του έργου

Ελλάδα: 
1.616.813 tons CO2-eq/yr.

Κύπρος: 
221.873 tons CO2 eq/yr.

Ελλάδα: 
130.000-ton CO2-eq/yr.

Κύπρος: 
7.872 CO2-eq/yr.

Hotels4Climate

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Hotels4Climate με συμμετέχο-
ντες την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το 
Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΙΝΣΕΤΕ) και τη συμβουλευτική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
adelphi, χρηματοδοτήθηκε από τη Γερμανική Κυβέρνηση 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα 
(European Climate Initiative (EUKI) και πραγματοποιήθηκε 
την περίοδο Οκτωβρίου 2019 - Αυγούστου 2021.
Το πρόγραμμα αυτό στόχευσε στη διευκόλυνση της μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχεια-
κό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω διαφόρων δράσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος 
Hotels4Climate ήταν:
◗  η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ξενοδοχει-

ακού τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο αναφορικά με τη χρήση 
ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και επιλογή καλών πρακτικών. 

◗  η ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση προσωπικού ξενοδο-
χειακού τομέα για θέματα μείωσης εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και εξοικονόμησης ενέργειας. 

◗  η δημιουργία διαδικτυακής βάσης ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων ξενοδόχων. 

◗  οι θεματικές επισκέψεις σε καλές πρακτικές ξενοδοχεια-
κών μονάδων σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία, για 10 εκπρο-
σώπους ξενοδοχειακών μονάδων από την Κύπρο. 

◗  οι ευκαιρίες δικτύωσης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
ενδιαφερόμενους φορείς και στελέχη ξενοδοχείων. 

◗  η ολοκλήρωση μελέτης για τις επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19 στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και τις απαραίτητες 
πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για Πράσινη Επανεκκί-
νηση της οικονομίας και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

◗  η εκπόνηση μελέτης για προσδιορισμό της υφιστάμενης 
κατάστασης εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στον 
ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο.

◗  η προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στην ξενοδοχεια-
κή βιομηχανία σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω εκπαίδευσης 
και κατάρτισης προσωπικού, με στόχο την υιοθέτηση κυ-
κλικών επιχειρηματικών μοντέλων και κυκλικών πρακτι-
κών που συμβάλλουν στη μείωση της εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου.

Αποτύπωση 
υφιστάμενης κατάσταση  

ξενοδοχειακού τομέα
σε Ελλάδα και Κύπρο αναφορικά 

με τα θέματα κατανάλωσης  
και εξοικονόμησης

ενέργειας και εκπομπών αερίων  
του θερμοκηπίου και επιλογή

καλών πρακτικών

Ανάπτυξη ικανοτήτων 
και κατάρτιση προσωπικού 

ξενοδοχειακού τομέα 
για θέματα μείωσης εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου  
και εξοικονόμησης 

ενέργειας

Δημιουργία διαδικτυακών  
εργαλείων και βάσης  

ανταλλαγής πληροφοριών 

Προώθηση της κυκλικής  
οικονομίας στον 

ξενοδοχειακό κλάδο 
στην Ελλάδα και την Κύπρο

01 03

02 04

ΕΝΑΡΞΗ: 

1/10/2019 
ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΉ: 

30/09/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

24 μήνες 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

European Climate 
Initiative (EUKI) 

Έργο για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ξενοδοχιακή βιομηχανία 
της Ελλάδας και της Κύπρου 
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Στόχοι

https://insete.gr/hotels4climate/
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Το έργο με μια ματιά

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

ΠΕO

ΠΕ1 ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4

Υπάρχουσα κατάσταση 

CY: 221,873 tons CO2- eq/yr
GR: 1.616.813 tons CO2- eq/yr

Συνεταιρισμός
Hotels4Climate Ξενοδοχεία

Συντονισμός project 

Α.Ι.1:  Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών  
του ξενοδοχειακού κλάδου

