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Περίληψη

Η συνεχώς αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία των πολιτών, απόρροια της

έντονης ανησυχίας τους για την ταχύτατη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εκδηλώνεται

και στις επιλογές τους όσον αφορά τον προορισμό και τη διαμονή τους κατά την

διάρκεια των διακοπών τους. Η στροφή αυτή στις προτιμήσεις των τουριστών αλλά και

οι άμεσες επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στη λειτουργία των

ξενοδοχείων, έχει στρέψει τον κλάδο του τουρισμού προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η

παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζει τις αρχές και τα βασικά στοιχεία του

βιώσιμου τουρισμού καθώς και τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα ξενοδοχεία προς την

κατεύθυνση αυτή. Το κύριο μέρος της εργασίας διερευνά, με τη χρήση

ερωτηματολογίων, τις προτιμήσεις και τις προθέσεις των τουριστών όσον αφορά το

βιώσιμο τουρισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας φανερώνουν ότι η ύπαρξη

περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων αλλά ακόμη και μεμονωμένων περιβαλλοντικών

δράσεων από τα ξενοδοχεία, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή καταλύματος

διαμονής από ένα αξιοσημείωτο ποσοστό τουριστών. Το έκδηλο ενδιαφέρον των

τουριστών για το περιβάλλον, οι καταναλωτικές τους συνήθειες κατά τη διαμονή τους

σε ξενοδοχεία και η υψηλή συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές πρακτικές που

εφαρμόζουν τα καταλύματα, φανερώνουν πως τα στοιχεία αυτά αποτελούν

σημαντικούς παράγοντες της τουριστικής ζήτησης και επομένως οι ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους, ιδιαίτερα καθώς μπορούν να

αποκομίσουν σημαντικά οφέλη. Επιπροσθέτως η ύπαρξη εναλλακτικών

δραστηριοτήτων επηρεάζει σημαντικά την επιλογή του τόπου διαμονής των τουριστών,

οι οποίοι μάλιστα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μία επιπλέον χρέωση προκειμένου

να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις δραστηριότητες αυτές κατά τη διάρκεια των

διακοπών τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν την αρχική

υπόθεση ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία των πολιτών εκδηλώνεται και κατά τη

διάρκεια των διακοπών τους και επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις τους. Καθώς η

περιβαλλοντική ευαισθησία συνεχώς αυξάνεται, είναι αναμενόμενο ότι τα επόμενα

χρόνια η περιβαλλοντική συμπεριφορά των ξενοδοχείων θα αποτελέσει ακόμη πιο

σημαντικό παράγοντα στις επιλογές των τουριστών. Επομένως είναι απαραίτητο και οι

επιχειρηματίες του κλάδου να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να ωφεληθούν

μέσα από την υλοποίηση δράσεων και πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς

επίσης και την προσφορά δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού.
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1. Εισαγωγή

Ο κλάδος του τουρισμού είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες

παγκοσμίως και η Ελλάδα, μια χώρα με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, βασίζεται πάρα

πολύ στις ευεργετικές του ιδιότητες. Οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες, με τον

ηλιόλουστο καταγάλανο ουρανό και τις μαγευτικές παραλίες αποτελούν πόλο έλξης για

εκατομμύρια τουρίστες κάθε καλοκαίρι και αναμφισβήτητα ο τουρισμός αποτελεί τον

πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός επομένως προσφέρει τεράστια

οικονομικά οφέλη στις επιχειρήσεις του κλάδου συνολικά, ενώ επωφελούνται και

συμπληρωματικοί κλάδοι που προσφέρουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες στις

τουριστικές επιχειρήσεις όπως γεωργία, κτηνοτροφία, τραπεζικές υπηρεσίες κλπ. καθώς

και το κράτος ενισχύεται οικονομικά από την καταβολή των φόρων. Επίσης ο

τουρισμός δημιουργεί ευρύτερα κοινωνικά οφέλη, καθώς απασχολεί σχεδόν ένα στους

πέντε εργαζόμενους και αποτελεί έτσι το μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας. Βλέπουμε

λοιπόν ότι ο τουρισμός αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα ευημερίας και ιδιαίτερα σε

αυτή τη δυσχερή περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που έχει περιέλθει η

χώρα τα τελευταία χρόνια αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία του για την ανόρθωση της

ελληνικής οικονομίας.

Για πάρα πολλά χρόνια η προώθηση της χώρας βασίστηκε στην προβολή του ήλιου και

της θάλασσας και με αυτό τον τρόπο κατάφερε να προσελκύσει πάρα πολλούς

τουρίστες τους καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως στη νησιωτική χώρα. Όσο πετυχημένο

μπορεί να θεωρηθεί αυτό το μοντέλο ανάπτυξης για τουρισμό διακοπών αφού κατάφερε

να αναδείξει την Ελλάδα ως μια ανταγωνιστική δύναμη στον παγκόσμιο τουριστικό

χάρτη, είναι επίσης εύκολο και να αμφισβητηθεί. Ο λόγος είναι κυρίως η άνιση

κατανομή χρονικά αλλά και γεωγραφικά της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας.

Βλέπουμε λοιπόν ότι σε συντριπτικό βαθμό οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις

βρίσκονται στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας καθώς και ότι το

μεγαλύτερο ποσοστό της τουριστικής δραστηριότητας πραγματοποιείται μέσα στην

καλοκαιρινή σαιζόν δημιουργώντας έτσι ανορθολογική ανάπτυξη της τουριστικής

δραστηριότητας. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού κλάδου

δημιούργησε πληθώρα αρνητικών επιπτώσεων, εκ των οποίων παρατηρείται σε

ορισμένες περιπτώσεις και το ζήτημα της εποχικότητας της εργασίας, που οδηγεί το

μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων του κλάδου αντιμέτωπους με το πρόβλημα της

ανεργίας κατά τους χειμερινούς μήνες.
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Δυστυχώς ο τουρισμός στην Ελλάδα απέτυχε να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες

ισόρροπης και μεγαλύτερης χωρικής και χρονικής διασποράς τους τουριστικού

προϊόντος. Τουριστικά θέλγητρα όπως τα πανέμορφα φυσικά τοπία και η μαγευτική

ελληνική φύση, ο ελληνικός πολιτισμός και γαστρονομία καθώς και η παραδοσιακή

ελληνική φιλοξενία δυστυχώς δεν προωθήθηκαν με το πιο σωστό τρόπο ώστε να

παρακινήσουν πολύ περισσότερους τουρίστες να επισκεφθούν διαφορετικούς

προορισμούς της χώρας και να διαμείνουν και σε άλλες περιόδους πέραν της

καλοκαιρινής.

Εξαιτίας των δύο σοβαρών προβλημάτων της εποχικότητας και του γεωγραφικού

συγκεντρωτισμού που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικό να

μελετηθούν και να εξευρεθούν λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να επιτευχθεί ο

στόχος αυτός είναι σημαντικό να προβληθεί η έννοια της βιώσιμης τουριστικής

ανάπτυξης, δηλαδή ενός μοντέλου ανάπτυξης που δε βασίζεται στο μαζικό τουρισμό,

αλλά στην προώθηση δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού βασισμένα σε

μικρές ομάδες τουριστών που σέβονται τη φύση, τις τοπικές κοινωνίες και τον

άνθρωπο. Η παρούσα εργασία εξετάζει την οικονομική προοπτική του βιώσιμου

τουρισμού κάτω από το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος και των

εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν τα προβλήματα του περιβάλλοντος και

την αρνητική επίδραση που έχει πάνω σε αυτό η επιχειρηματική τους δραστηριότητα,

ευσυνείδητα προσπαθούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα

εφαρμόζοντας πρακτικές που ελαχιστοποιούν τις βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί μια θετική προσέγγιση των επιχειρηματιών και

του ξενοδοχειακού κλάδου προς μια συστηματική προσπάθεια αειφόρου τουριστικής

ανάπτυξης.

Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί μια μορφή τουρισμού που βασίζεται σε τουριστική

ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης και προώθηση τοπικού χαρακτήρα τουριστικών

δράσεων καθώς και δραστηριοτήτων που να σέβονται τη φύση και το περιβάλλον. Η

παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει αρχικά το πλαίσιο και τις αρχές του

βιώσιμου τουρισμού και στην συνέχεια τα σημαντικότερα στοιχεία της

περιβαλλοντικής διαχείρισης στον ξενοδοχειακό τομέα. Το κύριο μέρος της εργασίας

όμως εστιάζεται στη διερεύνηση των προθέσεων και προτιμήσεων των τουριστών όσον

αφορά την περιβαλλοντική συμπεριφορά των ξενοδοχείων και την ύπαρξη

δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού.
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Η διερεύνηση των προτιμήσεων βασίστηκε σε πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν

μέσω ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε αλλοδαπούς τουρίστες που διέμεναν σε

ξενοδοχεία της Ελλάδας. Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση

των πρωτογενών δεδομένων είναι: (α) η περιβαλλοντική πιστοποίηση αλλά ακόμη και

οι μεμονωμένες περιβαλλοντικές δράσεις των ξενοδοχείων, επηρεάζουν την επιλογή

καταλύματος ενός σημαντικού ποσοστού των τουριστών, (β) η προσφορά

δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού επηρεάζει και αυτή την επιλογή του τόπου

διαμονής ενός σημαντικού ποσοστού τουριστών, οι οποίοι θα δεχόταν μια επιπλέον

επιβάρυνση ώστε να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις δραστηριότητες αυτές.

Επομένως και τα δύο παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τον

ξενοδοχειακό κλάδο, ιδιαίτερα καθώς η περιβαλλοντική ευαισθησία των πολιτών

αυξάνεται ταχύτατα και επομένως τα δύο αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν ακόμη πιο

σημαντικό παράγοντα στις επιλογές των τουριστών τα επόμενα χρόνια. Καθώς το

φυσικό περιβάλλον της χώρας μας προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης του

βιώσιμου τουρισμού, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο κλάδος να κινηθεί ταχύτατα προς

την κατεύθυνση αυτή.
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2. Ο κλάδος του τουρισμού και η σημασία του στην  οικονομία

Όπως αναφέρει ο Λύτρας (1993) «ο τουρισμός θεωρείται δραστηριότητα ουσιώδης για

τη ζωή των λαών και έχει επιπτώσεις στο οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό και

πολιτιστικό επίπεδο κάθε χώρας, ενώ σχετίζεται άμεσα και με τις διεθνείς σχέσεις». Ο

τουρισμός αποτελεί μια σύνθετη και πολυδιάστατη δραστηριότητα που προσφέρει

ευημερία στους κατοίκους των τοπικών προορισμών και συμβάλει στην ανάπτυξη

περιοχών και εθνών και έτσι έχει αποκτήσει τεράστια εξέλιξη ειδικά τις τελευταίες

δεκαετίες. Στα σημαντικά πλεονεκτήματα της τουριστικής δραστηριότητας

συμπεριλαμβάνονται τα άμεσα οικονομικά οφέλη που προκαλεί, η ανακατανομή του

εισοδήματος και η αύξηση των θέσεων εργασίας. Ο Sharpley (2009) τονίζει τη σημασία

του τουρισμού ως δύναμη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης τόσο σε τοπικό,

περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο και δικαιολογεί τη ραγδαία ανάπτυξή του τα

τελευταία χρόνια. Το 1950 υπήρχαν μόλις 25 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις ενώ το 1990

το νούμερο αυτό ξεπέρασε τα 440 εκατομμύρια, φτάνοντας στο πολύ πρόσφατο

εκπληκτικό ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου διεθνών τουριστικών αφίξεων σε όλον τον

κόσμο. Παρατηρώντας λοιπόν την τεράστια άνθηση, από τις λίγες δεκάδες

εκατομμυρίων αφίξεων στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και φτάνοντας στο

Δεκέμβριο του 2012 όπου ο παγκόσμιος τουρισμός είχε την ευκαιρία να γιορτάσει την

υψηλότερη επίδοση που καταγράφηκε ποτέ με τις διεθνείς αφίξεις να ξεπερνούν το ένα

δισεκατομμύριο, αντιλαμβάνεται κανείς την τρομερή δυναμική αυτού του τομέα

(UNWTO, 2012a). Βέβαια τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν μόνο τις διεθνείς αφίξεις και

κάποιοι υποστηρίζουν πως αν υπολογιστεί και ο παγκόσμιος εσωτερικός τουρισμός,

δηλαδή αν υπολογιστούν και όσοι ταξιδεύουν μέσα στην ίδια τους τη χώρα τότε τα

νούμερα αυτά θα μπορούσαν να είναι έξι ως δέκα φορές μεγαλύτερα. Η οικονομική

βαρύτητα του τουρισμού είναι προφανής και από το γεγονός ότι αποτελεί το 9% του

παγκοσμίου ΑΕΠ (συμπεριλαμβανομένου των άμεσων εσόδων, έμμεσων εσόδων και

αλυσιδωτών επιπτώσεων) ενώ προσφέρει μια  στις δώδεκα θέσεις εργασίας στον

κόσμο. Η εξελικτική δυναμική της τουριστικής δραστηριότητας προβλέπεται ότι θα

είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στο μέλλον αφού ο αριθμός των διεθνών αφίξεων θα

φτάσει τα 1,8 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030 (UNWTO, 2012b). Η Ελλάδα είναι μια

χώρα με μακρόχρονη παράδοση στον τουρισμό και μια υπολογίσιμη ανταγωνιστική

δύναμη με μερίδιο 1,7% της παγκόσμιας αγοράς σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου

Οργανισμού Τουρισμού, ενώ κατέχει τη 17η θέση παγκοσμίως στις διεθνείς αφίξεις και

τη 19η θέση σε επίπεδο εσόδων (ΣΕΤΕ, 2012α).
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Η τεράστια αύξηση αυτού του παγκόσμιου κοινωνικού φαινομένου κυρίως τις

τελευταίες δεκαετίες πέρα από τις θετικές επιπτώσεις έχει και αρνητικές συνέπειες. Η

επέκταση του τουρισμού οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις στην εσφαλμένη κατανομή

του τουριστικού προϊόντος που οδήγησε στην καταστροφή φυσικών πόρων, στην

υποβάθμιση περιοχών και κατά επέκταση σε ποικίλες κοινωνικοοικονομικές και

πολιτικές αρνητικές συνέπειες (Sharpley, 2009). Όπως θα δούμε παρακάτω πιο

αναλυτικά, ο τουρισμός βασίζεται πρωτίστως στους φυσικούς πόρους που δυστυχώς

κινδυνεύει και ο ίδιος να καταστρέψει, έτσι έχει αναγνωριστεί η ανάγκη να

δημιουργηθούν κατάλληλες πολιτικές σχεδιασμού στη διοίκηση του με γνώμονα την

προστασία του περιβάλλοντος κινούμενοι προς την κατεύθυνση του βιώσιμου

τουρισμού.
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3. Βιώσιμος τουρισμός

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι το παρόν υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης δεν

μπορεί πλέον να επιτύχει τον κύριο στόχο της προόδου της ανθρωπότητας, καθώς έχει

φτάσει στα όρια τη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος. Αυτό επιβεβαιώνεται από

τα αποτελέσματα πάρα πολλών ερευνών σε διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως της

βιολογίας, της γεωγραφίας και της οικολογίας (Weaver and Lawton, 2006). Δυστυχώς ο

άνθρωπος με τις ενέργειές του, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως λόγω της

μεγάλης χρήσης ορυκτών καυσίμων, ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή και την

υπερθέρμανση του πλανήτη. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί πλέον το

πιο σοβαρό πρόβλημα της παγκόσμιας κοινότητας και πρέπει να αντιμετωπιστεί

επειγόντως (UNEP, 2013). Η κλιματική αλλαγή όμως δεν είναι το μόνο σοβαρό

πρόβλημα καθώς συνεχίζεται ακόμα και τώρα η μη αναστρέψιμη πλέον καταστροφή

του όζοντος, η ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών και η ραγδαία μείωση της

βιοποικιλότητας, προβλήματα που έχουν όλα ανθρωπογενή αίτια (Weaver and Lawton,

2006). Η ανεξέλεγκτη ρύπανση ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης χωρίς

περιβαλλοντικούς περιορισμούς παραγωγής αλλά και των τεραστίων διαστάσεων

ατυχημάτων (πυρηνικά ατυχήματα στο σταθμό Φουκουσίμα το 2011, στο Τσερνόμπιλ

το 1986, διαρροή πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικό το 2010), είναι αναμφίβολα

αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επομένως η ανθρωπότητα πρέπει να

φροντίσει ώστε η ανάπτυξη να επιτυγχάνεται με βιώσιμο τρόπο, δηλαδή οφείλει να

δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να καλύψει της παρούσες ανάγκες της,

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την προοπτική των επόμενων γενεών να καλύψουν τις δικές

τους ανάγκες (UN, 1987).

Οι επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο περιβάλλον είναι ένα

φαινόμενο που ανησυχεί την κοινωνία μας για πολλές δεκαετίες, όμως η αλήθεια είναι

ότι κατά πρώτο λόγο το βάρος των αντιδράσεων και των ερευνών έπεσε στον τομέα της

βιομηχανίας. Αρχικά ο τομέας των υπηρεσιών δεν αποτέλεσε στόχο και οι αντιδράσεις

ήταν πιο περιορισμένες κυρίως διότι σε αντίθεση με τις παραδοσιακές βιομηχανικές

επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών δε διαθέτουν «καμινάδες» που εκπέμπουν

ρύπους (Foster, Sampson and Dunn, 2000; Nicholls and Kang, 2012; Salzman, 2000).

Οι μεγάλες κοινωνικοπολιτικές, πολιτιστικές και νομικές διαστάσεις που συνεχώς

λάμβανε το θέμα οδήγησε πάρα πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις στην ορθότερη

περιβαλλοντική διαχείριση τόσο στην παραγωγική τους διαδικασία αλλά και στο

συνολικό στρατηγικό τους σχεδιασμό. Το συνεχώς αυξανόμενο περιβαλλοντικό κίνημα
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και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών οι οποίοι επιδεικνύουν πιο υπεύθυνη στάση

στα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος (Kalafatis et al., 1999;

Gadenne, Kennedy and McKeiver, 2009), οδήγησε μετέπειτα και τις επιχειρήσεις

παροχής υπηρεσιών να αναζητήσουν προϊόντα και υπηρεσίες περιβαλλοντικά φιλικές

(Brown, 1996). Όπως αναφέρει η Becken (2010), μόλις μέσα στη δεκαετία το 1970 η

σχέση μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος άρχισε να απασχολεί την κοινωνία, ενώ

κυρίως μετά την επόμενη δεκαετία ξεκίνησε και η επιστημονική διερεύνηση της σχέσης

αυτής. Ο σημαντικός όγκος βιβλιογραφίας που έχει αναπτυχθεί σε επιστημονικά

περιοδικά αλλά και σε βιβλία καθώς και οι συνεχείς αναφορές που γίνεται στο

διαδίκτυο, καταδεικνύουν τη μεγάλη απήχηση και σημασία του θέματος. Μάλιστα

ενδεικτικό αποτελεί το γεγονός ότι το 1991 δημιουργήθηκε το Journal of Sustainable

Tourism, ενός επιστημονικού περιοδικού αφιερωμένο ειδικά στη διεξοδική μελέτη της

βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης (Bramwell and Lane, 1993).

