ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ – Sentido Vasia Hotels & Resorts

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Το ξενοδοχείο VASIA HOTELS & RESORTS συμμετέχει στην εφαρμογή και επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων από το έτος 2013, για την καλύτερη
βιωσιμότητα αυτού. Στα επερχόμενα χρόνια 2013-2015 και 2015-2017, συνεχίσαμε να θέτουμε όρια και στόχους για την όσο το δυνατόν περισσότερη
μείωση στην κατανάλωση ενέργειας του ξενοδοχείου. Οι στόχοι που θέσαμε για το 2015-2017 ήταν:






Επίτευξη και διατήρηση του βραβείου Travelife GOLD για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:
Μείωση των ενεργειών κατά 5%
Μείωση της κατανάλωσης του νερού κατά 5%
Μείωση των οργανικών αποβλήτων κατά 5%
Μείωση των επικίνδυνων χημικών από τις πισίνες και τα χημικά καθαρισμού κατά 5%

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Για την επίτευξη μείωσης στην κατανάλωση ενεργειών έως και 5% τις χρονιές 2015-2017, χρησιμοποιήσαμε χαμηλής κατανάλωσης λαμπτήρες και κυρίως
λάμπες LED σε όλες τις δημόσιες περιοχές και στα δωμάτια, αντικαταστήσαμε τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές με καινούριες χαμηλής κατανάλωσης,
χρησιμοποιήσαμε αισθητήρες κίνησης όχι μόνο στα δωμάτια αλλά και σε εξωτερικό φωτισμό, εγκαταστήσαμε αισθητήρες στις μπαλκονόπορτες για να
κλείνει το κλιματιστικό με το άνοιγμα αυτών. Επιπλέον χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές κάρτες στα δωμάτια για την χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για
την ύπαρξη ζεστού νερού χρησιμοποιούμε πάνελ ηλιακού συλλέκτη και καυστήρες βιομάζας.
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Χρησιμοποιώντας όλα τα παραπάνω μέσα, καταφέραμε να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας ρεύματος κατά 2.64%. Παρόλα αυτά δεν πετύχαμε
την αρχική μείωση 5% που επιθυμούσαμε. Ένας λόγος είναι η διακοπή χρήσης καυσίμου πέλλετ και η χρήση πετρελαίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε
υπόψη σκεφτόμενοι το περιβαλλοντικό κόστος. Συγκεκριμένα το πέλλετ παρέχει 16.000.000 BTU/units ενώ το πετρέλαιο παρέχει 139.000 BTU/units, αλλά
η απόδοση του πετρελαίου είναι 95% ενώ του πέλλετ 85%. Όσον αφορά τις εκπομπές αέριων ρύπων στο περιβάλλον το πέλλετ εκπέμπει NOx, SOx, VOC,
PM2.5 και το πιο επικίνδυνο τοξικό αέριο CO. Αντίθετα το πετρέλαιο εκπέμπει SO2, PM και CO2.
Επιπλέον, το προσωπικό του ξενοδοχείου, ενδεχομένως να μην είναι πλήρως ενημερωμένο για την περιβαλλοντική διαχείριση αυτού, γεγονός που μας
οδηγεί στη χρήση ενημερωτικής σήμανσης και επιπλέον εκπαίδευσης για την συμμετοχή αυτού στην προσπάθεια μας. Τέλος, έχουμε σχεδιάσει
εκτενέστερο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχέδια του 2018.
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ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Μέσα στη διετία 2015-2017, στόχος ήταν η κατανάλωση νερού έως και 5%. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ξεκινήσαμε την επαναχρησιμοποίηση του
νερού δευτεροβάθμιας επεξεργασίας για το πότισμα των κήπων. Ακόμη εγκαταστήσαμε μειωτές ροής του νερού στα δωμάτια και συνεχίσαμε την αλλαγή
σεντονιών και πετσετών κάθε δεύτερη μέρα.

Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση της κατανάλωσης του νερού στο 5,26%, λίγο παραπάνω από τον αρχικό στόχο μας. Για την επόμενη διετία, επιθυμούμε να
εγκαταστήσουμε μειωτές ροής σε όλα τα δωμάτια των εγκαταστάσεων.
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ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για την μείωση των αποβλήτων προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τον διαχωρισμό των οργανικών αποβλήτων από τα ανακυκλώσιμα. Για την επίτευξη αυτού
του στόχου εγκαταστήσαμε κάδους ανακύκλωσης στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου και με ειδικές σημάνσεις ενθαρρύναμε τους πελάτες και
το προσωπικό να ανακυκλώνει. Σε όλες τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων αυξήθηκε το ποσοστό της ανακύκλωσης για το 2016 και το 2017, παρόλα αυτά
δεν πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο για την επίτευξη του ποσοστού για 5%.

Στην προηγούμενη διετία, καταφέραμε να αυξήσουμε το ποσοστό κατά 1,01%. Με σταθερούς ρυθμούς και σωστή ενημέρωση, θέλουμε να συνεχίσουμε
να αυξάνουμε το ποσοστό ανακύκλωσης του ξενοδοχείου. Εφόσον το κλειδί για την ανακύκλωση είναι ο διαχωρισμός από την χρήση τους, στοχεύουμε να
ενθαρρύνουμε τους πελάτες στο διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων (όπως μπουκάλια νερού, μπουκάλια σαμπουάν και χαρτί). Αυτό γιατί τα απόβλητα από
τα δωμάτια και γενικά των εσωτερικών δραστηριοτήτων, δεν διαχωρίζονται ξεκάθαρα και με συγκεκριμένο μοτίβο.
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ΜΕΙΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Τα μέτρα που λάβαμε για την μείωση των επικίνδυνων χημικών είναι η χρήση φαρμάκων που είναι ασφαλή προς το περιβάλλον και η χρήση
δοσομετρητών για τον διαχωρισμό τους, καθώς και καταγραφή της ποιότητας των νερών των πισινών ούτως ώστε να αποφύγουμε την άσκοπη χρήση
χημικών φαρμάκων.

Με τα παραπάνω μέτρα καταφέραμε να μειώσουμε τα χημικά κατά 2,58%, χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα της καθαριότητας πισινών και δωματίων.
Σκοπεύουμε να θέσουμε επιπλέον στόχους για να επιτύχουμε μείωση της τάξεως του 5% ή και μεγαλύτερη.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώνουμε το εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους και να μην καταπατάμε τα δικαιώματα αυτών. Αυτό είναι
εμφανές από τα ποσοστά των εργαζομένων στην επιχείρησή μας. Το 48% αυτών είναι γυναίκες και το 52% των εργαζομένων είναι άντρες, ποσοστό σχεδόν
ίδιο. Ακόμη το 57.8% των εργαζομένων είναι έλληνες ενώ το 42,2% αυτών είναι αλλοδαποί. Από το ποσοστό των ομογενών, το 84,75% είναι κάτοικοι
τοπικοί, ενώ το 15,25% μόνο, είναι εργαζόμενοι εκτός χωριού. Η επιχείρηση ακολουθεί τις νομοθεσίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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Τέλος, εξακολουθούμε να επικοινωνούμε με τοπικούς προμηθευτές. Αυτό γίνεται αντιληπτό όταν το 95% των προμηθευτών μας είναι τοπικοί και μόνο το
5% είναι εκτός περιοχής.
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