Α.Ι.2:  Αναγνώριση των κατάλληλων μέτρων μείωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου και δυνητική εξοικονόμηση

Α.Ι.3:  Αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης 
μέτρων για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου

Α.Ι.4:  Εργαστήρια με φορείς για τον εντοπισμό καλών 
πρακτικών

Α.Ι.5: Πράσινες ευκαιρίες μετά τον COVID-19

ΕΚΡΟΗ I
Αξιολόγηση  

του ξενοδοχειακού 
κλάδου

ΕΚΡΟΗ II
Θεσμική ενδυνάμωση 

και εκπάιδευση 

ΕΚΡΟΗ
Μείωση εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό 
κλάδο (Ελλάδα, Κύπρος)

Παράλληλα 
πλεονεκτήματα
•  Καλύτερη διαχείρηση πηγών  

και μείωση της μόλυνσης
•  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  

μέσω εξοικονόμησης κόστους  
και "πράσινης" εικόνας

•  Ευαισθητοποίηση του προσωπικού 
και των πελατών σχετικά με τη  
σημασία της προστασίας  
του κλίματος

Αντίκτυπος
Κλιματική προστασία 

•  Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  
στον ξενοδοχειακό κλάδο 

•  Συμβολή στο ΕΚΕ Ελλάδος και Κύπρου για το 2030
•  Θεσμική ενδυνάμωση για τον ξενοδοχειακό κλάδο 

και μεταφορά γνώσεων
•  Αξιολόγηση της δυνατότητας μείωσης των αερίων 

του θερμοκηπίου μέσω διαδικτυακού εργαλείου
•  Δημιουργία ισχυρού δικτύου μεταξύ ξενοδοχείων 

και FIs

ΕΚΡΟΗ III
Ανάπτυξη διαδικτυακού 
κόμβου πληροφοριών  

ΕΚΡΟΉ IV
Προώθηση της Κυκλικής 

Οικονομίας στον ξενοδοχειακό 
κλάδο

Α.IΙ.1:  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Α.IΙ.2:  Εργαστήρια θεσμικής ενδυνάμωσης  

(ξενοδοχεία)
Α.IΙ.3:  Δράσεις δικτύωσης (ξενοδοχεία, FIs)
Α.IΙ.4:  Επισκέψεις μελέτης

Α.IIΙ.1:  Διαδικτυακός κόμβος 
και ιστότοπος 
πληροφοριών  

Α.IIΙ.2:  Προϊόντα γνώσης
Α.IIΙ.3: Διαδικτυακό εργαλείο

Α.IV.1:  Αναφορά στις τρέχουσες 
πρακτικές της Κυκλικής 
Οικονομίας  

Α.IV.2:  Δημιουργία εκπαιδευτικού 
υλικού για την Κυκλική 
Οικονομία

Α.IV.3:  Εργαστήρια θεσμικής 
ενδυνάμωσης 

Α.IV.4:  Καθοδήγηση επιχειρήσεων

Δείκτες Έργου:
• 40 ερωτηματολόγια (ξενοδοχεία)
• 50 συνεντεύξεις
• 2 workshops
• 40 βέλτιστες πρακτικές
• 4 σεμινάρια θεσμικής ενδυνάμωσης 
• 2 εκδηλώσεις δικτύωσης
• 3 επισκέψεις εργασίας
•  2 εκθέσεις για την κατάσταση  

στον ξενοδοχειακό κλάδο σε Ελλάδα 
και Κύπρο

•  1 έκθεση για μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας και μείωσης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου

• 1 έκθεση για χρηματοδοτικά εργαλεία
• 2 εκθέσεις για κυκλική οικονομία
• 2 workshops για κυκλική οικονομία
• 4 εργαστήρια business coaching
•  1 έκθεση για την πράσινη επανεκκίνηση  