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί σίγουρα ένα από τα βασικότερα δεδομένα για

υποκίνηση της τουριστικής πράξης αφού διαχρονικά οι άνθρωποι για να καλύψουν την

ανάγκη τους για ξεκούραση και να απαλλαγούν έστω και προσωρινά από τα

προβλήματα της καθημερινότητας επέλεγαν να ταξιδέψουν και να πάνε διακοπές ώστε

να βρεθούν πιο κοντά στη φύση. Ο ήλιος, η θάλασσα, το κλίμα, η φύση είναι ορισμένα

μόνο από τα στοιχεία που περιβάλλοντος που σε συνδυασμό με άλλους ψυχολογικούς,

πολιτιστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες παρακινούν τον τουρίστα και

οδηγούν στην ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου (Ηγουμενάκης, 1991). Ορισμένα

από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία

μας αποτελούν η αύξηση της θερμοκρασίας, η καταστροφή του στρώματος του όζοντος

και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μείωση των υδάτινων πόρων, η αποψίλωση των

δασών και αποτελούν σημαντικότατους αρνητικούς παράγοντες με τους οποίους

βρίσκεται αντιμέτωπη η τουριστική βιομηχανία (Κομίλης, 2001). Όμως παρότι ο

τουρισμός βασίζεται πρωτίστως στο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, με

τις πράξεις του ευθύνεται και για τη διατάραξή του (Sharpley, 2009). Απαιτεί τη χρήση

πάρα πολλών φυσικών πόρων, τόσο για την άμεση κατανάλωση των τουριστών όσο και

για τη δημιουργία υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του τουριστικού

προϊόντος. Επομένως αν και αναγνωρίζεται η αξία που έχει το περιβάλλον για την ίδια

την ύπαρξη του τουρισμού, ο τουρισμός με το παρόν κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξής του

είναι συνυπεύθυνος ως ένα βαθμό για την υποβάθμιση και μόλυνση του (Manaktola

and Jauhari, 2007).
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Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι προορισμοί υποδοχής τουριστών είναι πως

δυστυχώς υπάρχει υπερβολική και σε ορισμένες περιπτώσεις αλόγιστη χρήση στους

περισσότερους από τους κοινόκτητους πόρους και αγαθά, με αποτέλεσμα τη σταδιακή

υποβάθμισή τους (Briassoulis, 2002). Οι κοινόκτητοι πόροι που χαρακτηρίζονται από

ανταγωνιστικότητα στην κατανάλωση και τη μη αποκλειστικότητα στη χρήση, είναι  τα

αγαθά εκείνα που μπορεί να χρησιμοποιήσει όλος ο κόσμος όπως ο αέρας, οι υδάτινοι

πόροι, το οικοσύστημα, τα βοσκοτόπια, η άγρια φύση κ.α. ενώ και με μια πιο ευρεία

έννοια περιλαμβάνονται ακόμα οι δρόμοι, τα λιμάνια, το διαδίκτυο κλπ. Αυτό που έχει

κυρίως ενδιαφέρον από τη σκοπιά του τουριστικού φαινομένου αφορά στοιχεία όπως τα

φυσικά τοπία, η θάλασσα, ο αέρας και τα δάση. Τα στοιχεία αυτά μαζί με τα

καταλύματα διαμονής, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα αξιοθέατα κ.α. αποτελούν το

σημαντικότερο κομμάτι αυτού που ονομάζεται τουριστικό προϊόν. Η αλόγιστη και

υπερβολική χρήση των κοινόκτητων πόρων έχει ως αποτέλεσμα η βιώσιμη ανάπτυξη να

βρίσκεται σε κίνδυνο αφού έτσι αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, μειώνεται η

ποιότητα του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, μεγεθύνεται η κοινωνική αδικία και όλα

αυτά συνηγορούν στο να μειώνεται και η ικανοποίηση των τουριστών που

επισκέπτονται έναν προορισμό. Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ανάγκη βιώσιμης

ανάπτυξης μέσω της σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων στους τόπους διαμονής

τουριστών είναι επιτακτική.

Κατά επέκταση της προϋπόθεσης που έχει τεθεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη της

ανθρωπότητας, ο όρος βιώσιμος τουρισμός αφορά την κάλυψη των τουριστικών

αναγκών της παρούσας γενεάς χωρίς να σταθεί εμπόδιο στις επόμενες γενεές να

καλύψουν τις δικές τους ανάγκες στο μέλλον (Weaver and Lawton, 2006). Όλοι όσοι

συμμετέχουν στην τουριστική δραστηριότητα και χωρίς να έχει σημασία ποιος είναι ο

ρόλος τους, δηλαδή επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, μέλη της κοινωνίας υποδοχής

τουριστών, τοπικοί φορείς και κυβερνήσεις οφείλουν να σέβονται το περιβάλλον.

Επίσης και οι τουρίστες οφείλουν να ταξιδεύουν και να κάνουν διακοπές με σεβασμό

προς το περιβάλλον και με γνώση των επιπτώσεων που προκαλούν σε αυτό με τις

ενέργειές τους. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το ζήτημα της βιώσιμης τουριστικής

ανάπτυξης αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είτε επειδή άμεσα

δραστηριοποιείται στην τουριστική βιομηχανία, είτε γιατί συμμετέχει ως τουρίστας ή

ακόμα γιατί έμμεσα επηρεάζεται από αυτόν τον τομέα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να

πούμε ότι είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ενδιαφερθεί αλλά και να ανησυχήσει
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όλον τον κόσμο ώστε οι πράξεις τους και οι ενέργειές τους να έρχονται σε συμφωνία με

την πιο πάνω αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

3.1 Κίνητρα για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού

Σύμφωνα με τους Weaver και Lawton, (2006), υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που

συντελούν θετικά στην υιοθέτηση πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τομέα

του τουρισμού και έχουν να κάνουν κυρίως με ηθικά ζητήματα, με το συνεχώς

αυξανόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για πιο «οικολογική» κατανάλωση αλλά και τα

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτές τις δράσεις. Πιο αναλυτικά στο σημείο

αυτό τονίζεται η σπουδαιότητα της ηθικής ευθύνης των επιχειρήσεων απέναντι στην

κοινωνία που όλο και πιο επιτακτικά απαιτεί από εκείνους που έχουν επίδραση στο

περιβάλλον να λάβουν μέτρα ώστε να αμβλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις σε αυτό.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν εύκολα κανείς ότι οι επιχειρηματίες του κλάδου πρέπει να

αντιμετωπίσουν πιο θετικά το ζητούμενο της περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε γιατί

πράγματι έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του θέματος, είτε γιατί φοβούνται πως αν

δεν το πράξουν υπάρχει ο κίνδυνος να επικριθούν, να αντιμετωπίσουν την αρνητική

δημοσιότητα αλλά και σε μια πιο ακραία περίπτωση, να απειληθούν από το ενδεχόμενο

ενός μποϊκοτάζ από τους πελάτες τους.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι ο

κόσμος έχει μεγαλύτερη επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης

μας και συνεχώς αναζητεί τρόπους για να βοηθήσει και να προστατέψει το περιβάλλον.

Αυτή η συναίσθηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων έχει οδηγήσει ένα συνεχώς

αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού να αλλάξει συμπεριφορά στην καθημερινότητά του,

ακόμα και στις καταναλωτικές του συνήθειες. Σύμφωνα με τους Han, Hsu και Lee

(2009) υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή όλο και

μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού παρουσιάζει μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι

στα περιβαλλοντικά ζητήματα του πλανήτη μας και αυτό οδηγεί αφενός σε πιο

οικολογική συμπεριφορά στην καθημερινή τους ζωή αλλά ταυτόχρονα και σε

μεγαλύτερη επιθυμία αγοράς προϊόντων που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Παρατηρείται λοιπόν ένα συνεχώς αυξανόμενο κίνημα στη σύγχρονη κοινωνία μας

όπου διάφορα κριτήρια και αντιλήψεις οδηγούν ένα μέρος του πληθυσμού σε συνειδητή

αγορά οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, αυτό που ονομάζεται green

consumerism δηλαδή «πράσινος καταναλωτισμός» (Moisander, 2007).
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Μάλιστα σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έχουν γίνει σε Αυστραλία, Ηνωμένες

Πολιτείες της Αμερικής και Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πως υπάρχει ένα σεβαστό

μέρος της κοινωνία που ονομάζονται «αληθινά» πράσινοι καταναλωτές (Weaver and

Lawton, 2006). Αυτή η μερίδα του πληθυσμού που αποτελεί σχεδόν το 25% των

καταναλωτών, κατά τα φαινόμενα δείχνει να έχει ιδιαίτερα οξυμένη ευαισθησία ως

προς τα περιβαλλοντικά θέματα, γεγονός που οδηγεί και κατευθύνει σημαντικά τις

καταναλωτικές της συνήθειες. Επίσης υπάρχει και ένα μεγαλύτερο μέρος του

πληθυσμού, περίπου οι μισοί καταναλωτές, που δείχνει να έχει μια πιο «επιφανειακή»

πράσινη καταναλωτική συμπεριφορά. Δηλαδή ενώ είναι εμφανές ότι γενικά

ενδιαφέρεται για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, δεν

προχωράει στην αγορά κάποιου οικολογικού προϊόντος ή υπηρεσίας εάν αυτό δεν είναι

ανταγωνιστικό σε χαρακτηριστικά και αξία με τα υπόλοιπα παρόμοια προϊόντα.

Πάντως αυτού του είδους οι καταναλωτές παρουσιάζουν μια τάση να αποκτήσουν είτε

προσωρινά είτε μόνιμα, πιο ισχυρά οικολογικά πρότυπα κατανάλωσης, αν προκύψει

κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή κρίση που να σχετίζεται με το περιβάλλον. Η

περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά των καταναλωτών είναι φανερό ότι έχει

εμφανιστεί και στον τουριστικό τομέα και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία (Han, Hsu

and Lee, 2011) όπως θα δούμε και πιο κάτω.

Οι  Schaltegger and Synnestvedt (2002),  υποστηρίζουν ότι δίχως να έχει σημασία ποιοι

μπορεί είναι να είναι οι πρωταρχικοί στόχοι μια επιχείρησης, δηλαδή αύξηση της

κερδοφορίας, μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, βελτίωση του κοινωνικού της προφίλ

κ.α. μία ορθή περιβαλλοντική διοίκηση μπορεί να προσφέρει σε αυτή οικονομικά

οφέλη και εξοικονόμηση κόστους και κατ’ επέκταση να μεγεθύνει την αξία της. Αν και

δηλώνουν πως υπάρχει διχογνωμία ως προς αν η ύπαρξη περιβαλλοντικής πολιτικής

είναι συμφέρουσα για μια επιχείρηση ή απλά επιβάλλει σε αυτή περισσότερα κόστη,

εντούτοις υποστηρίζουν πως από αυτή τη διαδικασία μια επιχείρηση μπορεί να βγει

πολλαπλά κερδισμένη. Πιο συγκεκριμένα μια επιχείρηση που επιδιώκει να αυξήσει το

μερίδιο της στην αγορά μπορεί με σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και μέσω των

κατάλληλων τεχνικών eco-marketing και επικοινωνίας να το επιτύχει. Εξάλλου με τη

κατάλληλη εφαρμογή οικολογικών προγραμμάτων και μέτρων έχει τη δυνατότητα να

μειώσει το κόστος και να αυξήσει την παραγωγική της αποδοτικότητα, αρκεί να

υιοθετήσει κατάλληλες μεθόδους, να καθιερώσει περιβαλλοντολογικό λογιστικό έλεγχο

κόστους καθώς και τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης. Έτσι θα είναι σε

θέση να υπολογίσει και να αναλύσει τα δεδομένα και να τα αξιολογήσει για την επιτυχή
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εφαρμογή αποτελεσματικότερων μέτρων στη συνέχεια. Πάντως πέρα από τα άμεσα

οικονομικά οφέλη που μπορεί να φέρουν δράσεις με οικολογικό χαρακτήρα, υπάρχουν

και ορισμένα έμμεσα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών

(Weaver and Lawton, 2006). Η ηθική ικανοποίηση που νιώθουν οι υπάλληλοι μιας

επιχείρησης που συμμετέχουν σε δράσεις που σχετίζονται με την οικολογία είναι

σίγουρα κάτι που εκλαμβάνουν θετικά οι τουρίστες που επισκέπτονται έναν προορισμό

και σε συνδυασμό με την γενικότερη ικανοποίηση που μπορεί να νιώσουν από τη

συνολική τους διαμονή μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να

επισκεφθούν το μέρος ξανά ή να συστήσουν τον προορισμό και την επιχείρηση σε

κάποιο φίλο ή συγγενικό τους πρόσωπο. Οι περιβαλλοντικές πρακτικές επομένως

μπορούν να αποτελέσουν έναν επιπλέον θετικό παράγοντα μείωσης κόστους,

δημιουργίας επαναλαμβανόμενης πελατείας, αύξησης της ικανοποίησης του

προσωπικού και ταυτόχρονα μεγέθυνση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

(Kassinis and Soteriou, 2003), έτσι δημιουργούνται προϋποθέσεις θετικής

δημοσιότητας για την επιχείρηση και αύξηση των πωλήσεων στο άμεσο μέλλον.
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4. Περιβαλλοντική διαχείριση στα ξενοδοχεία

Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει αυξημένη

ανησυχία ως προς τις καταναλωτικές του συνήθειες και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές

στο περιβάλλον. Μάλιστα παρατηρείται ένα αυξανόμενο πλήθος καταναλωτών με

περιβαλλοντική ευαισθησία, οι οποίοι αναζητούν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

και είναι μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις διατεθειμένοι να τα αγοράσουν ακόμα και

αν αυτά είναι πιο ακριβά από άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα (Han, Hsu and Sheu,

2010). Η μεταβολή αυτή στην συμπεριφορά του καταναλωτή παρατηρείται και στον

τομέα του τουρισμού αφού όλο και περισσότεροι πελάτες που διαμένουν σε ξενοδοχεία

φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συναίσθηση των επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον η

λειτουργία των ξενοδοχείων (Manaktola and Jauhari, 2007). Έτσι αρνητικές

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη λειτουργία των ξενοδοχείων

φαίνεται ότι επηρεάζουν την κρίση των καταναλωτών οι οποίοι αναζητούν ολοένα και

περισσότερο ξενοδοχεία που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα αναγνωρίζοντας την ανάγκη για προστασία του

περιβάλλοντος (Huybers and Bennet, 2003), ξεκίνησαν να ανταποκρίνονται στην

επιθυμία των πελατών τους για πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά

ζητήματα (Bohdanowicz, 2006). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 υπήρξαν πάρα

πολλές ξενοδοχειακές αλυσίδες αλλά και μεμονωμένα ξενοδοχεία που έλαβαν

συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δράσεις και προγράμματα όπως π.χ.

επαναχρησιμοποίηση λινών, προγράμματα ανακύκλωσης, φωτισμός χαμηλής

κατανάλωσης κ.α. (Honey and Stewart, 2002). Υπάρχει πληθώρα αποδείξεων πως

πολλά ξενοδοχεία κατάφεραν όχι μόνο να μειώσουν το κόστος ενέργειας και νερού

αλλά να επιτύχουν και αύξηση των πωλήσεων τους χάρη στην εφαρμογή

συγκεκριμένων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης (Scanlon, 2007). Σύμφωνα

άλλωστε με έρευνες που έχουν γίνει, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πελατών

ξενοδοχείων (90%) θα προτιμούσαν να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο το οποίο εφαρμόζει

πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης (Han, Hsu, Lee and Sheu, (2011).

4.1 Οφέλη από την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών στα ξενοδοχεία

Οι λόγοι για τους οποίους ένα ξενοδοχείο θα εφάρμοζε «πράσινες» πρακτικές που

σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον είναι πολλοί. Πέρα από τα προφανή

οικονομικά πλεονεκτήματα που έχουν οι δράσεις αυτές, όπως η μείωση της
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κατανάλωσης ενέργειας και η μείωση του λειτουργικού κόστους, ένα ξενοδοχείο

επωφελείται ακόμα από τη βελτίωση του brand name της εταιρίας, σε πολλά θέματα

αντιμετωπίζεται θετικά από την κοινή γνώμη ενώ με τον τρόπο αυτό συμμορφώνεται με

τη νομοθεσία και έτσι αποφεύγει πιθανούς κινδύνους επιβολής οικονομικών προστίμων

και αρνητικής δημοσιότητας (Han, Hsu and Sheu, 2010). Επιπλέον αν αναλογιστούμε

την αυξανόμενη τάση των καταναλωτών να αναζητούν ξενοδοχεία που εφαρμόζουν

πράσινες πρακτικές στη λειτουργία τους, μπορούν τα ξενοδοχεία αυτά με το σωστό

σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση

προσελκύοντας μεγαλύτερο αριθμό πελατών. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως ένα

ξενοδοχείο που εφαρμόζει «πράσινη» πολιτική δείχνει έμπρακτα ότι σέβεται το

περιβάλλον και με πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και τη μείωση των

αποβλήτων προσπαθεί να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα συμβάλλοντας με

τον τρόπο αυτό στη προσπάθεια ώστε να σωθεί ο πλανήτης μας, ενώ παράλληλα

αποκτά και ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αρένα του ανταγωνισμού.

Η προσέγγιση της σύνδεσης μεταξύ περιβαλλοντικής διοίκησης και οικονομικής

απόδοσης των επιχειρήσεων εμφανίζει δύο αντικρουόμενες απόψεις (Kassinis and

Soteriou, 2003). Από τη μία υποστηρίζεται ότι η περιβαλλοντική διοίκηση κυρίως

επιφέρει επιπλέον κόστη στην επιχείρηση και επομένως μειώνει την κερδοφορία της

ενώ από την άλλη υπάρχει η άποψη ότι εφόσον μια επιχείρηση εφαρμόζει σωστή

περιβαλλοντική διαχείριση στη λειτουργία της τότε έχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση και

αυξημένες πωλήσεις δηλαδή και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα (Schaltegger and

Synnestvedt, 2002). Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα οικονομικά αποτελέσματα

της εφαρμογής της περιβαλλοντικής διοίκησης σε μια επιχείρηση εξαρτώνται ιδιαίτερα

από τον τρόπο εφαρμογής της.

Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί το επικίνδυνο φαινόμενο όπου επιχειρήσεις, όχι μόνο

στον ξενοδοχειακό κλάδο, εκμεταλλευόμενες τις διαστάσεις που έχει το θέμα της

οικολογίας και την ευαισθησία των καταναλωτών να παρουσιάζουν μια εικόνα εταιρίας

που ενδιαφέρεται ενεργά και εφαρμόζει πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ

στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει (Weaver and Lawton 2006). Το ονομαζόμενο

“greenwashing” είναι μια ατυχής μέθοδος δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ που

σκοπό έχει την εξαπάτηση της ευαισθησίας του κοινού για το περιβάλλον και την

αποκόμιση  φήμης, πελατείας και οικονομικού οφέλους. Οι πρακτικές αυτές έχουν

σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην συμπεριφορά των καταναλωτών, όσο και

στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Για να αποφευχθεί η σύγχυση των καταναλωτών
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και να περιοριστούν οι ψευδείς δηλώσεις των επιχειρήσεων απαιτείται κάποιου είδους

αντικειμενική, εξωτερική πιστοποίηση των δηλώσεων των επιχειρήσεων. Πέρα από τις

πιστοποιήσεις που παρέχει ο οργανισμός ISO υπάρχουν και οργανισμοί που παρέχουν

πιο εξειδικευμένες πιστοποιήσεις περιβαλλοντικών δράσεων σε κλαδικό επίπεδο όπως

θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

4.2.Πιστοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων σε ξενοδοχεία

Η τουριστική βιομηχανία στο σύνολο της ευθύνεται για το 5%  των παγκοσμίων

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (στοιχεία του 2005) που έχει σημαντική ευθύνη για

τη συνεχή επιδείνωση τις κλιματικής αλλαγής (UNWTO, 2012b). Έτσι και ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) προτείνει ορισμένα μέτρα που είναι

καλό να λάβει η τουριστική βιομηχανία προκειμένου να μειώσει το περιβαλλοντικό της

αποτύπωμα. Ειδικότερα ο ξενοδοχειακός τομέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 21%

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της τουριστικής βιομηχανίας, έχει τη

δυνατότητα να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του προβλήματος αν λάβει μέτρα για

τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνει, αν στραφεί προς τις ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας αλλά καθώς επίσης και αν επιτύχει τη διαμόρφωση των επιλογών και

καταναλωτικών συμπεριφορών των πελατών του. Πιο συγκεκριμένα προκειμένου να

εξοικονομήσουν ενέργεια τα ξενοδοχειακά καταλύματα μπορούν να εγκαταστήσουν

καλύτερη μόνωση, να γίνει καλύτερος σχεδιασμός στην κατασκευή των κτιρίων και να

οργανώσουν πιο αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Ακόμα έχουν τη

δυνατότητα να επιλέξουν ανανεώσιμες πηγές (βιοκαύσιμα) και ηλιακή ενέργεια για την

εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης συνίσταται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τη μεριά

των ξενοδοχείων ώστε να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πελάτες τους

σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και των συνολικών πρωτοβουλιών που

λαμβάνουν.

Προκειμένου μια επιχείρηση να δηλώσει έμπρακτα ότι οι πρακτικές που ακολουθεί

συνάδουν με τους κανόνες περιβαλλοντικής διαχείρισης και να αποφύγει τον κίνδυνο

να αμφισβητηθεί, επιδιώκει την αντικειμενική πιστοποίηση των μεθόδων που

χρησιμοποιεί (Weaver and Lawton, 2006). Για να το επιτύχει αυτό μια επιχείρηση που

έχει ή έστω επιθυμεί να υιοθετήσει περιβαλλοντικά πρότυπα, μπορεί να πιστοποιηθεί

μέσω ενός εξειδικευμένου φορέα. Ο φορέας αυτός, που μπορεί να είναι κρατικός ή

ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, θέτει αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές
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συμμόρφωσης για σωστή περιβαλλοντική διαχείριση προς τις ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Έπειτα, με αυστηρούς

μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου ερευνά κατά πόσο η υποψήφια επιχείρηση με τις

ενέργειες της, ακολουθεί στην πράξη τα πρότυπα που θέτει ο οργανισμός. Εφόσον τα

αποτελέσματα του ελέγχου είναι θετικά τότε ο οργανισμός πιστοποιεί την επιχείρηση.

Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση κερδίζοντας την πιστοποίηση, εκτός του ότι

αποφεύγει τον κίνδυνο να κατηγορηθεί άδικα για greenwashing, επωφελείται επιπλέον

αφού η πιστοποίηση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο διαφήμισης που μπορεί να

προωθήσει προς τους πελάτες, το ευρύ κοινό αλλά και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα προγράμματα πιστοποίησης στον τουριστικό τομέα αποτελούν ένα σημαντικότατο

εργαλείο που επιτρέπουν τις επιχειρήσεις που ευσυνείδητα προσφέρουν προϊόντα και

υπηρεσίες που σέβονται το περιβάλλον να ξεχωρίσουν από τις επιχειρήσεις εκείνες που

αυθαίρετα εμφανίζουν μια «φίλο-οικολογική» εικόνα, ενώ στην πραγματικότητα και

πρακτικά δεν πράττουν τίποτα ουσιώδες προς αυτήν την κατεύθυνση (TIES, 2013). Τα

προγράμματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης μπορούν να αποφέρουν μια σειρά από

σημαντικά οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις που επάξια κερδίζουν ένα σήμα

πιστοποίησης, όσο και για τους πελάτες, τις κυβερνήσεις αλλά και την κοινωνία στο

σύνολο της. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις είναι πως

προκειμένου να πιστοποιηθούν για την περιβαλλοντική τους διαχείριση, περνούν μέσα

από μια διαδικασία μάθηση που τις επιτρέπει να γνωρίσουν εις βάθος παράγοντες της

λειτουργίας τους οι οποίοι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην περιβαλλοντική

βιωσιμότητα αλλά και να εντείνουν τις προσπάθειες για να βελτιωθούν στα σημεία

εκείνα που υστερούν. Επιπλέον οι πιστοποιήσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις να

εξοικονομήσουν σημαντικό μέρος από το κόστος λειτουργίας τους μέσω της μείωσης

στην κατανάλωση ενέργειας, νερού και ορυκτών καυσίμων χωρίς μάλιστα αυτό να έχει

καμία επίπτωση στο επίπεδο των υπηρεσιών τους. Μάλιστα με το σήμα πιστοποίησης

στα χέρια τους οι επιχειρήσεις αποκτούν ένα ισχυρό σύμμαχο για το σχεδιασμό των

κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές

δείχνουν έμπρακτα πως αναγνωρίζουν τις προσπάθειες των εταιρειών για την

προστασία του περιβάλλοντος, ενώ έχει διατυπωθεί και η άποψη πως είναι

διατεθειμένοι να πληρώσουν πιο ακριβά για υπηρεσίες που τις προσφέρουν

επιχειρήσεις που διαθέτουν σήμα πιστοποίησης (Bastič and Gojčič, 2012). Τα

περιβαλλοντικά προγράμματα επίσης αυξάνουν την ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε

να ενεργούν με μεγαλύτερη περιβαλλοντική συναίσθηση και φροντίδα στις
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καταναλωτικές τους συνήθειες. Έτσι και οι πελάτες από την πλευρά τους έχουν τη

δυνατότητα να αναγνωρίζουν εύκολα επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί

περιβαλλοντικά και να επιλέγουν με μεγαλύτερη επίγνωση, τις επιχειρήσεις εκείνες που

ικανοποιούν καλύτερα την επιθυμία τους για μεγαλύτερη περιβαλλοντική αξιοπιστία.

Βέβαια εκτός από τις επιχειρήσεις και τους πελάτες, τα προγράμματα αυτά βοηθούν και

τις κυβερνήσεις αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα οι κυβερνήσεις

επωφελούνται καθώς οι πιστοποιήσεις αυξάνουν τα επίπεδα της υγιεινής, της

ασφάλειας και της κοινωνικής σταθερότητας ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι ανάγκες

δημοσίων δαπανών για μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Ακόμα οι επιχειρήσεις που

είναι πιστοποιημένες με σήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιδεικνύουν έμπρακτα ότι

προστατεύουν το περιβάλλον και δείχνουν σεβασμό προς το φυσικό τοπίο και τον

πολιτισμό της περιοχής, έτσι επωφελείται και η τοπική κοινωνία αφού με τον τρόπο

αυτό θωρακίζεται το φυσικό τοπίο και δημιουργούνται προοπτικές για μακροχρόνια

οικονομική μεγέθυνση των περιφερειακών περιοχών (Honey and Stewart, 2002).

Στο σημείο αυτό και προτού αναλυθούν συγκεκριμένες πρακτικές και συστήματα

περιβαλλοντικής διαχείρισης για ξενοδοχεία, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια μικρή

αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τη σχέση λειτουργίας των ξενοδοχείων και της

προστασίας του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 10.000 ξενοδοχεία

διαφορετικής κατηγορίας (από 3 ως 5 αστέρων) που φυσικά όπως και κάθε επιχείρηση

λειτουργούν μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θέτει περιορισμούς και όρους για την

ασφάλεια του πολίτη, την προστασία του κοινωνικού συνόλου, την ευημερία του τόπου

και την ανάπτυξη της οικονομίας. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) υπό την

εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού, αποτελεί τον θεσμοθετημένο φορέα του

ελληνικού κράτους που έχει ως αποστολή την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του

τουρισμού της χώρας. Ανάμεσα στην πληθώρα των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΟΤ είναι

υπεύθυνος και για την έκδοση και ανανέωση των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας για

όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα εφόσον φυσικά

πληρούν όλους τους απαραίτητους όρους και νόμους που θέτει το ελληνικό κράτος

(ΕΟΤ, 2013). Κανένα ξενοδοχείο δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει στην κατοχή

του Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που θέτει αυστηρούς κανόνες για την ασφάλεια τόσο των

πελατών, του προσωπικού και της δημόσιας υγείας. Στα προαπαιτούμενα που πρέπει να

εξασφαλίσει ένα ξενοδοχείο προκειμένου να εκδώσει ή να ανανεώσει (κάθε πέντε

χρόνια) το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του είναι και η έκδοση Απόφασης Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Αρμόδιο όργανο για την ΑΕΠΟ είναι το Υπουργείο
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Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το οποίο μέσω της διαδικασίας

περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πιστοποιεί ότι το κατάλυμα πληροί τις προϋποθέσεις και δύναται

να λειτουργήσει σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες για την προστασία του

περιβάλλοντος και εκδίδει την ΑΕΠΟ (Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2011).

Η ΑΕΠΟ αποτελεί σημαντικό θεσμικό κριτήριο για την υπόσταση μιας ξενοδοχειακής

μονάδας που βεβαιώνει ότι το κατάλυμα λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους και δεν

επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον, όμως σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει και δε

βεβαιώνει ότι το ξενοδοχείο αυτό εφαρμόζει δράσεις για περιβαλλοντική διαχείριση.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αρμόδιας για περιβαλλοντικά

θέματα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει λάβει ορισμένες πρωτοβουλίες με το σχέδιο EU-

Ecolabel, για να βοηθήσει τόσο τους καταναλωτές που επιθυμούν να καταναλώσουν

οικολογικά προϊόντα όσο και τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εφαρμόσουν

πρακτικές για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση (European Commission, 2012). Οι

επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και εφόσον πληρούν τα

απαραίτητα κριτήρια μπορούν και με την καθοδήγηση του αρμόδιου φορέα της χώρας

τους να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συμπληρώσουν την

αίτησή τους. Η επιτροπή αφού ελέγξει και αξιολογήσει την αίτηση σύμφωνα με τα

κριτήρια που θέτει ανά τομέα δραστηριότητας προχωρά στη βράβευση και πιστοποίηση

των επιχειρήσεων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι καταναλωτές από την

πλευρά τους μπορούν να καταναλώσουν πιο υπεύθυνα επιλέγοντας προϊόντα που έχουν

πιστοποιηθεί με το EU-Ecolabel και έχουν εξασφαλίσει το απαραίτητο σήμα. Η

πιστοποίηση για ένα ξενοδοχείο υποδεικνύει ότι το κατάλυμα αυτό φροντίζει ώστε να

μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού, να μειώνει όσο το δυνατόν και να

διαχειρίζεται καλύτερα τα απόβλητα του καθώς και να επικοινωνεί προς τους πελάτες

τις προσπάθειες και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως προς την προστασία

του περιβάλλοντος αλλά και να τους προσφέρει πρακτικές συμβουλές για να

συμπεριφέρονται με πιο φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Το πρόγραμμα EU-Ecolabel

είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα για διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και υπηρεσιών

και δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τον τουρισμό. Αποτελεί λοιπόν σήμα

πιστοποίησης γενικό για κάθε δραστηριότητα πλην των τροφίμων και των φαρμάκων

και από το 1992 που ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό και μέχρι το 2011, έχουν εκδοθεί

περισσότερες από 1300 άδειες που επιτρέπουν στις εταιρίες που τις κέρδισαν να

εκμεταλλευτούν το σήμα για συγκεκριμένη μερίδα κατηγορίας προϊόντων που
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προσφέρει. Στον ξενοδοχειακό τομέα για το 2012 υπήρχαν 754 διαφορετικές υπηρεσίες

που ήταν πιστοποιημένες με το EU-Ecolabel.

Ανά τον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλά διεθνή αλλά και τοπικά συστήματα ποιότητας

και πιστοποιήσεις για περιβαλλοντική διαχείριση σε όλους τους τομείς της τουριστικής

βιομηχανίας δηλαδή για ξενοδοχεία, εστιατόρια, αεροπορικές εταιρίες, ταξιδιωτικά

γραφεία κ.α. Το πιο διαδεδομένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί το

ISO 14001 και πάνω στις αρχές που θέτει βασίζονται τα περισσότερα από τα

προγράμματα πιστοποίησης ανάμεσα τους τα Green Globe, Green Flag, Green Key

(Honey and Stewart, 2002). Σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO, το σύστημα

περιβαλλοντικής διαχείρισης ορίζεται από την οργανωτική δομή μέσα στην επιχείρηση

που επιδιώκει να το εφαρμόσει, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και των

διαδικασιών καθώς και την καθιέρωση των πολιτικών προς υλοποίηση (Chan, 2008).

Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις

των πελατών για περιβαλλοντική διαχείριση ξενοδοχείων, έτσι για το λόγο αυτό στη

συνέχεια θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στο Green Key που αποτελεί το πιο

διαδεδομένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης για καταλύματα.

4.2.1 Το σύστημα πιστοποίησης Green Key

Το Green Key αποτελεί ένα ανεξάρτητο, μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων όπως

ξενοδοχεία, ξενώνες, κάμπινγκ και συνεδριακούς χώρους. Σκοπός του προγράμματος

είναι να ευαισθητοποιήσει για το σημαντικότατο θέμα της προστασίας του

περιβάλλοντος όσους δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, δηλαδή ιδιοκτήτες και

εργαζομένους τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και τοπική κοινωνία αλλά και πελάτες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1994 από την Δανία και διαχειρίζεται από το Ίδρυμα για την

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education) ενώ σήμερα

έχει επεκταθεί σε 28 χώρες σε όλο τον κόσμο και αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα

για πιστοποίηση καταλυμάτων, έχοντας κερδίσει την αναγνώριση τόσο του

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού όσο και του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των

Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme). Στην Ελλάδα τη

διαχείριση του προγράμματος έχει υπό την ευθύνη της η μη κυβερνητική οργάνωση

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), που από το 1951 μάχεται για την

προστασία του περιβάλλοντος και της ελληνικής φύσης.
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Το Green Key λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που επιζητά να αναδείξει το ευαίσθητο

ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και οι βασικότεροι στόχοι που έχει είναι η

παροχή βοήθειας προς τις επιχειρήσεις ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους

αποτύπωμα, η εκπαίδευση όλων όσων εμπλέκονται στον τουριστικό τομέα καθώς και η

προσφορά χρήσιμων συμβουλών προς τις επιχειρήσεις του κλάδου για οικονομικότερη

διαχείριση μέσω της μείωσης της κατανάλωσης (Green Key, 2013). Επιπλέον το

πρόγραμμα επιδιώκει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάδειξη προς το κοινό της

σημασίας της περιβαλλοντικής διαχείρισης και κατ’ επέκταση την καλύτερη προβολή

και διαφήμιση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό. Η συμμετοχή στο

πρόγραμμα Green Key είναι εθελοντική και προκειμένου μια μονάδα να συμμετάσχει,

οφείλει να τηρεί ορισμένους περιορισμούς και κανόνες όπως αυτοί τίθενται σύμφωνα

με δώδεκα διαφορετικές κατηγορίες κριτηρίων που αναφέρονται στον πίνακα 1 πιο

κάτω.

Πίνακας 1. Κατηγορίες κριτηρίων περιβαλλοντικής βράβευσης επιχειρήσεων

με το σήμα Green Key

Περιβαλλοντική διαχείριση Συμμετοχή του Προσωπικού

Πληροφόρηση των πελατών Διαχείριση Νερού

Πλύσιμο και καθαρισμός Διαχείριση Απορριμμάτων

Ενέργεια Τρόφιμα και ποτά

Εσωτερικό περιβάλλον Kήποι και χώροι στάθμευσης

Πράσινες δραστηριότητες Διοίκηση

Τα περισσότερα από τα κριτήρια που οφείλουν να εκπληρώνουν οι επιχειρήσεις που

επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτικά, υπάρχουν όμως και

ορισμένα κριτήρια που χαρακτηρίζονται ως προαιρετικά και τα οποία λειτουργούν ως

βαθμολόγηση για τις επιχειρήσεις ανάλογα με τα χρόνια που συμμετέχουν στο

πρόγραμμα. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, κάθε επιχείρηση που βραβεύεται με το

σήμα Green Key πρέπει κάθε χρόνο να εντείνει περισσότερο τις προσπάθειες της,

ούτως ώστε να εξασφαλίζει πως καλύπτει όλο και περισσότερα κριτήρια από την

κατηγορία των προαιρετικών κριτηρίων. Επομένως το πρόγραμμα ανεβάζει

περισσότερο τον «πήχη» για κάθε μονάδα που βρίσκεται στο πρόγραμμα και θέτει

συνεχώς ένα μεγαλύτερο κίνητρο σε αυτές ώστε να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Η συνολική λίστα των κριτηρίων, υποχρεωτικά και προαιρετικά, παρουσιάζεται στα

προσαρτήματα 1. Σίγουρα το κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά έχει ιδιαίτερη σημασία για
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την επίτευξη του προγράμματος, όμως στο σημείο θα κάνουμε αναφορά μόνο σε

ορισμένα, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι και τα πιο ουσιώδη.