μετά την πανδημία
• 12 βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕΣυναντήσεις συμμετεχόντων • Αναγκαία καταγραφή • Τεχνική και οικονομική αναφορά για το EUKI • Δραστηριότητες επικοινωνίας

Ενδιαφερόμενα μέρη

Δείκτες προτύπων EUKI 
•  Ανάπτυξη γνώσεων και ευαισθητοποίησης για τη δράση για το κλίμα 

στην Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία 
•  Ανάπτυξη ικανοτήτων και δικτύωσης για βασικούς φορείς 

 του κράτους, της κοινωνίας, της οικονομίας, της εκπαίδευσης,  
της επιστήμης και των δημοτικών φορέων για την υποστήριξη  
των μετασχηματιστικών διαδικασιών σε Ελλάδα και Κύπρο

•  Διάδοση και/ ή μεταφορά των καλών πρακτικών για τη δράση  
για το κλίμα από το ενα κράτος μέλος στο άλλο, διασφαλίζοντας  
πως οι καλές πρακτικές προσαρμόζονται καταλλήλως  
για το εκάστοτε κοινό 

Δείκτες Έργου:
Ελλάδα: 130.000-ton CO2-eq/yr
Κύπρος: 7.872-ton CO2-eq/yr.

>200 εκπαιδεύσεις / ενημερώσεις
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Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης 
στα ξενοδοχεία της Ελλάδας και της Κύπρου

Αποτελέσματα μελέτης κατανάλωσης ενέργειας ξενοδοχειακών μονάδων Ελλάδας και Κύπρου

Αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και  
την Κύπρο. Αναλύθηκαν 20 ξενοδοχεία στην Ελλάδα και 20 στην Κύπρο κατά τη διάρκεια  
της περιόδου Φεβρουαρίου 2020 - Δεκεμβρίου 2020.

Για την ενεργειακή αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο εργαλείο που αναπτύχθηκε  
στα πλαίσια του έργου.

Ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας

Εξοπλισμός διεργασιών Άλλο Ψύξη / Κλιματισμός Θέρμανση / Κλιματισμός Ζεστό νερό προς χρήση Φωτισμός

ΚΥΠΡΟΣ

40%

6%

31%

5% 18%

1%

ΕΛΛΑΔΑ

36%

8%

40%

7% 8% 1%

ΚΥΠΡΟΣ

36%

2%

25%

5%
21%

11%

ΕΛΛΑΔΑ

24%

10%

23%

8%

19%

16%

Ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας

KgCO2eq / ανά επισκέπτη - διανυκτέρευση  / έτος

10 10

0 0

Μη-εποχιακό Μη-εποχιακόΕποχιακό Εποχιακό

20 20

30 30

40 40

50 50

Κύπρος

30,2 30,2

Ελλάδα

25,21 30,26

Ελλάδα

21,01
30,26

Κύπρος

30,2 31,5
5* 4* 

https://insete.gr/wp-content/uploads/2021/05/H4C-Report-on-characteristics-of-the-hotel-industry-in-Cyprus-and-Greece_v41-1.pdf
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Αποτελέσματα μελέτης ξενοδοχειακών μονάδων Ελλάδας και Κύπρου - 
μερικά ενδιαφέροντα ευρήματα
◗  Ο Η/Μ εξοπλισμός (κουζίνας, δωματίων, πλυντήρια, γυμναστήριο, spa και αντλίες πισίνας) καθώς και τα συστήματα για Ψύξη, Θέρμανση & Εξαερισμό αποτελούν 

τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στις ξενοδοχειακές μονάδες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75%  της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.
◗  Η ενεργειακή απόδοση (SCOP, SEER), το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου, η θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου, η επιφάνεια  

του δαπέδου και οι καιρικές συνθήκες είναι μεταξύ των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας των συστημάτων Ψύξης, Θέρμανσης 
& Εξαερισμού. 

◗  Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης έχει επίσης μεγάλο ποσοστό στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, που αντιπροσωπεύει περίπου το 20%.
◗  Ο φωτισμός δεν είναι μεγάλος καταναλωτής ενέργειας, με το ποσοστό του στη συνολική κατανάλωση ενέργειας να είναι περίπου 5%. Αυτό οφείλεται στην ευρεία 

χρήση της τεχνολογίας LED σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες.
◗  Ο υπόλοιπος εξοπλισμός (Εξοπλισμός πληροφορικής π.χ. διακομιστής, μόντεμ, μουσικά συστήματα, εξοπλισμός γραφείου, ανελκυστήρες, αντλίες λυμάτων)  

έχει την χαμηλότερη συνεισφορά στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, με μερίδιο έως και 3%. 
◗  Οι ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν in-house laundry παρουσιάζουν αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. 
◗  Οι ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν ηλιακά θερμικά συστήματα παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας ανά διανυκτέρευση για την 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ένα τυπικό ξενοδοχείο (βάσει του διαθέσιμου χώρου οροφής) μπορεί να εγκαταστήσει περίπου 80 ηλιακούς συλλέκτες (160 
τ.μ.) και η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί κυμαίνεται μεταξύ 30-40% για την παραγωγή ζεστού νερού προς χρήση.

◗  Οι ξενοδοχειακές μονάδες τύπου blocks παρουσιάζουν υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανά τ.μ. σε σύγκριση με τις ξενοδοχειακές μονάδες με ενιαία 
κατασκευή. Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω των απωλειών θερμότητας κατά την διανομή (λόγω των μεγαλύτερων αποστάσεων) και μέσω των δομικών στοιχείων 
(μεγαλύτερη επιφάνεια εκτεθειμένη στο εξωτερικό περιβάλλον).

◗  Οι ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας ανά διανυκτέρευση καθώς και ανά τ.μ. κυρίως λόγω των υπο-
χρεωτικών απαιτήσεων (μεγαλύτερο εμβαδό δωματίων, lobby και άλλων κοινόχρηστων χώρων) και υπηρεσιών (μεγαλύτερος αριθμός εστιατορίων και bars,  
πιο πολυτελείς υπηρεσίες κτλ.) που είναι προαιρετικά για ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων.

◗  Όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό πληρότητας ενός ξενοδοχείου, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά διανυκτέρευση. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στη λειτουργία βασικών φορτίων (φωτισμός, θέρμανση ψύξη κοινόχρηστων χώρων, λειτουργία πισίνων κτλ.) ανεξάρτητα από τον αριθμό των επισκεπτών  
που φιλοξενεί η ξενοδοχειακή μονάδα.

Αποτελέσματα μελέτης ξενοδοχειακών μονάδων Ελλάδας και Κύπρου - βασικοί δείκτες 
κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας σε Kwh / τ.μ.
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Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Παρουσιάζονται και αναλύονται τα μέτρα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και  
οι προτάσεις του προγράμματος Hotels4Climate για τις ξενοδοχειακές μονάδες σε Ελλάδα  
και Κύπρο. Σε αυτή την έρευνα έχουν συγκεντρωθεί 21 μέτρα από διάφορες κατηγορίες  
με βάση 3 κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια σχετίζονται με το κόστος επένδυσης, τα αποθέματα 
ενέργειας - αερίων του θερμοκηπίου και την περίοδο απόσβεσης των μέτρων.
Ακολουθούν οι κατηγορίες των προτεινόμενων μέτρων και - στην επόμενη σελίδα - η ταξι-
νόμησή τους ανάλογα με το κόστος, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την απόσβεσή τους.