Καταρχήν η επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει να

ξεκινήσει με ένα αναλυτικό πρόγραμμα δράση και την καθιέρωση περιβαλλοντικής

πολιτικής, όπου μέσα από αυτό το πλάνο θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι με γνώμονα

τη συνεχή βελτίωση. Η επιχείρηση θα πρέπει να ορίσει ένα άτομο ως υπεύθυνο για τα

περιβαλλοντικά ζητήματα, ο οποίος θα αναλάβει το συντονισμό και τον έλεγχο του

σχεδίου ολοκληρωτικά. Ο υπεύθυνος του προγράμματος φροντίζει ώστε η επιχείρηση

να πληροί τους κανόνες του Green Key, ενώ η Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης

ως χειριστής του προγράμματος από την πλευρά της υποβάλλει το ξενοδοχείο σε ετήσιο

έλεγχο ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό τηρεί τις δεσμεύσεις προς το πρόγραμμα και

φυσικά όπως θεωρείται αυτονόητο πως συμμορφώνεται με την ελληνική νομοθεσία για

τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο υπεύθυνος του προγράμματος πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τα

ζητήματα της οικολογίας και της περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και να συμμετέχει

σε αντίστοιχης θεματολογίας επιμορφωτικά σεμινάρια, ούτως ώστε να είναι σε θέση να

παρακολουθεί τις εξελίξεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Έτσι θα βρίσκεται σε θέση να

δίνει στη διεύθυνση του ξενοδοχείου εμπεριστατωμένη πληροφόρηση γύρω από τις

εξελίξεις όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων αλλά και την απόδοση του

ξενοδοχείου προς το πρόγραμμα, ούτως ώστε η διοίκηση της επιχείρησης λαμβάνοντας

υπόψη της τα νέα δεδομένα, να έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες

και δράσεις. Επίσης με τη συνεχή ενημέρωση του σχετικά με τα περιβαλλοντικά

ζητήματα, ο υπεύθυνος του προγράμματος θα μπορεί να παρέχει ουσιαστική

πληροφόρηση προς το προσωπικό του ξενοδοχείου για τα ζητήματα αυτά αλλά και τις

νέες πρωτοβουλίες που προτίθεται να λάβει η επιχείρηση. Ασφαλώς όσο ουσιαστική

θεωρείται η ενημέρωση των υπαλλήλων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, εξίσου

Πίνακας 2. Αριθμός απαιτούμενων προαιρετικών κριτηρίων ανάλογα με
τα χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα Green Key

Έτη συμμετοχής Πλήθος προαιρετικών
κριτηρίων

Ποσοστιαία τήρηση των
προαιρετικών κριτηρίων

1 0 0%
2 3 5%
3 6 10%
4 9 15%
5 12 20%

Περισσότερα από 10 30 50%
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σημαντική κρίνεται η διάχυση των πληροφοριών και προς του πελάτες του ξενοδοχείου

ώστε να τους γνωστοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης και το σκοπό

αυτής. Για να το επιτύχει αυτό η επιχείρηση πρέπει να επιδεικνύει με εμφανή τρόπο τη

βράβευση της με το Green Key αλλά και γενικά να προβάλλει το πρόγραμμα. Το ειδικό

σήμα Green Key πρέπει να βρίσκεται σε ευδιάκριτο σημείο της υποδοχής ώστε να

γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους πελάτες πως το ξενοδοχείο είναι πιστοποιημένο,

καθώς και να υπάρχει σε εμφανές σημείο όλο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό

σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του ξενοδοχείου. Τα κριτήρια αυτά

αποσκοπούν στο να γίνει προφανές προς τους πελάτες ότι το ξενοδοχείο που διαμένουν

αναλαμβάνει έμπρακτα δράσεις για την περιβαλλοντική προστασία και μάλιστα

διαθέτει την αντίστοιχη πιστοποίηση, καθώς και να ενθαρρύνει τους πελάτες του να

συμμετάσχουν και οι ίδιοι προς αυτήν την προσπάθεια. Ιδιαίτερα τονίζεται πως το

προσωπικό της υποδοχής πρέπει να γνωρίζει καλά όλες τις παραμέτρους του

προγράμματος και να είναι σε θέση να παρέχει πληροφόρηση προς τους πελάτες για τις

περιβαλλοντικές δράσεις της επιχείρησης. Επίσης πληροφορίες πρέπει να παρέχονται

προς τους πελάτες για τη διευκόλυνση της μετακίνησης τους με μέσα μαζικής

μεταφοράς, για τη δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων, καθώς και να ενημερώνονται για

τις κοντινές περιοχές φυσικού κάλλους, τα πάρκα κλπ. Ότι πληροφοριακό υλικό

χρησιμοποιείται, δηλαδή μπροσούρες, έντυπα κλπ. πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση

eco-label ή να παράγονται από εταιρεία που διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής

διαχείρισης.

Σχετικά με την κατανάλωση του νερού και της ενέργειας το πρόγραμμα θέτει μια σειρά

από κριτήρια που έχουν σκοπό την καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση.

Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν τόσο οι πελάτες όσο και το προσωπικό της

επιχείρησης να συμμετάσχουν στις δράσεις του ξενοδοχείου για εξοικονόμηση

ενέργειας και νερού, η επιχείρηση πρέπει να τοποθετήσει σε αντίστοιχα σημεία ειδικές

πινακίδες που να προτρέπουν του πελάτες να βοηθήσουν με τις ενέργειες τους προς

αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή πινακίδες που να στέλνουν ένα οικολογικό μήνυμα για

εξοικονόμηση ενέργειας και νερού πρέπει να τοποθετηθούν δίπλα σε διακόπτες,

ηλεκτρικούς πίνακες ή αντίστοιχα δίπλα σε βρύσες, ντουζιέρες κλπ. Συγκεκριμένα για

τη διαχείριση του νερού το πρόγραμμα επιβάλλει την καταγραφή της συνολικής

κατανάλωσης του τουλάχιστον μία φορά το μήνα ώστε ο διευθυντής του προγράμματος

να διαθέτει συγκριτικά στοιχεία και να επιχειρεί νέα μέτρα για μεγαλύτερη

εξοικονόμηση, όπως και να εντοπίζει γρήγορα και να επεμβαίνει όπου παρουσιάζεται
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κάποιο πρόβλημα. Φυσικά επιβάλλεται το αρμόδιο προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας

να διενεργεί συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους ώστε να εντοπίζονται τυχόν

διαρροές και να επιδιορθώνονται αμέσως οι βλάβες. Πιο αναλυτικά τα κριτήρια που

θέτει το πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση του νερού προβλέπουν η ροή στις

περισσότερες βρύσες και ντουζιέρες (κατά ελάχιστον στο 50%) να μην ξεπερνά τα

εννέα λίτρα το λεπτό, στις τουαλέτες να μην ξεπερνά τα έξι λίτρα ανά χρήση, ενώ τα

πλυντήρια πιάτων να μην καταναλώνουν περισσότερο από 3,5 λίτρα ανά καλάθι. Όσον

αφορά την κατανάλωση ενέργειας το πρόγραμμα προτείνει την καταγραφή της

τουλάχιστον μια φορά το μήνα όπως αντίστοιχα αναφέραμε και πιο πάνω για την

κατανάλωση του νερού. Τα συστήματα ψύξης, θέρμανσης και εξαερισμού πρέπει να

ελέγχονται και να συντηρούνται συστηματικά και να μεριμνά η επιχείρηση για τη

σωστή λειτουργία αυτών ούτως ώστε να αποφεύγεται η προβληματική δυσλειτουργία

και η σπατάλη ενέργειας. Επιπλέον για την εξοικονόμηση ενέργειας το πρόγραμμα

προτείνει πως τουλάχιστον το 50% των λαμπτήρων να είναι τύπου LED, ενώ θα πρέπει

να εξασφαλίζεται και η σωστή θερμομόνωση σε ψυγεία, καταψύκτες, φούρνους κλπ.

Επιπροσθέτως το ξενοδοχείο πρέπει να φροντίζει ώστε σε όλα τα κενά δωμάτια να

τίθενται εκτός λειτουργίας όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που δε χρησιμοποιούνται.

Σύμφωνα και με τις ισχύουσες εθνικές ή τοπικές διατάξεις το πρόγραμμα θέτει κανόνες

ως προς τη βιολογική επεξεργασία και καθαρισμού του συνόλου των λυμάτων, τη

σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και το διαχωρισμό σε ξεχωριστά δοχεία των

επικίνδυνων απορριμμάτων όπως μπαταρίες, λαμπτήρες φθορισμού κλπ. Η κατάλληλη

διευκόλυνση και σαφείς οδηγίες πρέπει να παρέχονται προς τους πελάτες και το

προσωπικό που ξενοδοχείου ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη

ανακύκλωση υλικών (γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο κλπ.) Ακόμα, σε μια προσπάθεια να

μειωθεί ο όγκος των μη ανακυκλώσιμων υλικών που μόλις μετά από μια χρήση

καταλήγουν στα σκουπίδια και επιβαρύνουν το περιβάλλον, το πρόγραμμα περιορίζει

τη χρήση πιάτων, ποτηριών και γενικά σκεύη μιας χρήσης αυστηρά και μόνο στον χώρο

της πισίνα ή για ειδικές περιπτώσεις π.χ. σε συναυλιακούς χώρους.

Ως γνωστό είναι τεράστιος ο όγκος των πετσετών και λινών που πλένονται καθημερινά

στα ξενοδοχεία όλου του κόσμου σπαταλώντας μεγάλες ποσότητες νερού αλλά και

απορρυπαντικού. Συνεπώς το πρόγραμμα δίνει μεγάλη βαρύτητα στην πρακτική της

επαναχρησιμοποίησης πετσετών και σεντονιών από τους πελάτες και συνιστά την

πληροφόρηση τους με ειδικές πινακίδες που να τους ενημερώνει ότι αλλαγή θα γίνεται

μόνο όταν το ζητούν οι ίδιοι οι πελάτες (π.χ. να τοποθετούν στην ντουζιέρα τις πετσέτες
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που επιθυμούν να αντικατασταθούν). Η πρακτική αυτή προτρέπει τους πελάτες να

χρησιμοποιούν τις πετσέτες και τα σεντόνια περισσότερες φορές ώστε να αποφεύγεται

η καθημερινή αλλαγή πετσετών και λινών, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον από

άσκοπη σπατάλη υδάτινων πόρων και χρήσης απορρυπαντικών ενώ ταυτόχρονα

επωφελείται και η επιχείρηση από την εξοικονόμηση στο κόστος πλύσης. Είναι φυσικά

σημαντικό το τμήμα της οροφοκομίας να γνωρίζει και να έχει αποδεχτεί πλήρως την

υιοθέτηση της πολιτικής αυτής προς όφελος τόσο του περιβάλλοντος αλλά και του

ξενοδοχείου.

Είναι φανερό πως το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης Green Key, με τις

δράσεις που προτείνει έχει ως στόχο την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση των

ξενοδοχείων και ασφαλώς την ευαισθητοποίηση πελατών και προσωπικού ώστε να τους

ενθαρρύνει να συμμετέχουν στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες των ξενοδοχείων.

4.3 Οικοτουρισμός – εναλλακτικός τουρισμός

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιούργησε η τεράστια αύξηση του τουριστικού

φαινομένου καθώς και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τα

οικολογικά ζητήματα, οδήγησαν σε αναζήτηση δράσεων πιο φιλικές προς το

περιβάλλον και τη φύση. Έτσι από αρκετούς εμπλεκομένους στον τουριστικό τομέα

επιχειρήθηκε η εξεύρεση εναλλακτικών προτάσεων του μαζικού τουρισμού που

κυριαρχούσε ως μοντέλο ανάπτυξης και η δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης χωρίς να

διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος (Κομίλης, 2001). Ως αποτέλεσμα

επινόησης διαφορετικής μεθόδου για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη προβάλλεται η

έννοια του οικοτουρισμού. Ο οικοτουρισμός αποτελεί αειφόρο τουρισμό που έχει

σκοπό την αρμονική συνύπαρξη του τουρίστα με το φυσικό τοπίο και ελαχιστοποίηση

των επιπτώσεων που έχουν οι διάφορες τουριστικές δραστηριότητες στο περιβάλλον

(Neto, 2003). Αποτελεί ήπια και υπεύθυνη μορφή τουρισμού που δείχνει μεγαλύτερο

σεβασμό προς το περιβάλλον και κατ’ επέκταση και στον άνθρωπο (Gössling et al.,

2002). H Honey (2008) ισχυρίζεται ότι ο οικοτουρισμός αποτελεί πανάκεια για όλον

τον κόσμο, ένας τομέας που μέσω και της επιστημονικής έρευνας μπορεί να αποτελέσει

επένδυση στη διατήρηση του περιβάλλοντος και την προστασία των ευάλωτων και

παρθένων οικοσυστημάτων, ώστε να επωφεληθούν οι αγροτικές περιοχές και η

περιφέρεια αλλά και να προσφέρει ανάπτυξη σε φτωχές χώρες ενώ ταυτόχρονα να

αναδείξουν την περιβαλλοντική ανησυχία της κοινωνίας μέσω της τουριστικής
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βιομηχανίας. Το 1990 ο πρώτος οργανισμός για τον οικοτουρισμό παγκοσμίως Διεθνής

Εταιρία Οικοτουρισμού (The International Ecotourism Society), έδωσε τον ορισμό πως

ο οικοτουρισμός «αποτελεί την υπεύθυνη έκφραση του τουριστικού φαινομένου σε

τοποθεσίες με φυσικό κάλλος που διατηρεί το περιβάλλον και βελτιώνει το βιοτικό

επίπεδο της τοπικής κοινωνίας». Οι αρχές που διέπουν τον οικοτουρισμό αφορούν τη

δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε να παρέχει θετική εμπειρία στους τουρίστες,

να προσφέρει οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες, να μεγιστοποιεί την

περιβαλλοντική ευαισθησία της τοπικής κοινωνίας, να παρέχει εκτενή ενημέρωση στον

πληθυσμό για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και φυσικά να προσφέρει βοήθεια ώστε να

ελαχιστοποιούνται στο ελάχιστο οι αρνητικές επιπτώσεις του περιβάλλοντος από το

τουριστικό φαινόμενο. Οι αρχές αυτές μετουσιώνουν την πεποίθηση ώστε ο

οικοτουρισμός να επιτύχει τη βιωσιμότητα του τουριστικού φαινομένου σύμφωνα

πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση ή έστω είναι σε πολύ χαμηλή

ισχύ, ο οικοτουρισμός μπορεί με τη μορφή ανάπτυξης δραστηριοτήτων που να

αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον και τον τοπικό πολιτισμό μπορεί να προσφέρει μια

διαφορετική δυναμική στην προσπάθεια για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Hunter,

1997).

Ο εναλλακτικός τουρισμός, μια έννοια συναφή με τον οικοτουρισμό, αναφέρεται  σε

δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στη διατήρηση των παραδόσεων, στην προώθηση

του τοπικού χαρακτήρα και της μικρής κλίμακας ανάπτυξη. Ο εναλλακτικός τουρισμός

βασίζεται επίσης σε δράσεις εξατομικευμένες ή μικρού αριθμού τουριστών και σε

καμία περίπτωση δεν αναφέρεται σε μαζικό τουρισμό (Κομίλης, 2001). Ο Inskeep

(1987) αναφέρει ορισμένες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που διαφοροποιούνται από

τη συμβατική μορφή του μαζικού τουρισμού. Μια εναλλακτική μορφή αποτελεί ο

«ποιοτικός τουρισμός» που αναφέρεται σε ιδιαίτερα ελεγχόμενη ανάπτυξη και

περιορισμένη έκταση. Σκοπός αυτής της μορφής τουρισμού είναι η παροχή ποιοτικών

υπηρεσιών που μέσω επιλεκτικής προώθηση μάρκετινγκ θα μπορεί να προσεγγίσει

μικρότερο αριθμό τουριστών που όμως είναι διατεθειμένοι να διαμείνουν περισσότερες

μέρες και να ξοδέψουν παραπάνω χρήματα από τους κοινούς τουρίστες. Έτσι τα

οικονομικά οφέλη είναι μεγάλα ενώ οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι

αισθητά μικρότερες. Άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού που βασίζεται επίσης σε

περιορισμένης έκτασης ανάπτυξη είναι η προσέλκυση τουριστών «ειδικού

ενδιαφέροντος», δηλαδή άτομα που τους ενδιαφέρουν δραστηριότητες όπως οι
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καταδύσεις, το ποδήλατο βουνού, η φωτογράφιση της άγριας φύσης κ.α. Επίσης και

αυτή η μορφή τουρισμού απαιτεί ειδικές τεχνικές μάρκετινγκ που στοχεύουν σε μικρά

τμήματα της αγοράς για τον εντοπισμό κοινωνικών ομάδων που επιθυμούν να

επισκεφτούν έναν προορισμό προκειμένου να κάνουν μια αγαπημένη τους

δραστηριότητα ή ενασχόληση, αλλά και να βρεθούν πιο κοντά στη φύση. Οι

δραστηριότητες πρέπει να αφορούν δράσεις που να σέβονται το περιβάλλον και να μη

διαταράσσουν το φυσικό τοπίο. Ο αγροτουρισμός αποτελεί επίσης μια ιδιαίτερη μορφή

τουρισμού, αφού δίνει τη δυνατότητα σε τουρίστες να ζήσουν τη πρωτότυπη εμπειρία

της διαμονής σε ένα χωριό και κάτω από τις καθημερινές συνθήκες που βιώνουν οι

άνθρωποι της υπαίθρου. Οι επισκέπτες έρχονται πιο κοντά στη φύση και μπορούν να

συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αφορούν την αγροτική ζωή, δημιουργώντας έτσι

μια μοναδική εμπειρία εντελώς διαφορετική από αυτό που έχουν συνηθίσει στην

καθημερινότητά τους ενώ ταυτόχρονα συμμετέχοντας σε αυτήν την τουριστική

δραστηριότητα επιβαρύνουν στο ελάχιστο το φυσικό περιβάλλον.
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5. Μεθοδολογία - Περιγραφή ερωτηματολογίου

Για να διερευνηθούν οι απόψεις και οι προθέσεις των τουριστών όσον αφορά την

περιβαλλοντική πολιτική των ξενοδοχείων καθώς και την ύπαρξη εναλλακτικών

δραστηριοτήτων στον προορισμό διαμονής τους, διεξήχθη πρωτογενής έρευνα με τη

μορφή έντυπου ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα η έρευνα διεξήχθη από τις 15

Σεπτεμβρίου ως τις 15 Οκτωβρίου 2012 σε ξενοδοχεία διακοπών όπου διέμεναν κυρίως

αλλοδαποί τουρίστες. Επιλέξαμε να διερευνήσουμε τις προτιμήσεις των αλλοδαπών

τουριστών καθώς όπως είναι γνωστό διαχρονικά ο ελληνικός τουρισμός βασίζεται

κυρίως στις αφίξεις ξένων τουριστών που πραγματοποιούν και τις περισσότερες

διανυκτερεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2011 αφίχθησαν στη χώρα μας

16,4 εκατομμύρια αλλοδαποί τουρίστες πραγματοποιώντας το 70% περίπου των

διανυκτερεύσεων σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΣΕΤΕ,

2012β). Το ερωτηματολόγιο, το οποίο και επισυνάπτεται στα Προσαρτήματα (2),

συντάχτηκε στην αγγλική και γερμανική γλώσσα και διενεμήθη από επιλεγμένα άτομα

του προσωπικού των ξενοδοχείων σε έντυπη μορφή στους πελάτες με την παράκληση

να το επιστρέψουν συμπληρωμένο. Τα επιλεγμένα αυτά άτομα είχαν ενημερωθεί

κατάλληλα ώστε να προσφέρουν διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά με την χρήση

αλλά και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο περιέχει συνολικά 17 ερωτήσεις εκ των οποίων οι πέντε πρώτες

αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά με σκοπό να διερευνηθούν η ηλικία, το φύλλο,

η εθνικότητα και το ετήσιο εισόδημα του δείγματος της έρευνας. Οι επόμενες δύο

ερωτήσεις αφορούν τη συχνότητα με την οποία επισκέπτονται τη χώρα μας, αν δηλαδή

ήταν η πρώτη φορά που την επισκέφτηκαν και αν όχι, πόσες φορές την είχαν

επισκεφθεί στο παρελθόν. Η επόμενη ομάδα ερωτήσεων αφορά σε θέματα  ατομικής

περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και περιβαλλοντικής διαχείρισης στο χώρο των

ξενοδοχείων ούτως ώστε να διερευνηθεί αν επηρεάζεται η συμπεριφορά των πελατών

από τις περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρμόζονται από τα ξενοδοχεία και αν

συμμετέχουν σε αυτές τις πρακτικές. Για το σκοπό αυτό τέθηκαν αρχικά τα ερωτήματα

αν και πόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητοι είναι στην καθημερινή τους συμπεριφορά, αν

γνωρίζουν τα διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για ξενοδοχεία και αν η

πιστοποίηση από ορισμένα ξενοδοχεία θα αποτελούσε κριτήριο για την επιλογή της

διαμονής τους. Επίσης στην περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποίησης ερωτήθηκαν αν

αναζητούν πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικές πρακτικές που ενδεχομένως

εφαρμόζουν ορισμένα ξενοδοχεία και αν αυτό επηρεάζει τη τελική τους επιλογή. Η
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επόμενη ομάδα ερωτήσεων αποτελεί τον κύριο κορμό του ερωτηματολογίου και αφορά

τη διερεύνηση των προτιμήσεων των τουριστών για περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα διερευνάται αν κατά τη διαμονή τους σε κάποιο

ξενοδοχείο που εφαρμόζει συγκεκριμένες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης

επηρεάζεται και η συμπεριφορά τους προς αυτήν την κατεύθυνση και πιο συγκεκριμένα

αν συμμετέχουν σε πρακτικές όπως η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση νερού, η

εξοικονόμηση ενέργειας και η επαναχρησιμοποίηση πετσετών κλπ.

Tο τελευταίο σκέλος της έρευνας διερευνά το κατά πόσο η ύπαρξη ορισμένων

εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα η πεζοπορία, η περιήγηση σε

υδροβιότοπους, η παρατήρηση πτηνών, οι ιαματικές πηγές, η ορειβασία και οι

διαδρομές με ποδήλατα μπορούν να αποτελέσουν ένα θετικό παράγοντα για την τελική

επιλογή του τόπου διαμονής των τουριστών. Δηλαδή πέρα των παραδοσιακών κινήτρων

που ως γνωστό προσφέρει ο τόπος μας για διακοπές, όπως ήλιος και θάλασσα καθώς

και των υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρουν τα ξενοδοχεία δηλαδή διαμονή,

εστιατόρια και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, ερευνάται κατά πόσο η ύπαρξη εναλλακτικών

δραστηριοτήτων και το φυσικό κάλλος μιας περιοχής μπορεί να προσελκύσει τουρισμό.

Επιπλέον διερευνάται αν οι τουρίστες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη

τιμή προκειμένου να επιλέξουν ένα ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται σε έναν προορισμό

που να διαθέτει κάποια από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες. Στο τέλος υπήρξε

και μια ανοιχτή ερώτηση όπου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να

προσθέσουν τυχόν εναλλακτικές δραστηριότητες που θα επιθυμούσαν να έχουν κοντά

στον τόπο διαμονής τους για τις διακοπές τους.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια εξετάσθηκαν ως προς την πληρότητα και την

εγκυρότητα των απαντήσεων. Ερωτηματολόγια τα οποία δεν ήταν πλήρως

συμπληρωμένα, είτε οι απαντήσεις τους ήταν μη ορθολογικές, απορρίφθηκαν. Τα

δεδομένα από τα εναπομείναντα ερωτηματολόγια εισήχθησαν σε κατάλληλους πίνακες

για την διεξαγωγή στατιστικής ανάλυσης που θα οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων

συμπερασμάτων.

5.1 Περιγραφή δεδομένων

Αρχικά συγκεντρώθηκαν 300 ερωτηματολόγια εκ των οποίων τα 23 απορρίφθηκαν

καθώς κρίθηκαν μη έγκυρα, είτε γιατί δεν ήταν πλήρως συμπληρωμένα είτε γιατί

περιείχαν ανορθολογικές και αντικρουόμενες απαντήσεις. Ως εκ τούτου, τα
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αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια βασίστηκαν στις απαντήσεις των

υπολοίπων 277 έγκυρων ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από

πελάτες ξενοδοχείων κυρίως της Χαλκιδικής ενώ συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια και

από τουρίστες που διέμεναν σε Πελοπόννησο, Σαντορίνη, Κέρκυρα και Κρήτη. Από τα
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6. Ανάλυση αποτελεσμάτων

Σε ότι ακολουθεί αναλύονται οι απαντήσεις στα κύρια ερωτήματα που τέθηκαν. Η

ανάλυση παρουσιάζεται ανά ερώτηση.

Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε πως μόνο ένα μικρό ποσοστό των

συμμετεχόντων δηλώνουν πως δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικά

θέματα, ενώ η συγκριτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε καταφατικά στην

ερώτηση αυτή. Αναλυτικά, όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 1 πιο κάτω, στη

σχετική ερώτηση πόσο ευαίσθητοι είναι σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον στην

καθημερινή τους ζωή το μεγαλύτερο ποσοστό (58,1%) απάντησαν μέτρια, ο ένας στους

τρεις απάντησε ότι είναι πολύ ευαίσθητος (33,6%), με μόλις ένα μικρό ποσοστό (8,3%)

να απαντά λίγο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αθροιστικά το ποσοστό όσων απάντησαν ότι είναι

περιβαλλοντικά ευαίσθητοι στην καθημερινή τους ζωή (είτε πολύ - είτε μέτρια), αγγίζει

το 91,7% που ενισχύει την άποψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην εποχή μας

ενδιαφέρονται και είναι ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τα ζητήματα του

περιβάλλοντος.

Διάγραμμα 1. Πόσο ευαίσθητοι είστε στην καθημερινότητά σας όσον

αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα;

Όσον αφορά τη γνώση περί συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, προέκυψε πως

οι περισσότεροι, δηλαδή ένα ποσοστό 56,68%  δεν είχαν κάποιου είδους ενημέρωση για

τα διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης όσον αφορά τα ξενοδοχεία.

Βέβαια παρατηρούμε πως τα ποσοστά είναι σχεδόν μοιρασμένα, δηλαδή υπάρχει ένα

μεγάλο ποσοστό τουριστών 43,32% το οποίο γνωρίζει για την περιβαλλοντική
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πιστοποίηση των ξενοδοχείων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό και συμφωνεί με

την διεθνή βιβλιογραφία, η οποία καταγράφει σημαντική αύξηση του ποσοστού των

τουριστών που είναι ενήμεροι και λαμβάνουν υπόψη τους την περιβαλλοντική

συμπεριφορά των ξενοδοχείων

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις στην επόμενη ερώτηση όπου όσοι προηγουμένως

είχαν απαντήσει καταφατικά πως γνωρίζουν κάποιο σύστημα περιβαλλοντικής

πιστοποίησης (120 άτομα), το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (60,83%) υποστήριξε πως

λαμβάνει υπόψη αυτόν τον παράγοντα κατά την επιλογή ξενοδοχείου ενώ αντίθετα το

37,5% δήλωσε πως δεν επηρεάζεται. Τα συνδυαστικά αποτελέσματα των δύο

ερωτήσεων παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2 που ακολουθεί.

Διάγραμμα 2.

Γνωρίζετε διεθνή συστήματα
περιβαλλοντικής πιστοποίησης για

ξενοδοχεία;

Αν ναι, η πιστοποίηση παίζει ρόλο στην
επιλογή του ξενοδοχείου σας;

Αν δε λάβουμε υπόψη τις απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση (Ερώτηση 8:

Γνωρίζετε διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης για ξενοδοχεία;) και

αναλύσουμε τα αποτελέσματα της τελευταίας ερώτησης (Ερώτηση 9: Η πιστοποίηση

παίζει ρόλο στην επιλογή του ξενοδοχείου σας;) επί του συνόλου του δείγματος,

δηλαδή στις 277 απαντήσεις, βλέπουμε πως οι θετικές απαντήσεις αντιστοιχούν στο

26,35% του συνολικού δείγματος. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα

που ενδιαφέρονται και γνωρίζουν τα διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης

είναι πολύ πιο πιθανόν να λάβουν υπόψη τους το χαρακτηριστικό αυτό όταν

αποφασίζουν για την διαμονή τους. Καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών

και η αναγνωρισιμότητα των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων, τόσο θα αυξάνεται και
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το ποσοστό των τουριστών που θα χρησιμοποιεί την πιστοποίηση ως κριτήριο επιλογής

για τη διαμονή του. Επομένως το ποσοστό αυτό ήδη κρίνεται αξιόλογο και αναμένεται

να αυξηθεί σημαντικά.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια διερεύνησης των προθέσεων των τουριστών όσον αφορά

την περιβαλλοντική συμπεριφορά των ξενοδοχείων, ερωτήθηκαν σε περίπτωση που

κανένα από τα ξενοδοχεία της επιλογής τους δε διαθέτει κάποιο πιστοποιημένο

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αν αναζητούν πληροφορίες για πολιτικές

προστασίας του περιβάλλοντος που ενδεχομένως εφαρμόζουν αυτά. Οι απαντήσεις

στην ερώτηση αυτή ήταν σχετικά μοιρασμένες με το 50,9% να δηλώνει ότι ποτέ δεν

αναζητεί τέτοιες πληροφορίες. Από τους υπόλοιπους (134 άτομα) που δήλωσαν ότι

διερευνούν την ύπαρξη περιβαλλοντικών πολιτικών στα ξενοδοχεία που τους

ενδιαφέρουν, οι περισσότεροι το κάνουν ορισμένες μόνον φορές (41,5%) και ένα πολύ

μικρό ποσοστό 6,9% δήλωσε ότι αναζητά πάντα πληροφορίες. Αυτό πιθανόν να

σημαίνει ότι ακόμη και οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες προτιμούν τη διαβεβαίωση μιας

πιστοποίησης και δεν είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν ενεργά, ιδιαίτερα καθώς είναι

σε διακοπές. Θεωρούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα ενισχύει τη σημασία της πιστοποίησης

των περιβαλλοντικών συστημάτων από τα ξενοδοχεία.

Διάγραμμα 3.

Αν κανένα από τα ξενοδοχεία της επιλογής σας δεν έχει περιβαλλοντική

πιστοποίηση, αναζητάτε πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές πολιτικές που

εφαρμόζουν;
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στην ερώτηση αυτή ήταν σχετικά μοιρασμένες με το 50,9% να δηλώνει ότι ποτέ δεν

αναζητεί τέτοιες πληροφορίες. Από τους υπόλοιπους (134 άτομα) που δήλωσαν ότι

διερευνούν την ύπαρξη περιβαλλοντικών πολιτικών στα ξενοδοχεία που τους

ενδιαφέρουν, οι περισσότεροι το κάνουν ορισμένες μόνον φορές (41,5%) και ένα πολύ

μικρό ποσοστό 6,9% δήλωσε ότι αναζητά πάντα πληροφορίες. Αυτό πιθανόν να

σημαίνει ότι ακόμη και οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες προτιμούν τη διαβεβαίωση μιας

πιστοποίησης και δεν είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν ενεργά, ιδιαίτερα καθώς είναι

σε διακοπές. Θεωρούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα ενισχύει τη σημασία της πιστοποίησης

των περιβαλλοντικών συστημάτων από τα ξενοδοχεία.

Διάγραμμα 3.

Αν κανένα από τα ξενοδοχεία της επιλογής σας δεν έχει περιβαλλοντική

πιστοποίηση, αναζητάτε πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές πολιτικές που

εφαρμόζουν;
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το ποσοστό των τουριστών που θα χρησιμοποιεί την πιστοποίηση ως κριτήριο επιλογής

για τη διαμονή του. Επομένως το ποσοστό αυτό ήδη κρίνεται αξιόλογο και αναμένεται

να αυξηθεί σημαντικά.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια διερεύνησης των προθέσεων των τουριστών όσον αφορά

την περιβαλλοντική συμπεριφορά των ξενοδοχείων, ερωτήθηκαν σε περίπτωση που

κανένα από τα ξενοδοχεία της επιλογής τους δε διαθέτει κάποιο πιστοποιημένο

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αν αναζητούν πληροφορίες για πολιτικές

προστασίας του περιβάλλοντος που ενδεχομένως εφαρμόζουν αυτά. Οι απαντήσεις

στην ερώτηση αυτή ήταν σχετικά μοιρασμένες με το 50,9% να δηλώνει ότι ποτέ δεν

αναζητεί τέτοιες πληροφορίες. Από τους υπόλοιπους (134 άτομα) που δήλωσαν ότι

διερευνούν την ύπαρξη περιβαλλοντικών πολιτικών στα ξενοδοχεία που τους

ενδιαφέρουν, οι περισσότεροι το κάνουν ορισμένες μόνον φορές (41,5%) και ένα πολύ

μικρό ποσοστό 6,9% δήλωσε ότι αναζητά πάντα πληροφορίες. Αυτό πιθανόν να

σημαίνει ότι ακόμη και οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες προτιμούν τη διαβεβαίωση μιας

πιστοποίησης και δεν είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν ενεργά, ιδιαίτερα καθώς είναι

σε διακοπές. Θεωρούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα ενισχύει τη σημασία της πιστοποίησης

των περιβαλλοντικών συστημάτων από τα ξενοδοχεία.

Διάγραμμα 3.

Αν κανένα από τα ξενοδοχεία της επιλογής σας δεν έχει περιβαλλοντική

πιστοποίηση, αναζητάτε πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές πολιτικές που

εφαρμόζουν;
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Παρά το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη

ερώτηση (134 άτομα) δήλωσε μια χαλαρή διάθεση διερεύνησης των περιβαλλοντικών

πολιτικών, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (61,2%) υποστήριξαν ότι η ύπαρξη

πολιτικών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα επηρεάζει την απόφαση τους στην τελική

επιλογή για κατάλυμα διαμονής. Αντίθετα το 25,4%, αν και αναζητά πληροφορίες για

τις περιβαλλοντικές πολιτικές των ξενοδοχείων, εντούτοις δήλωσε ότι η ύπαρξη

τέτοιων πολιτικών δεν επηρεάζει την επιλογή τους. Αν αναγάγουμε τα αποτελέσματα

αυτής της ερώτησης στο σύνολο του δείγματός μας και όχι μόνο σε όσους απάντησαν

καταφατικά στην προηγούμενη ερώτηση, διακρίνουμε ότι είναι αρκετά σημαντικό και

φτάνει στο 29,6% το ποσοστό αυτών που δήλωσαν πως η ύπαρξη περιβαλλοντικής

πολιτικής από τη μεριά της επιχείρησης αποτελεί παράγοντα για την τελική επιλογή

ξενοδοχείου. Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν το συμπέρασμά μας ότι η

περιβαλλοντική συμπεριφορά των ξενοδοχείων, πιστοποιημένη ή όχι, επηρεάζει τις

αποφάσεις σημαντικού ποσοστού τουριστών. Οι Heesup, Hsu και Lee (2009)

υποστηρίζουν ότι το ποσοστό των καταναλωτών που αναζητούν και τελικά επιλέγουν

«πράσινα» ξενοδοχεία συνεχώς αυξάνεται. Ως «πράσινα» θεωρούνται τα ξενοδοχεία

αυτά που δείχνουν περιβαλλοντική ευαισθησία και ένα φίλο-οικολογικό

προσανατολισμό στις πρακτικές τους για μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και

είναι προφανές όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι ότι ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών

δείχνει να τα εμπιστεύεται. Τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει από την έρευνα μας

έρχονται να επιβεβαιώσουν τα πιο πάνω επιχειρήματα.

Οι παραπάνω ερωτήσεις διερευνούν κατά πόσο η περιβαλλοντική πολιτική των

ξενοδοχείων επηρεάζει την επιλογή καταλύματος διαμονής των τουριστών. Είναι όμως

επίσης σημαντικό να εξετάσουμε εάν η περιβαλλοντική πολιτική επηρεάζει και τη

συμπεριφορά των τουριστών κατά τη διαμονή τους.

Πίνακας 3. Αν το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένετε

εφαρμόζει περιβαλλοντικές πρακτικές, επηρεάζεται η

συμπεριφορά σας κατά τη διαμονή σας σε αυτό;

Ναι 67.9%

Όχι 31.4%

Δ/Α 0.7%
Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι εάν το ξενοδοχείο εφαρμόζει

πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των
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τουριστών, σχεδόν 68%, δήλωσε ότι επηρεάζεται και η δική του συμπεριφορά προς

αυτήν την κατεύθυνση κατά τη διαμονή τους σε αυτό.

Επομένως η ύπαρξη περιβαλλοντικής πολιτικής και η εφαρμογή συγκεκριμένων

περιβαλλοντικών δράσεων μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα για ένα

ξενοδοχείο, καθώς επηρεάζει θετικά τους διαμένοντες να συμμετάσχουν στις πρακτικές

αυτές και μπορεί καταυτόν τον τρόπο να έχει πέρα από τις θετικές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις και σημαντική επίδραση στην μείωση των λειτουργικών κοστών από τη

συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές δράσεις όπως είδαμε και πιο πάνω.