Κ Α Τ Ή Γ Ο Ρ Ι Ε Σ  Μ Ε Τ Ρ Ω Ν 
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Mέτρο 
13

Βελτίωση 
αποδοτικότητας 

φωτισμού 

Mέτρα 
14-15

Ανανεώσιμες 
πηγές 

ενέργειας 

Mέτρα 
16-24

Άλλα

Πράσινη 
αναβάθμιση

Mέτρο 
1

Βελτίωση 
κτιρίων 

Συστήματα 
θέρμανσης και 
ψύξης (HVAC) - 

συσκευές 
και ψύξη

Διαχείριση /  
σύστημα  

αυτοματισμού 

Mέτρα 
2-6

Mέτρα 
7-10

Mέτρα 
11-12

https://insete.gr/wp-content/uploads/2021/05/H4C-REPORT_MEASURES_12042021.pdf


Ξενοδοχείο****

Κτιριακό κέλυφος Τεχνολογίες Κτιρίων Απόβλητα & πόροι Συσκευές Ενημέρωση
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Εικονικό ξενοδοχείο
Το διαδραστικό εργαλείο για τον υπολογισμό και την αξιολόγηση της δυνατότητας μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  
Το εργαλείο βοηθάει στην κατανόηση των προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Τα 24 μέτρα που αναλύθηκαν ταξινομούνται ανάλογα με το κόστος, την ενεργειακή αποδοτικότητα 
και την απόσβεσή τους.  
Τα προτεινόμενα μέτρα είναι: 

01  Οικολογικός σχεδιασμός κτιρίων 

02  Τοποθέτηση σκιάστρων 
03  Ενεργειακά κουφώματα 
04  Θερμομόνωση κελύφους 
05  Πράσινες όψεις και δώματα 
06  Μεμβράνες απόρριψης θερμότητας 

07  Αντλίες θερμότητας
08  Σήμανση ενεργειακής κατάταξης
09  Εξοικονόμηση ενέργειας στα ψυγεία 
10  Ανάκτηση θερμότητας

11  Συστήματα αυτοματισμού BMS 
12  Συστήματα αυτοματισμού KNX 

13  Βελτίωση αποδοτικότητας φωτισμού 

14  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
15   Τοποθέτηση συστημάτων ηλιακών θερμικών συστημάτων 

16  Συστήματα βελτιστοποίησης τάσης 
17   Ήπια συστήματα μεταφορών, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά οχήματα 
18  Συστήματα μειωτήρων νερού 
19   Χρονοδιακόπτες και ανιχνευτές κίνησης
20  Έξυπνοι μετρητές 
21  Πρακτικές τμημάτων ξενοδοχείων  
22  Εκπαίδευση εργαζομένων 
23  Διαχείριση αποβλήτων 
24   Εθελοντικές δράσεις ευαισθητοποίησης όπως καθαρισμός ακτών και εθελοντικές δράσεις 

Tαξινόμηση των μέτρων

Kόστος επένδυσης <10.000 €
>35%

<2.5 χρόνια 2.5-7.5  χρόνια >7.5  χρόνια

15-35%  <15%

>50.000 €10.000 - 50.000 €
Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Περίοδος απόσβεσης

Kόστος επένδυσης Περίοδος απόσβεσηςΜείωση εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου

https://insete.gr/virtual-hotel/
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Εκπαιδευτικό υλικό 
Το εγχειρίδιο με το εκπαιδευτικό υλικό παρέχει στις επιχειρήσεις αφενός πληροφορίες 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, και αφετέρου τα κατάλληλα εργαλεία 
ώστε να διαμορφώσουν τις ανάλογες δεξιότητες και γνώσεις με στόχο μία κοινωνία ουδέτερη 
σε άνθρακα. 
Οι βασικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού είναι: 

* Το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου με αναφορά σε αυτό.