Πιο συγκεκριμένα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνά το 90% δήλωσε ότι

συμμετέχει σε πρακτικές ανακύκλωσης, 73,6% σε πρακτικές εξοικονόμησης νερού και

περίπου το 80% συμμετέχει σε πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και

επαναχρησιμοποίησης πετσετών, λινών κλπ. Αντίθετα οι αρνητικές απαντήσεις, δηλαδή

όσοι δεν συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές πρακτικές, κυμάνθηκαν κοντά στο 20% για

όλες τις επιμέρους πρακτικές πλην αυτής της ανακύκλωσης που οι αρνητικές

απαντήσεις περιορίστηκαν στο 7,6%.

Διάγραμμα 4. Συγκεκριμένα συμμετέχετε σε πρακτικές όπως:
Ανακύκλωση, Εξοικονόμηση νερού, Εξοικονόμηση ενέργειας,

Επαναχρησιμοποίηση πετσετών;

Είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών βλέπει θετικά τη

συμμετοχή του σε δράσεις που περιορίζουν το περιβαλλοντικό φορτίο και είναι

διατεθειμένοι να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτές όταν τους δίνετε η ευκαιρία. Όπως
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επισημάνθηκε και προηγουμένως, πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους που προκύπτει

κυρίως στην τοπική κοινωνία, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα οφέλη που

προκύπτουν για το ξενοδοχείο τόσο από την μείωση των λειτουργικών κοστών

(ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, συχνότητα πλυσίματος, κλπ) όσο και από τη βελτίωση της

φήμης.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκθέσουν την άποψη τους στο κατά

πόσο η ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων προσελκύει  το ενδιαφέρον τους και

διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην επιλογή προορισμού για τις διακοπές τους. Με οριακή

πλειοψηφία οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι οι επιλογές σε εναλλακτικές

δραστηριότητες θα επηρέαζαν λίγο την απόφασή τους, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε

απάντησε ότι αυτό δε θα επιδρούσε καθόλου στην επιλογή του. Αξίζει να δοθεί έμφαση

όμως ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 28,9% απάντησε ότι η ύπαρξη δραστηριοτήτων

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιλογή τόπου προορισμού, ποσοστό που

κρίνεται ως αξιόλογο για την έρευνά μας. Τα αποτελέσματα στην ερώτηση αυτή

φαίνονται στο Διάγραμμα 5.

Διάγραμμα 5.
Όταν επιλέγετε προορισμό, η ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων
όπως πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση κλπ που προσφέρονται από

ένα ξενοδοχείο, παίζει ρόλο;

Από τις εναλλακτικές δραστηριότητες που προτάθηκαν προέκυψε πως η πιο σημαντική

για την επιλογή προορισμού είναι τα ιαματικά λουτρά με ποσοστό 34,7% καθώς και οι

περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές με ποσοστά περίπου στο 30%. Αντίθετα

δραστηριότητες που αφορούσαν τον υδροβιότοπο, την παρακολούθηση πουλιών και

ιδιαίτερα την ορειβασία φάνηκε πως δεν έχουν μεγάλη επίδραση στην επιλογή των

επισκεπτών για διακοπές.
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Πιο αναλυτικά στην παραπάνω ερώτηση τα αποτελέσματα για τα περιπατητικά

μονοπάτια ήταν σχεδόν ίσα κατανεμημένα, με τις απαντήσεις να μοιράζονται στις

επιλογές «Σημαντικό» (31,4%), «Μικρό» (32,1%) και «Καθόλου» (31,4%), ενώ

παρόμοια είναι και τα ποσοστά για τη δραστηριότητα Ποδηλατικά μονοπάτια

(«Σημαντικό» 29,6%, «Μικρό» 33,6%, «Καθόλου» 31,8%). Βλέπουμε λοιπόν ότι τα

αποτελέσματα από το δείγμα μας είναι μοιρασμένα για αυτές τις επιλογές, όμως

θεωρείται αξιόλογη η επισήμανση πως και στις δύο αυτές περιπτώσεις σχεδόν ένας

στους τρεις θεωρεί αυτές τις δραστηριότητες σημαντικές για την επιλογή ξενοδοχείου.

Στις επόμενες δύο εναλλακτικές δραστηριότητες, Υδροβιότοπος και Παρακολούθηση

πουλιών, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα που πήραμε είναι περίπου ίδια μεταξύ τους.

Δηλαδή σχεδόν οι μισοί απάντησαν ότι δε θα επέλεγαν κάποιο ξενοδοχείο με βάση

αυτές τις δραστηριότητες (47,7% και 46,6% τα ποσοστά αντίστοιχα), κατά προσέγγιση

ένας στους τρεις απάντησε ότι επηρεάζεται λίγο από αυτές τις δραστηριότητες (29,2%

και 30,7% τα ποσοστά αντίστοιχα), ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό φαίνεται να θεωρεί

σημαντικό παράγοντα την ύπαρξη αυτών των δραστηριοτήτων για την επιλογή

ξενοδοχείου (14,4% και 14,8% τα ποσοστά αντίστοιχα). Παρόμοια είναι και τα

αποτελέσματα που πήραμε για τη δραστηριότητα Ορειβασία όπου μόνο ένα μικρό

ποσοστό (15,5%) τη θεωρεί σημαντικό παράγοντα και ένα επίσης μικρό ποσοστό

(19,9%) τη θεωρεί ελάχιστης σημασίας για την επιλογή ξενοδοχείου. Οι περισσότεροι

από τους μισούς ερωτηθέντες (57%) απάντησαν ότι η ορειβασία δεν επηρεάζει καθόλου

την επιλογή ξενοδοχείου. Τέλος η ύπαρξη Ιαματικών λουτρών δείχνει ότι έχει τη

μεγαλύτερη αξία για τους ερωτηθέντες αφού το 34,7% αυτών επέλεξε την απάντηση

«Σημαντικό» και μόλις το 23,8% απάντησε ότι δεν το θεωρεί καθόλου σημαίνων

παράγοντα. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο Διάγραμμα 6.

Από την ανάλυση των πιο πάνω στοιχείων φαίνεται ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας

θεωρείται η ύπαρξη ιαματικών πηγών, δηλαδή οι άνθρωποι φαίνεται ότι αρέσκονται

στις ευεργετικές ιδιότητες και τη χαλάρωση που προσφέρουν αυτά και κρίνουν ότι

αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την επιλογή ενός ξενοδοχείου. Ενδιαφέρον επίσης

έχει η σχετική ομοιομορφία των αποτελεσμάτων για τις επιλογές περιπατητικά και

ποδηλατικά μονοπάτια, όπου πιθανότατα δείχνει οι δύο αυτές δραστηριότητες μοιάζουν

μεταξύ τους και επίσης αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την επιλογή καταλύματος.

Αναζητώντας να προσδιορίσουμε αν τα δεδομένα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους και με

τη βοήθεια αντίστοιχων τύπων σε υπολογιστικά φύλλα, υπολογίσαμε τον συντελεστή

γραμμικής συσχέτισης (r) και βρήκαμε ότι r=0,7 επομένως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση
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μεταξύ των επιλογών περιπατητικά και ποδηλατικά μονοπάτια (στο διάστημα − 0,3 < r

< 0,3 δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση ενώ αν το r= ±1υπάρχει τέλεια γραμμική

συσχέτιση). Όπως φαίνεται οι υπόλοιπες δραστηριότητες που προτάθηκαν

(υδροβιότοποι, παρακολούθηση πουλιών και ορειβασία) δεν συνιστούν έντονο

Διάγραμμα 6. Συγκεκριμένα κατά πόσο οι παρακάτω εναλλακτικές
δραστηριότητες επηρεάζουν την επιλογή σας;

Περιπατητικά μονοπάτια, Υδροβιότοπος, Παρακολούθηση πουλιών, Ιαματικά
λουτρά, Ορειβασία, Ποδηλατικά μονοπάτια

ενδιαφέρον στους ερωτηθέντες ώστε να τους υποκινήσουν και να επιλέξουν ένα

ξενοδοχείο για το σκοπό αυτό. Αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει να

λάβει κανείς υπόψη του ότι τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από άτομα τα οποία

επέλεξαν να κάνουν παραδοσιακού τύπου διακοπές, σε τοποθεσίες και καταλύματα που

διαφημίζονται και προσφέρονται για αυτόν το τύπο τουρισμού. Το δείγμα μας δεν

περιέχει άτομα που επιλέγουν εναλλακτικού τύπου τουρισμό εκτός θερινής ή σε

περιοχές που διαφημίζονται και προσφέρονται για εναλλακτικές δραστηριότητες. Η

μεροληψία αυτή του δείγματος ίσως εξηγεί και τις σημαντικά υψηλότερες θετικές

προτιμήσεις για ήπιες εναλλακτικές δραστηριότητες (όπως ποδηλασία και περιπατητικά
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μονοπάτια) σε σχέση με τις πιο έντονες (όπως ορειβασία). Κάτω από αυτό το πρίσμα

και λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά υψηλό ηλικιακό μέσο όρο του δείγματος κρίνουμε

ως πολύ σημαντικά τα ποσοστά των θετικών τοποθετήσεων του  δείγματός μας.

Σε μια προσπάθεια να διερευνήσουμε αν η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στις

προτιμήσεις των τουριστών χωρίσαμε το δείγμα μας σε τρεις ηλικιακές ομάδες και

εξετάσαμε τα νέα αποτελέσματα για τα ιαματικά λουτρά που είναι η πιο ήπια μορφή

δραστηριότητας σε σχέση με την ορειβασία που συνιστά την πιο ακραία από τις

δραστηριότητες που προτάθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει

Διάγραμμα 7.
Απαντήσεις ανά ηλικιακή ομάδα για τη σημαντικότητα
ύπαρξης των εναλλακτικών δραστηριοτήτων ιαματικών

λουτρών και ορειβασία για την επιλογή προορισμού

ηλικίες έως και 30 ετών (ποσοστό 14,4% του δείγματος), η δεύτερη ομάδα τις ηλικίες

από 31 έως και 45 έτη (ποσοστό 37,55%) ενώ η τελευταία ομάδα περιλαμβάνει όλους

όσους ήταν από 46 χρονών και πάνω (ποσοστό 48%). Στο διάγραμμα [Χ] έχουμε ανά

ομάδα ηλικίας τις απαντήσεις που δόθηκαν ως σημαντικές για τις δύο αυτές

εναλλακτικές δραστηριότητες. Στη νεώτερη ηλικιακή ομάδα περίπου ο ένας στους τρεις

απάντησε ότι τόσο η ύπαρξη ιαματικών λουτρών όσο και ορειβασίας αποτελούν

σημαντικό παράγοντα για την επιλογή προορισμού διακοπών (32,5% και 35% τα

ποσοστά αντίστοιχα). Για τις ηλικίες των 46 και άνω τα ποσοστά και για τις δύο αυτές

δραστηριότητες είναι μικρότερα από τα ποσοστά των άλλων ηλιακών ομάδων, ειδικά

για την ορειβασία όπου το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό (6%) είναι ξεκάθαρο ότι στις

ηλικίες αυτές δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα αυτή. Αντίστοιχα

και για τις ηλικίες 31-45 ετών υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ιαματικά λουτρά

με το ποσοστό εδώ είναι αρκετά υψηλό  (46,1%) και ένα μικρότερο ποσοστό (20,1%)

να επηρεάζεται σημαντικά από την ορειβασία. Επομένως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για

τη δραστηριότητα των ιαματικών λουτρών την έχουν τα άτομα ηλικίας 31-45 όπου
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σχεδόν οι μισοί θεωρούν τη δραστηριότητα αυτή σημαντική για την επιλογή τόπου

διαμονής, ενώ η ορειβασία φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα της

νεώτερης ηλικίας.

Με βάση τις έξι διαφορετικές δραστηριότητες που προτάθηκαν στην πιο πάνω

ερώτηση, ζητήθηκε στη συνέχεια από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να απαντήσουν

αν θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν πιο ακριβά για ένα ξενοδοχείο που παρέχει

καθεμία από τις δραστηριότητες ξεχωριστά σε σχέση με ένα άλλο ξενοδοχείο που δε

δίνει αυτές τις εναλλακτικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα που πήραμε δείχνουν

ότι η πλειοψηφία δε θα δεχόταν να πληρώσει παραπάνω χρήματα για καμία από αυτές

τις δραστηριότητες, αν και υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες με σημαντικό ποσοστό

όσων δήλωσαν το αντίθετο. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό (43,7%) αυτών

που απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση το συγκέντρωσε η επιλογή «Ιαματικά

λουτρά», ενώ σχετικά μεγάλο ποσοστό ήταν και αυτών που απάντησαν «Ναι» στα

«Περιπατητικά» και «Ποδηλατικά μονοπάτια» (37,2% και 35% αντίστοιχα).  Αντίθετα

πολύ μικρότερα παρουσιάζονται τα ποσοστά αυτών που θα ξόδευαν περισσότερα

χρήματα ώστε να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις δραστηριότητες

«Υδροβιότοπος», «Παρακολούθηση πουλιών» και «Ορειβασία». Στον πίνακα 2 που

βρίσκεται στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά για τη συγκριμένη

ερώτηση.

Πίνακας 4. Θα επιλέγατε ένα ξενοδοχείο που προσφέρει οποιαδήποτε από τις εξής
δραστηριότητες εν αντιθέσει με ένα άλλο ξενοδοχείο που δεν τις προσφέρει, ακόμα και αν

το πρώτο είναι πιο ακριβό σε σχέση με το δεύτερο;

Περιπατητικά
μονοπάτια Υδροβιότοπος Παρακολούθηση

πουλιών
Ιαματικά
λουτρά Ορειβασία Ποδηλατικά

μονοπάτια

Ναι 37,2% 15,2% 18,8% 43,7% 15,2% 35,0%

Όχι 57,4% 77,3% 75,1% 53,4% 76,9% 59,2%

Δ/Α 5,4% 7,6% 6,1% 2,9% 7,9% 5,8%

Από τις παραπάνω δύο ερωτήσεις συμπεραίνουμε ότι οι προτιμήσεις συνδέονται άμεσα

με την προθυμία πληρωμής. Το ποσοστό αυτών που δήλωσαν πρόθυμοι να πληρώσουν

μια έξτρα χρέωση υπερβαίνει κατά τι το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι οι

εναλλακτικές δραστηριότητες σίγουρα επηρεάζουν τις προτιμήσεις τους. Το

συμπέρασμα αυτό είναι σημαντικό καθώς και η βιβλιογραφία σταθερά επισημαίνει την

ύπαρξη ενός χάσματος μεταξύ προτιμήσεων και προθυμίας πληρωμής.
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Επίσης, συνδυάζοντας τις απαντήσεις στις παραπάνω δύο ερωτήσεις, είναι ξεκάθαρο

ότι η δραστηριότητα που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα για τους

ερωτηθέντες και που θα ήταν πρόθυμοι να καταβάλλουν κάποιο υψηλότερο αντίτιμο

ώστε να την απολαύσουν, είναι η ύπαρξη ιαματικών πηγών και λουτρών. Η μεγαλύτερη

προτίμηση προς αυτή την επιλογή που προσφέρει υγεία, ευεξία αλλά έχει και

θεραπευτικές ιδιότητες ίσως μπορεί να ερμηνευτεί καλύτερα εάν ληφθεί υπόψη ο μέσος

όρος ηλικίας του δείγματος ο οποίος είναι αρκετά υψηλός. Ακόμα σημαντικά

θεωρούνται και τα ποσοστά για τις δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα για

περιήγηση και πεζοπορία καθώς και για άθληση με ποδήλατο ενώ αν και αρκετά

μικρότερα τα ποσοστά των υπολοίπων δραστηριοτήτων δε θεωρούνται διόλου

ευκαταφρόνητα. Συνοψίζοντας την ανάλυση της συγκεκριμένης ερώτησης φαίνεται πως

αν και μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων υπάρχουν διαφορές στη διάθεση του

πληθυσμού, εντούτοις κρίνεται πως για καθεμία από αυτές υπάρχει μια σημαντική ή

έστω όχι αμελητέα μερίδα τουριστών που θα ήταν πρόθυμη καταβάλει επιπλέον

χρήματα ώστε να αποκομίσει την αξία που επιζητά και μπορούν να την προσφέρουν οι

δραστηριότητες αυτές.

6.1 Συνδυαστικά αποτελέσματα

Σε μια προσπάθεια να αντλήσουμε περισσότερα στοιχεία από την έρευνα μας,

προχωρήσαμε στη συνέχεια σε συνδυαστικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων που

πήραμε. Έτσι προκειμένου να δούμε αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν

τα αποτελέσματα μας, ελέγξαμε αρχικά το βαθμό συσχέτισης που παρουσιάζει το φύλο

και το εισόδημα ως προς την ένταση της ευαισθησίας που δήλωσαν οι ερωτηθέντες

στην καθημερινή τους ζωή. Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι κανένα από αυτά

τα δύο χαρακτηριστικά δεν επηρεάζει τις απαντήσεις που πήραμε αφού ο συντελεστής

συσχέτισης για το φύλο ήταν r=-0,029 και για το εισόδημα r=0,034. Μάλιστα στον

πίνακα 3 που παρουσιάζεται πιο κάτω αν εξετάσουμε ξεχωριστά τις απαντήσεις που

πήραμε ανά φύλο και εισόδημα, βλέπουμε ότι υπάρχει σχετική ομοιομορφία στα

αποτελέσματά μας. Πιο αναλυτικά το ποσοστό όσων απάντησαν ότι είναι

περιβαλλοντικά πολύ ευαίσθητοι στην καθημερινότητά τους (33,6%) είναι ακριβώς το

ίδιο τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Μικρή διαφορά υπάρχει μόνο ως

προς την απάντηση «Μέτριος βαθμός» όπου το ποσοστό των αντρών ήταν λίγο

μικρότερο (56,4% έναντι 59,9%), έτσι και στο σύνολο αν αθροίσουμε τις απαντήσεις

«Πολύ» και «Μέτριος Βαθμός», οι γυναίκες είναι αυτές που εμφανίζονται να είναι πιο
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ευαίσθητες περιβαλλοντικά σε σχέση με τους άντρες, έστω και μικρή ποσοστιαία

διαφορά 3,4% (93,4% έναντι 90%). Τα ευρήματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν

παλαιότερες μελέτες που υποστηρίζουν αφενός ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος του

πληθυσμού δείχνει να ενδιαφέρεται και να νοιάζεται για τα περιβαλλοντικά

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και αυτό μετουσιώνεται σε προσπάθεια

για αλλαγή στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των καθημερινών ζητημάτων με πιο

φίλο-οικολογική συμπεριφορά, καθώς και ότι οι γυναίκες - έστω και με αυτή τη μικρή

διαφορά - εμφανίζονται να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες για κοινωνικά

ζητήματα και ειδικότερα για το περιβάλλον (Han, Hsu and Lee, 2009). Εξετάζοντας

έπειτα και τον παράγοντα εισόδημα, βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά στις απαντήσεις

που πήραμε. Συνολικά όσοι δήλωσαν πως έχουν ετήσιο εισόδημα υψηλότερο των

40.001€ φαίνεται να δηλώνουν περισσότερο ευαίσθητοι στην καθημερινότητά τους σε

σχέση με τις άλλες δύο ομάδες εισοδήματος (αθροιστικές απαντήσεις «Πολύ» και

«Μέτριος Βαθμός») και αυτό κυρίως του υψηλού ποσοστού στις απαντήσεις «Μέτριος

βαθμός» με 66,2%. Πάντως αυτοί που φαίνεται να είναι πολύ έντονα επηρεασμένοι για

τα περιβαλλοντικά θέματα στην καθημερινή τους ζωή, είναι όσοι δήλωσαν χαμηλότερα

εισοδήματα με 41,7%.

Πίνακας 5. Πόσο ευαίσθητοι παρουσιάζονται οι τουρίστες στα
περιβαλλοντικά ζητήματα της καθημερινότητάς τους

Συγκεντρωτικές
απαντήσεις Άντρες Γυναίκες

Πολύ 33,6%
91,7%

33,6%
90,0%

33,6%
93,4%Μέτριος

βαθμός 58,1% 56,4% 59,9%

Λίγο 8,3% 10,0% 6,6%

Εισόδημα

1€-20.000€ 20.001€-40.000€ 40.001€ +

Πολύ 41,7%
83,3%

38,3%
90,0%

28,3%
94,5%Μέτριος

βαθμός 41,7% 51,7% 66,2%

Λίγο 16,7% 10,0% 5,5%

Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι μεταξύ της ευαισθησίας των τουριστών στην

καθημερινότητά τους και της γνώσης τους πάνω σε διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής

πιστοποίησης ξενοδοχείων υπάρχει σημαντική συσχέτιση των απαντήσεων μας

(r=0,350). Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο υπάρχει και συσχέτιση του ίδιου παράγοντα
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(περιβαλλοντική ευαισθησία στην καθημερινότητα) με την επίδραση που δέχονται οι

τουρίστες κατά την επιλογή ξενοδοχείου από το εάν αυτό είναι περιβαλλοντικά

πιστοποιημένο ή όχι (r=0,429). Η συσχέτιση αυτών των δύο παραγόντων δίνει ιδιαίτερη

αξία στην έρευνά μας αφού όπως είδαμε και στη βιβλιογραφική αναφορά όλο και

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού δείχνει να ενδιαφέρεται για τα θέματα του

περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται θετικά και η καταναλωτική του

συμπεριφορά προς αυτήν την κατεύθυνση. Αξίζει να επισημάνουμε και πάλι στο σημείο

αυτό, ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του δείγματός μας (26,35%) απάντησε ότι η

ύπαρξη περιβαλλοντικής πιστοποίησης από τη μεριά ενός ξενοδοχείου επηρεάζει την

τελική τους επιλογή για διαμονή, ενισχύοντας έτσι την αντίληψη ότι πέρα από τα

προφανή οφέλη που έχουν τα ξενοδοχεία από περιβαλλοντικές πρακτικές

(εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση κόστους κλπ.), η

περιβαλλοντική πιστοποίηση μπορεί να αποτελέσει και μέσο προβολής και διαφήμισης

για μια επιχείρηση και να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο και στην προσέλκυση

περισσότερων πελατών.

.

Αντίστοιχα και στη συνέχεια όπου ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να

απαντήσουν στην περίπτωση που κανένα από τα ξενοδοχεία της προτίμησής τους δεν

είναι πιστοποιημένο περιβαλλοντικά, αν αναζητούν πληροφορίες για παραπλήσιες

πρακτικές που πιθανώς να εφαρμόζουν αυτά καθώς και αν τελικά η ύπαρξη τέτοιων

πρακτικών θα έπαιζε κάποιο ρόλο στην τελική επιλογή καταλύματος τα ευρήματα των

αναλύσεών μας είναι παρόμοια όπως πριν. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει συσχέτιση

μεταξύ και των δύο αυτών απαντήσεων με τον παράγοντα της περιβαλλοντικής

ευαισθησίας που εξετάσαμε προηγουμένως (r=0,459 και r=0,323 αντίστοιχα).

Διάγραμμα 8. Περιβαλλοντική ευαισθησία στην καθημερινότητα

των τουριστών, ανά ετήσιο εισόδημα
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Επομένως όπως και προηγουμένως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ύπαρξη

περιβαλλοντικής πιστοποίησης ή έστω περιβαλλοντικών πολιτικών, επιδρά θετικά στην

πρόθεση των τουριστών να επιλέξουν ένα ξενοδοχείο.

Φυσικά όπως είναι αναμενόμενο, η σύγκριση των αποτελεσμάτων στις δύο ερωτήσεις

που αφορούν τη διάθεση των ερωτώμενων για επιλογή ξενοδοχείου με περιβαλλοντική

πιστοποίηση ή απλά με περιβαλλοντικές πολιτικές, βρίσκουμε ότι υπάρχει συσχέτιση

με συντελεστής r=0,524. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 6, επί του συνολικού

δείγματος 29,6% δηλώνουν ότι η ύπαρξη περιβαλλοντικής πολιτικής επηρεάζει την

απόφασή τους ενώ 26,35% δηλώνουν ότι επηρεάζει η πιστοποίηση. Βλέπουμε ότι τα

αποτελέσματα των θετικών απαντήσεων και στις δύο περιπτώσεις είναι πολύ κοντά στο

ποσοστό που όπως φαίνεται και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί ένα 25% του

πληθυσμού που αναφέρονται ως «αληθινά πράσινοι καταναλωτές», δηλαδή άτομα που

έχουν πολύ αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία. Στο σημείο αυτό ελέγξαμε αν τα

άτομα που απάντησαν θετικά στην ερώτηση για την πιστοποίηση ήταν τα ίδια που

απάντησαν καταφατικά και στην ερώτηση για την περιβαλλοντική πρακτική και

βρήκαμε ότι μόνο το 79,5% αυτών που απάντησαν καταφατικά στην πρώτη ερώτηση

απάντησαν θετικά και στην δεύτερη. Επομένως στο σύνολο του δείγματος μας το

ποσοστό αυτών που απάντησε θετικά και στις δύο ερωτήσεις ήταν 20,1%,

συμπερασματικά φαίνεται ότι το πλήθος όσων απάντησαν θετικά είτε στη μία είτε στην

άλλη περίπτωση είναι μεγαλύτερο και πράγματι μετά από έλεγχο που κάναμε στα

δεδομένα της έρευνας διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό αυτό είναι 35%. Δηλαδή στο

δείγμα μας περίπου ο ένας στους τρεις θα επηρεαζόταν στην επιλογή ξενοδοχείου είτε

υπήρχε περιβαλλοντική πιστοποίηση, είτε το ξενοδοχείο αυτό διέθετε περιβαλλοντική

πολιτική. Το στοιχείο αυτό δίνει πολύ σημαντική βαρύτητα για τα αποτελέσματα της

έρευνας μας.

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι από τους τουρίστες που έχουν τη διάθεση να

επιλέξουν ένα ξενοδοχείο που διαθέτει πιστοποίηση, πιθανότατα θα επέλεγαν και ένα

αντίστοιχο ξενοδοχείο που απλά εφαρμόζει πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δε

φαίνεται δηλαδή να επηρεάζει σημαντικά τα ποσοστά η ύπαρξη πιστοποίησης, αρκεί το

ξενοδοχείο αυτό να υλοποιεί πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον. Βέβαια το

στοιχείο αυτό δεν υποβαθμίζει σε καμία περίπτωση το ρόλο της πιστοποίησης και τα

πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την πλήρη εφαρμογή

ενός συστήματος περιβαλλοντικής πολιτικής που θα την οδηγούσε και στην
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εξασφάλιση της, αφού όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι πολλά τα οφέλη

που μπορεί να αποκομίσει από αυτήν την πράξη.

Πίνακας 6. Απαντήσεις ως προς αν η ύπαρξη περιβαλλοντικής πιστοποίησης και
περιβαλλοντικής πολιτικής επηρεάζουν την επιλογή ξενοδοχείου

και ο συντελεστής συσχέτισης αυτών

Η ύπαρξη περιβαλλοντικής
πιστοποίησης παίζει ρόλο στην

επιλογή ξενοδοχείου

Η ύπαρξη περιβαλλοντικής
πολιτικής παίζει ρόλο στην

επιλογή ξενοδοχείου

Ναι 26,35% 29,60%
Όχι 38,27% 37,91%
Δ/Α 35,38% 32,49%

Συντελεστής
συσχέτισης 0,52439465

Όπως προαναφέρθηκε, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων σχεδόν 68% απάντησαν

θετικά στην ερώτηση αν κατά τη διαμονή τους σε ένα ξενοδοχείο που εφαρμόζει

πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον, επηρεάζεται και η συμπεριφορά τους προς

αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται ότι δεν έχει συσχέτιση

με τις απαντήσεις που πήραμε για τον παράγοντα «περιβαλλοντική ευαισθησία» στην

καθημερινότητα των τουριστών (r=0,237) και τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι οι

περιβαλλοντικές δράσεις που εφαρμόζουν τα ξενοδοχεία έχουν πολύ σημαντικό

αντίκτυπο στη συμπεριφορά των πελατών τους είτε αυτοί έχουν αντίστοιχη ευαισθησία

στην καθημερινότητά τους είτε όχι. Ως εκ τούτου προκύπτει πως οι πρακτικές που

εφαρμόζει ένα ξενοδοχείο μπορεί να παρακινήσουν πολύ σημαντικό αριθμό πελατών να

συμμετάσχουν σε αυτές και επομένως να ευαισθητοποιήσουν ακόμα περισσότερο τον

κόσμο και κατά συνέπεια όπως είδαμε και προηγουμένως να ωφεληθεί ακόμα

περισσότερο η επιχείρηση.

Από το διάγραμμα 9 που ακολουθεί μπορούμε να δούμε, ως προς το φύλο και το

εισόδημα, τη διαφορετική συμπεριφορά που παρουσιάζει το δείγμα μας. Βλέπουμε

δηλαδή πως με μικρή διαφορά οι άντρες εμφανίζονται να επηρεάζονται περισσότερο

από τις γυναίκες (70% με 65,7%) καθώς και όσοι δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα

(73,8%) σε σχέση με αυτούς που έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Αναλυτικότερα για τη

συμμετοχή των ερωτηθέντων σε πρακτικές που εφαρμόζουν ξενοδοχεία βλέπουμε ότι η

συμβολή τους σε αυτές τις δράσεις είναι πολύ μεγάλη, όπως άλλωστε παρουσιάζονται

και στον πίνακα 5. Διακρίνουμε ότι η ανακύκλωση είναι η πρακτική που φαίνεται να

υποστηρίζεται περισσότερο από όλες αφού ξεπερνά σε ποσοστό το 90% ενώ και για τις

υπόλοιπες πρακτικές, δηλαδή της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας καθώς και
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επαναχρησιμοποίησης πετσετών, η συμμετοχή είναι εξίσου σημαντική (73,6%, 82,3%

και 78,7% αντίστοιχα). Οι επιμέρους αναλύσεις των πρακτικών αυτών δείχνουν ότι οι

άντρες συμμετέχουν περισσότερο από τις γυναίκες, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με

τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που παρουσιάσαμε στη βιβλιογραφική

ανασκόπηση. Επίσης στην ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά εισόδημα βλέπουμε ότι

όσοι δήλωσαν τα υψηλότερα έσοδα, δηλαδή άνω των 40000€ ετησίως, είναι αυτοί οι

οποίοι συμμετέχουν περισσότερο σε όλες τις πρακτικές που δόθηκαν ως επιλογές, πλην

της «εξοικονόμησης ενέργειας» όπου το υψηλότερο ποσοστό 86,7% είχαν όσοι

δήλωσαν μεσαίο εισόδημα (20001€-40000€). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τη

βιβλιογραφία.

Συγκεντρωτικές απαντήσεις Άντρες Γυναίκες

Εισόδημα

1€-20000€

Εισόδημα

20001€-40000€

Εισόδημα

+ 40001€

Διάγραμμα 9. Ως προς αν επηρεάζεται η περιβαλλοντική συμπεριφορά των

διαμενόντων τουριστών από ένα ξενοδοχείο που εφαρμόζει περιβαλλοντικές

πρακτικές

Όπως είδαμε και πρωτύτερα το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας απάντησε ότι η

ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται από ένα ξενοδοχείο παίζει
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κάποιο ρόλο στην επιλογή ξενοδοχείου, με το μεγαλύτερο ποσοστό (50,9%) να δηλώνει

όμως ότι αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα επηρεασμού ενώ το 28,9%

αξιολόγησε ως πολύ σημαντικό παράγοντα την παρουσία αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

Πίνακας 7. Συμμετοχή των τουριστών σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές
πρακτικές που εφαρμόζουν τα ξενοδοχεία

Ανακύκλωση Εξοικονόμηση
νερού

Εξοικονόμηση
ενέργειας

Επαναχρησιμοποίηση
πετσετών

Συγκεντρωτικές απαντήσεις
Ναι 90,3% 73,6% 82,3% 78,7%
Όχι 7,6% 23,8% 16,6% 20,2%
Δ/Α 2,2% 2,5% 1,1% 1,1%

Άντρες
Ναι 92,1% 76,4% 85,0% 82,1%
Όχι 6,4% 22,9% 14,3% 17,1%
Δ/Α 1,4% 0,7% 0,7% 0,7%

Γυναίκες
Ναι 88,3% 70,8% 79,6% 75,2%
Όχι 8,8% 24,8% 19,0% 23,4%
Δ/Α 2,9% 4,4% 1,5% 1,5%

Εισόδημα 1€-20000€
Ναι 89,6% 70,8% 72,9% 77,1%
Όχι 10,4% 25,0% 25,0% 20,8%
Δ/Α 0,0% 4,2% 2,1% 2,1%

Εισόδημα 20001€-40000€
Ναι 91,7% 71,7% 86,7% 73,3%
Όχι 6,7% 26,7% 13,3% 25,0%
Δ/Α 1,7% 1,7% 0,0% 1,7%

Εισόδημα +40001
Ναι 91,7% 75,9% 82,1% 81,4%
Όχι 6,9% 24,1% 17,2% 18,6%
Δ/Α 1,4% 0,0% 0,7% 0,0%

Στην επόμενη ερώτηση προτάθηκαν ορισμένες δραστηριότητες και οι ερωτηθέντες

έκριναν για την κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά πόσο σημαντικό παράγοντα τη θεωρεί

στην επιλογή προορισμού. Στον πίνακα 8 που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά τα

αποτελέσματα για κάθε δραστηριότητα.

Περιπατητικά
μονοπάτια Υδροβιότοπος Παρακολούθηση

πουλιών
Ιαματικά
λουτρά Ορειβασία Ποδηλατικά

μονοπάτια

Σημαντικό 31.4% 14.4% 14.8% 34.7% 15.5% 29.6%

Μικρό 32.1% 29.2% 30.7% 39.4% 19.9% 33.6%

Καθόλου 31.4% 47.7% 46.6% 23.8% 57.0% 31.8%

Δ/Α 5.1% 8.7% 7.9% 2.2% 7.6% 5.1%
Πίνακας 8. Επηρεασμός της επιλογής ξενοδοχείου από την ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων
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Βέβαια τα αποτελέσματα αυτά είναι σημαντικό να αναλυθούν και ως προς τα

αποτελέσματα του πίνακα 4 όπου οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την πρόθεσή τους να

πληρώσουν ακριβότερα για ένα ξενοδοχείο που προσφέρει τη κάθε δραστηριότητα

ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα που πήραμε από τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων στις

δύο αυτές ερωτήσεις, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, δείχνουν πως υπάρχει

σημαντική συσχέτιση και στις έξι περιπτώσεις, όπως φαίνεται και πιο αναλυτικά στον

πίνακα 7, με πιο ισχυρή να αποτελεί η συσχέτιση για τα περιπατητικά μονοπάτια

(r=0,698). Βλέπουμε βέβαια ότι για όλες τις δραστηριότητες υπάρχει σημαντική

συσχέτιση που δείχνει ότι όσοι θεωρούσαν σημαντική κάποια από τις επιμέρους

δραστηριότητες για την επιλογή ενός ξενοδοχείου ήταν και θετικοί στο να πληρώσουν

περισσότερα χρήματα σε ένα ξενοδοχείο που μπορούσε να προσφέρει τη

δραστηριότητα αυτή.

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπήρχε και μια ανοιχτή ερώτηση όπου ζητούσαμε από

τους τουρίστες να δηλώσουν ποιές δραστηριότητες, άλλες από αυτές που αναφέρθηκαν

στο ερωτηματολόγιο, θα επιθυμούσαν να έχουν στον τόπο διαμονής τους. Από τα

συνολικά 277 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, στην ερώτηση αυτή απάντησαν 148

άτομα (ποσοστό 53,4%). Στις περισσότερες απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες

αναφέρθηκαν κυρίως σε αθλητικές και θαλάσσιες δραστηριότητες (προγράμματα

γυμναστικής, τένις, γκολφ, κολύμβηση, ιστιοπλοΐα κ.α.), ενώ υπήρχαν και αρκετές

απαντήσεις που δεν αφορούν καθόλου το αντικείμενο της έρευνας μας (επισκέψεις σε

μουσεία, καλά εστιατόρια κ.α.). Ήταν ελάχιστες μόνο οι απαντήσεις που αναφέρονται

σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη φύση (ιππασία, εξερεύνηση της φύσης)

ως εκ τούτου τα στοιχεία αυτά δεν κρίνονται ως επαρκή για περαιτέρω διερεύνηση και

εξαγωγή συμπερασμάτων. Ίσως οι διευκρινήσεις που δόθηκαν δεν ήταν επαρκής ή

προφανώς οι πελάτες αντιλαμβάνονται την έννοια των εναλλακτικών δραστηριοτήτων

ως ιδιαίτερα διευρυμένη και για το λόγο αυτό έδωσαν διάφορες απαντήσεις στην

ερώτηση αυτή.