◗ Εισαγωγή στην Κλιματική Αλλαγή  
◗  Μείωση εκπομπών άνθρακα και εξοικονόμηση ενέργειας  
◗  Ευκαιρίες για μείωση εκπομπών άνθρακα και εξοικονόμησης ενέργειας  
◗  Μείωση των εκπομπών του άνθρακα μέσω της ορθής διαχείρισης αποβλήτων 
◗  Ευαισθητοποίηση για θέματα αειφορίας, οικολογικές πιστοποιήσεις και Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη 
◗ Εργαλεία για την καταγραφή της απόδοσης

Πλατφόρμα καλών πρακτικών ξενοδοχειακών 
μονάδων σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία
Παρουσιάζονται καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου σε Ελλάδα 
και Κύπρο και Γερμανία, με διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά και με έμφαση στις τεχνολογίες 
εξοικονόμησης ενέργειας και αειφορίας που μπορούν να υλοποιηθούν γενικά από τον ξενο-
δοχειακό κλάδο.

Σεμινάρια για την κλιματική αλλαγή  
και την ενεργειακή μετάβαση στον τουρισμό 
με στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος διοργανώθηκαν δύο κύκλοι σεμιναρίων που αφορούσαν σε:

◗  Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα εξοικονόμη-
σης ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης στον ξενοδοχειακό τομέα της Ελλάδας &  
Κύπρου

◗  Workshop για τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή μετάβαση στον Τουρισμό

που παρουσίασαν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του χώρου και παρακολούθη-
σαν περισσότερα από 300 άτομα. Τα σεμινάρια απευθύνθηκαν σε όλους όσοι ασχολούνται 
ή καλούνται να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών αειφόρου και  
βιώσιμης ανάπτυξης, εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης στις τουριστι-
κές επιχειρήσεις, με έμφαση στον κλάδο της φιλοξενίας. 
Τα σεμινάρια έχουν βιντεοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

https://www.oeb.org.cy/hotels4climate/
https://insete.gr/wp-content/uploads/2021/02/Training-material_Hotels4Climate_How-to-reduce-GHG-emissions.pdf
https://insete.gr/our-webinars


Προώθηση της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό 
κλάδο της Ελλάδας και της Κύπρου
Στόχος της μελέτης είναι η προώθηση ενός κυκλικού μοντέλου επιχείρησης, η ευαισθητοποί-
ηση και ενημέρωση για την επίδραση της κυκλικής οικονομίας στην κλιματική αλλαγή και την 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
Η έκθεση βασίστηκε στην αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στον ξενοδοχειακό κλάδο 
της Ελλάδας και της Κύπρου, αναγνωρίζοντας τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις ευκαι-
ρίες για την μετατροπή τους σε κυκλικές επιχειρήσεις.
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Μελέτη για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 
στον ξενοδοχειακό κλάδο και τις απαραίτητες πολιτικές 
που πρέπει να υιοθετηθούν για Πράσινη Επανεκκίνηση 
της οικονομίας και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Η έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις της πανδημίας στον ξενοδοχειακό κλάδο σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την πράσινη επανεκκίνηση του κλάδου.
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη( ξενοδόχοι, ξενο-
δοχειακοί συνδέσμοι, δημόσιοι φορείςν/οργανισμοί, συμβούλοι, ταξιδιωτικά πρακτορεία και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2020.
Βασικό συμπέρασμα είναι ότι έχει αυξηθεί η σημασία των θεμάτων περιβαλλοντικής δια-
χείρισης και κλιματικής αλλαγής και απαιτείται άμεση επίλυση τους. Κλειδί για την επιτυχία 
αποτελεί η σωστή επιλογή των δράσεων και η χρηματοδότηση αυτών.

Έκθεση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων  
για εφαρμογή μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου
Οι στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2030) προσδιορίζονται  
σε τρεις κύριους στόχους: την κατά 40% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 
(σε σχέση με τα επίπεδα του 1990), του κατά 32% τουλάχιστον μεριδίου της ανανεώσιμης 
ενέργειας και κατά 32.5% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, έγινε μετατροπή των στόχων αυτών  
και τέθηκαν ορισμένοι πιο αυστηροί. Πιο συγκεκριμένα, ως νέοι στόχοι ορίστηκαν η επίτευξη 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και η δέσμευση μείωσης των εκπομπών κατά 
τουλάχιστον 55% έως το 2030. Για την επίτευξη τους λοιπόν, είναι σημαντικό να τεθούν κίνητρα 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 
Η έκθεση παρουσιάζει χρηματοδοτικά εργαλεία που ήταν διαθέσιμα σε Ελλάδα, Κύπρο  
και Γερμανία κατά τη στιγμή εκπόνησής της και τον τρόπο αξιοποίησής τους.

https://insete.gr/wp-content/uploads/2021/01/REPORT_Green-restart-from-COVID-19_EL.pdf
https://insete.gr/wp-content/uploads/2021/12/Promotion-of-the-circular-economy-in-the-Hotel-Industry.pdf
http://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2020/04/Financing-options-to-support-GHG-reductions-in-Cypriot-and-Greek-Hotels.pdf
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Δράσεις δικτύωσης - Θεσμική ενδυνάμωση

Eκπαιδευτικές Eπισκέψεις

◗  Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης (καλών 
πρακτικών) σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, 
την Κύπρο και τη Γερμανία από στελέχη του ξενοδο-
χειακού κλάδου και από τις τρεις χώρες. 

◗  Υλοποιήθηκαν Εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων 
και κατάρτισης στελεχών του ξενοδοχειακού κλάδου 
σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης. 

◗  1 εκδήλωση δικτύωσης - συζήτησης στρογγυλής 
τραπέζης (ξενοδοχεία, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα)

◗  Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΠΡΟΣ
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Θεσμική ενδυνάμωση και εκπαίδευση στην κυκλική οικονομία 
στην Ελλάδα και την Κύπρο
◗  Εργαστήρια με φορείς για τον εντοπισμό επιχειρηματικών μοντέλων και καλών πρακτικών 
◗  Εργαστήρια με εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέτρα και την δυνατότητα μείωσης των αερίων CO

2
 

◗ Εκδηλώσεις δικτύωσης με ξενοδοχεία και FIs



Συνεργαζόμενοι φορείς / οργανισμοί

Χρηματοδότηση

ΚΥΠΡΟΣ
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB)
Τα μέλη της ΟΕΒ προέρχονται από όλους τους τομείς της οικονομίας και δραστηριοποιούνται σε θέματα ενέργειας 
και περιβάλλοντος, στην προώθηση καθαρών τεχνολογιών για προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση  
των στόχων της κυκλικής οικονομίας και του κλίματος για το 2030.
Από το 2017, η OEB είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Οικολογικού Ελέγχου και Οικολογικής Διαχείρισης EMAS.

ΕΛΛΑΔΑ
Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INSETE)
Σκοπός του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) είναι η μελέτη, προστασία 
και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουριστικού τομέα στην βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτι-
στική ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας (συμβατικής και κοινωνικής) στον τομέα του τουρισμού καθώς 
και σε κάθε άλλο τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
adelphi - ΜΚΟ για θέματα κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος
Η adelphi είναι μία κορυφαία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης και συμβουλευτική δημόσιας πολιτικής για το κλίμα, 
το περιβάλλον και την ανάπτυξη. 
Αποστολή της είναι να βελτιώσει την παγκόσμια διακυβέρνηση μέσω της έρευνας, του διαλόγου και της διαβού-
λευσης. Προσφέρει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στη ζήτηση για την αειφόρο ανάπτυξη, βοηθώντας κυβερνήσεις, 
διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να σχεδιάσουν στρατηγικές για την αντι-
μετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
EUKI -  European Climate Initiative
Το EUKI είναι ένα μέσο χρηματοδότησης έργων από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος,  
Διατήρησης της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU). 
Ο πρωταρχικός στόχος του EUKI είναι να προωθήσει τη συνεργασία για το κλίμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης του διασυνοριακού διαλόγου και της συνεργασίας καθώς και της ανταλ-
λαγής γνώσεων και εμπειριών.
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