Περιπατητικά
μονοπάτια Υδροβιότοπος Παρακολούθηση

πουλιών
Ιαματικά
λουτρά Ορειβασία Ποδηλατικά

μονοπάτια
0,698 0,578 0,540 0,570 0,662 0,660
Πίνακας 9. Συσχετίσεις ανά δραστηριότητα ως προς τον επηρεασμό στην επιλογή

ξενοδοχείου και διάθεση των τουριστών να πληρώσουν πιο ακριβά ένα ξενοδοχείου που
παρέχει τις δραστηριότητες αυτές
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7 Συμπεράσματα

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τη σημερινή εποχή ένα αρκετά μεγάλο μέρος του

πληθυσμού, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, εμφανίζεται να έχει

ιδιαίτερη ευαισθησία για την οικολογία στην καθημερινή του ζωή. Τα περιβαλλοντικά

προβλήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία μας και δυστυχώς συνεχίζουν με

μεγάλη ένταση να καταστρέφουν τη φύση και τον πλανήτη μας, φαίνεται ότι έχουν

οδηγήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού να αναθεωρήσει τον τρόπο που

ενεργεί στην καθημερινότητά του και να αναζητά μια περισσότερο φιλική οικολογική

συμπεριφορά. Η αλλαγή αυτή της συμπεριφοράς είναι εμφανής και στις καταναλωτικές

τους συνήθειες ενώ το ίδιο παρατηρείται και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε προκύπτει ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό

ανθρώπων, γνωρίζει ή αναζητά πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά συστήματα και

πρακτικές που εφαρμόζουν τα ξενοδοχεία που εθελοντικά καταβάλουν προσπάθειες για

την προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα φαίνεται ότι ένα σεβαστό ποσοστό των

υποψηφίων πελατών θα επηρεαζόταν θετικά κατά τη διαδικασία επιλογής καταλύματος

αν το ξενοδοχείο που τους ενδιαφέρει διαθέτει κάποιο σήμα περιβαλλοντικής

διαχείρισης ή αν εφαρμόζει κάποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής. Όπως

μάλιστα γίνεται φανερό και από τα αποτελέσματα που πήραμε, ένα μεγάλο ποσοστό

πελατών δήλωσε ότι και κατά τη διάρκεια παραμονής σε ένα ξενοδοχείο η

συμπεριφορά τους επηρεάζεται από την ύπαρξη περιβαλλοντικής πολιτικής. Δηλαδή η

περιβαλλοντική συμπεριφορά που δείχνουν οι πελάτες τόσο στην καθημερινή τους ζωή,

όσο και κατά τη διαδικασία επιλογής τους είναι εμφανής και κατά τη διάρκεια διαμονής

τους σε ένα ξενοδοχείο. Το ποσοστό των πελατών που συμμετέχει στις πρακτικές που

εφαρμόζει το ξενοδοχείο για την προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλο και

στις τέσσερις διαφορετικές πρακτικές που δώσαμε ως επιλογή στο ερωτηματολόγιο

μας, δηλαδή της ανακύκλωσης, της εξοικονόμησης νερού, της εξοικονόμησης ενέργειας

και της επαναχρησιμοποίησης πετσετών.

Το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος όπως είδαμε

ανησυχεί πάρα πολύ τη σύγχρονη κοινωνία και όπως ήταν αναμενόμενο έχει

απασχολήσει και τις επιχειρήσεις που από τη μεριά τους προσπαθούν να λάβουν μέτρα

για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η υλοποίηση ενός προγράμματος

περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη σε ένα ξενοδοχείο.

Σίγουρα η πραγματοποίηση ενός συστήματος βοηθά μια επιχείρηση να διαχειριστεί με

πιο αποδοτικό τρόπο την κατανάλωση νερού και ενέργειας, αλλά και με τις υπόλοιπες
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πρακτικές που εφαρμόζει να αποκτήσει σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Όπως

άλλωστε φάνηκε και από τα αποτελέσματα της έρευνας μας η συμμετοχή των πελατών

είναι πράγματι εντυπωσιακή. Η πλήρης εκτέλεση του προγράμματος από μια

επιχείρηση μπορεί να την οδηγήσει εφόσον το επιθυμεί και στην πιστοποίηση της και

κατά συνέπεια στη θετική διαφήμιση και αντιμετώπιση από την κοινωνία. Όταν ένα

ξενοδοχείο κερδίζει το σήμα eco label μπορεί με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών

μάρκετινγκ να προβάλλει το επίτευγμά της αυτό και να κερδίσει μεγαλύτερη

αναγνώριση από τους πελάτες της. Εξάλλου όπως είδαμε η θετική γνώμη που

παρουσιάζεται να έχουν οι πελάτες για τα ξενοδοχεία που διαθέτουν σήμα οικολογικής

πιστοποίησης μπορεί να επηρεάσει ευμενώς την τελική τους απόφαση και να

μετουσιωθεί αυτό σε αύξηση των πωλήσεων για τις επιχειρήσεις..

Επίσης φαίνεται πως και η ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων αποτελεί ένα

σημαντικό κίνητρο για τους τουρίστες στο να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους. Πιο

σημαντική δραστηριότητα είναι τα ιαματικά λουτρά και στη συνέχεια τα περιπατητικά

και ποδηλατικά μονοπάτια. Μάλιστα εξετάζοντας και την πρόθεση των πελατών να

πληρώσουν πιο ακριβά για ένα ξενοδοχείο που προσφέρει εναλλακτικές

δραστηριότητες φαίνεται ότι για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και κυρίως για τα

ιαματικά λουτρά υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των πελατών που θα ήταν

διατεθειμένοι να το πράξουν. Ακόμα όμως και για τις δραστηριότητες Υδροβιότοπος,

παρακολούθηση πουλιών και ορειβασία, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα τα ποσοστά

των πελατών που δήλωσαν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν πιο ακριβά

προκειμένου να διαμείνουν σε ένα ξενοδοχείο που είναι κοντά και μπορεί να τους

προσφέρει πρόσβαση σε αυτές τις δραστηριότητες.
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Προσαρτήματα

1. Λίστα κριτηρίων Green Key

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
CRITERIA

I/Υ
G/Π

Κεφάλαιο Ι: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Chapter I: EΝVIRONMENTAL MANAGEMENT

I.1 Η Διεύθυνση θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο περιβαλλοντικών θεμάτων.
I.1 The Management must be involved and they should appoint an environmental
manager from amongst the staff of the facility.

I/Υ

I.2 Η επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει περιβαλλοντική πολιτική.
I.2 The establishment must have an environmental policy and present it in the
application.

I/Υ
(doc)

I.3 Η επιχείρηση θα πρέπει να διατυπώσει περιβαλλοντικούς στόχους και σχέδιο
δράσης για συνεχή βελτίωση.
I.3 The establishment must formulate objectives and an action plan for constant
improvement and present it in the application.

I/Υ
(doc)

I.4 Όλα τα έγγραφα που αφορούν στο πρόγραμμα Green Key θα πρέπει να
φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο, έτοιμο για την επιθεώρηση.
I.4 All documentation concerning The Green Key must be kept and maintained in a
binder ready for inspection.

I/Υ

I.5 Η Επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφώνεται με την εθνική περιβαλλοντική
νομοθεσία.
I.5 The establishment must comply with the national environmental legislation.

I/Υ

I.6 Ο διευθυντής θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα κριτήρια του GREEN KEY
τηρούνται , κάθε χρόνο, επ’ακριβώς και ότι δέχεται ετήσιο έλεγχο από τον Εθνικό
Χειριστή του Προγράμματος.
I.6 The environmental manager must ensure that the Green Key criteria are reviewed
annually.

I/Υ

I.7 Στην περιοχή που βρίσκεται η μονάδα δεν πρέπει να υπάρχουν εστίες
μόλυνσης που προκαλούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
I.7 The surroundings of the establishment must not be polluted and/or present a
major risk for health and security of the guests.

I/Υ

Ι.8 Η Επιχείρηση θα πρέπει να καθιερώσει αποτελεσματική συνεργασία με όλους
όσους εμπλέκονται στη λειτουργία της.
Ι.8 Active collaboration with relevant stakeholders is established (G).

G/Π
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Κεφάλαιο II: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Chapter II: STAFF INVOLVEMENT

I/Υ
G/Π

II.1 Ο Διαχειριστής θα πρέπει να οργανώνει συνάντηση/εις με το προσωπικό, με
σκοπό την ενημέρωση σε θέματα τρεχουσών και νέων περιβαλλοντικών
πρωτοβουλιών.
II.1 The management must hold a meeting/s with the staff in order to brief them on
issues concerning existing and new environmental initiatives.

I/Υ
(doc)

II.2 Ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να συμμετέχει σε
συναντήσεις με τη Διεύθυνση, με σκοπό την ενημέρωση για τις εξελίξεις του
περιβαλλοντικού προγράμματος της Επιχείρησης.
II.2 The environmental manager must participate in meetings with the management
for the purpose of presenting the environmental developments of the establishment.

I/Υ

II.3 Ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλα στελέχη του προσωπικού
που ασχολούνται με περιβαλλοντικές δραστηριότητες, θα πρέπει να συμμετέχουν
σε επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα περιβάλλοντος.
II.3 The environmental manager and other staff members assigned with
environmental duties must receive training on environmental issues.

I/Υ

II.4 Ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να εξασφαλίζει την
ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της
Επιχείρησης.
II.4 The environmental manager must ensure that the employees are aware of the
establishment’s undertakings.

I/Υ

II.5 Η πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στην επαναχρησιμοποίηση των
πετσετών και σεντονιών πρέπει να είναι γνωστή και αποδεκτή από την υπηρεσία
οροφοκομίας.
II.5 The procedure regarding towels and sheets re-use must be known and accepted
by the housekeeping service.

I/Υ
(doc)

II.6 Η επιχείρηση ακολουθεί πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που
καλύπτει τους τομείς Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Ισότητας στην Εργασία,
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Καταπολέμησης Διαφθοράς.
II.6 The establishment has a CSR policy, covering the areas of Human Rights,
Labour Equity, Environmental Education and Anti corruption (G).

G/Π
(doc)

Κεφάλαιο III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Chapter III: GUEST INFORMATION

I/Υ
G/Π

III.1 Η Επιχείρηση θα πρέπει να επιδεικνύει με εμφανή τρόπο τη βράβευσή της με
το Green Key.
III.1 The establishment must display clearly that it has been awarded The Green
Key.

I/Υ
(doc)
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III.2 H Επιχείρηση θα πρέπει να εμπλέκει και να ενημερώνει τους πελάτες της για
την περιβαλλοντική πολιτική και τους σκοπούς της και να τους ενθαρρύνει να
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.
III.2 The establishment must keep the guests involved and informed about its
environmental policy and goals and encourage guests to participate in environmental
initiatives.

I/Υ

III.3 Το πληροφοριακό υλικό για το Πρόγραμμα Green Key θα πρέπει να είναι
εμφανές και άμεσα προσβάσιμο στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης και της
ιστοσελίδας της μονάδας (η χρήση του λογότυπου Green Key είναι προαιρετική).
III.3 Information material about Green Key must be visible and accessible to the
guests, including the establishment’s website (the use of Green Key logo is optional).

I/Υ

III.4 Το προσωπικό της Υποδοχής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει
πληροφορίες για τις τρέχουσες περιβαλλοντικές δράσεις της Επιχείρησης.
III.4 Front desk staff must be in a position to inform guests about the current
environmental activities and undertakings of the establishment.

I/Υ

III.5 Η Επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορεί τους πελάτες για τα
διαθέσιμα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς και τους εναλλακτικούς τρόπους
μετακίνησης.
III.5 The establishment must be able to inform guests about local public
transportation systems and alternatives.

I/Υ

III.6 Θα πρέπει να υπάρχουν εμφανείς πινακίδες για τους πελάτες και το
προσωπικό, που θα αναφέρονται στην εξοικονόμηση ενέργειας (τηλεοράσεις
δωματίων, φώτα, θέρμανση-κλιματισμός, βρύσες, ντους κλπ).
III.6 Signs abut energy and water saving should be visible for guests and staff (e.g.,
television in room, lights, heat, taps, showers etc).

I/Υ
(doc)

III.7 Η Επιχείρηση παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις
περιβαλλοντικές της δράσεις (ερωτηματολόγιο, σύνδεση με την ιστοσελίδα, κλπ).
III.7 The establishment provides its guests with the opportunity to evaluate its
environmental undertakings (questionnaire, link to homepage, …) (G)

G/Π
(doc)

Κεφάλαιο IV: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
Chapter IV: WATER CONSUMPTION

I/Υ
G/Π

IV.1 Η συνολική κατανάλωση νερού θα πρέπει να καταγράφεται, τουλάχιστον μια
φορά το μήνα, κατά την περίοδο λειτουργίας.
IV.1 The total water consumption must be registered at least once a month.

I/Υ
(doc)

IV.2 Πρόσφατα εγκατεστημένες τουαλέτες δεν θα πρέπει να καταναλώνουν πάνω
από έξι (6) λίτρα νερού σε κάθε χρήση.
IV.2 Newly purchased toilets are not allowed to flush more than 6 litres per flush.

I/Υ
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IV.3 Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να ελέγχει
τακτικά αν υπάρχουν διαρροές σε βρύσες και τουαλέτες.
IV.3 The staff and cleaning personnel must regularly check for dripping taps and
leaky toilets.

I/Υ

IV.4 Πρέπει να υπάρχει ένα δοχείο απορριμμάτων σε κάθε λουτρό.

IV.4 Each bathroom must have a waste bin.
I/Υ

IV.5 Η ροή νερού στο 50% κατ’ ελάχιστο των ντους δεν πρέπει να ξεπερνά τα
εννέα (9) λίτρα το λεπτό.
IV.5 Water flow from at least 50% of the showers must not exceed 9 litres per
minute.

I/Υ

IV.6 Η ροή νερού στο 50% κατ’ ελάχιστον των βρυσών δεν πρέπει να ξεπερνά τα
εννέα (9) λίτρα το λεπτό.
IV.6 Water flow from at least 50% of the taps must not exceed 8 litres per minute.

I/Υ

IV.7 Στα ουρητήρια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο νερό ξεπλύματος
από όσο χρειάζεται (δηλαδή όχι μόνιμη ροή).
IV.7 Urinals are not allowed to use more flushing water than necessary.

I/Υ

IV.8 Πρόσφατα εγκατεστημένα πλυντήρια πιάτων δεν επιτρέπεται να
καταναλώνουν περισσότερα από 3,5 λίτρα νερού ανά καλάθι.
IV.8 Newly purchased cover or tunnel dishwashers are not allowed to consume more
water than 3.5 litres per basket.

I/Υ

IV.9 Κοντά σε κάθε μηχάνημα πλύσης πιάτων πρέπει να υπάρχουν οδηγίες για
εξοικονόμηση νερού και ενέργειας κατά τη χρήση.
IV.9 Instructions for saving water and energy during operation of dishwashers must
be displayed near the machine.

I/Υ
(doc)

IV.10 Το σύνολο των λυμάτων θα πρέπει να υφίσταται επεξεργασία βιολογικού
καθαρισμού. Όπου καθορίζεται από εθνικές ή τοπικές διατάξεις, η Επιχείρηση
οφείλει να προσαρμόζεται σε αυτές.

IV. 10 All wastewater must be treated. Where treatment of wastewater is regulated
through national or local regulation, treatment must comply with this regulation.

I/Υ

IV.11 Επικίνδυνα υγρά χημικά θα πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να
αποκλείει διαρροές βλαβερές για το περιβάλλον.
IV.11 Hazardous liquid chemicals should be stored avoiding leaks that can damage
the environment

I/Υ

IV.12 Νεοαποκτούμενα πλυντήρια πιάτων θα πρέπει να είναι επαγγελματικής
χρήσης και όχι κοινές οικιακές συσκευές.
IV.12 Newly purchased dishwashers should not be conventional domestic appliances
(G).

G/Π
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IV.13 Σε περιοχές με αυξημένη κατανάλωση νερού, θα πρέπει να εγκαθίστανται
χωριστοί υδρομετρητές.
IV.13 Separate water meters should be installed in areas with a high degree of water
consumption (G).

G/Π

IV.14 Σε κοινόχρηστους χώρους η ροή του νερού από τις βρύσες και τις τουαλέτες
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 λίτρα ανά λεπτό.
IV.14 Water flow from taps and toilets in public areas should not exceed 6 litres per
minute(G).

G/Π

IV.15 Το νερό που προέρχεται από επεξεργασία λυμάτων στο βιολογικό
καθαρισμό, καλό είναι να επαναχρησιμοποιείται.
IV.15 Waste waters should be re-used (after treatment) (G).

G/Π

IV.16 Στις τουαλέτες χρησιμοποιείται βρόχινο νερό.
IV.16 Toilets are flushed with rain water (G).

G/Π

IV.17 Τα καζανάκια σε πρόσφατα εγκατεστημένες τουαλέτες είναι διπλής ροής 3/6
λίτρων.
IV.17 Newly purchased toilets are dual flash type 3/6 litres (G).

G/Π

IV.18 Προσφέρεται στους πελάτες νερό δικτύου.
IV.18 Purified tap water is offered to the guests (G).

G/Π

IV.19 Οι πισίνες καλύπτονται για να περιοριστεί η εξάτμιση.
IV.19 The swimming pools are covered to limit evaporation (G).

G/Π

IV.20 Τακτικοί έλεγχοι δείχνουν ότι δεν ότι δεν υπάρχει διαρροή στην πισίνα.
IV.20 Regular controls show that there is no leak in the swimming pool (G).

G/Π

Kεφάλαιο V: ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Chapter V:  WASHING AND CLEANING

I/Υ
G/Π

V.1 Στα λουτρά, δωματίων και κοινόχρηστα, θα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες
που θα πληροφορούν τους πελάτες ότι τα σεντόνια και οι πετσέτες θα αλλάζονται
μόνον όταν αυτό ζητείται (π.χ. Τοποθετήστε την πετσέτα σας στη ντουζιέρα αν
επιθυμείτε την αντικατάστασή της).
V.1 There must be signs in bathrooms and restrooms informing guests that sheets
and towels will only be changed upon request (e.g., Place your towel in the shower if
you need a new one).

I/Υ
(doc)
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V.2 Νεοαποκτούμενα χημικά προϊόντα καθαρισμού και ατομικής καθαριότητας
δεν θα πρέπει να περιέχουν συστατικά που αναφέρονται στους σχετικούς
καταλόγους του Προγράμματος Green Key.
V.2 Newly purchased chemical cleaning products and products for washing have a
national or internationally recognized eco label or are not allowed to contain agents
that are listed in The Green Key’s “Requirements related to cleaning and washing
articles in Green Key establishments.”

I/Υ
(doc)

V.3 Στις ευρωπαϊκές χώρες, οι χαρτοπετσέτες και το χαρτί τουαλέτας θα πρέπει
να είναι φτιαγμένο από χαρτί που δεν έχει υποστεί λεύκανση με χλωρίνη, ή από
χαρτί που έχει ένα αναγνωρισμένο eco label. Αυτό το κριτήριο πρέπει να
ικανοποιείται την επόμενη φορά αγοράς χαρτοπετσετών και χαρτιού υγείας.
V.3. In European countries, paper towels and toilet paper must be made of non-
chlorine bleached paper or must be awarded with an eco label. This criterion must be
effective next time the hotel buys paper towels and toilet paper.

I/Υ
(doc)

V.4 Για την εξοικονόμηση νερού και χημικών χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό
ύφασμα με μικροΐνες.
V.4 Fibre cloth is used for cleaning to save water and chemicals (G).

G/Π

Κεφάλαιο VI: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Chapter VI: WASTE DISPOSAL

I/Υ
G/Π

VI.1 Η Επιχείρηση πρέπει να διαχωρίζει τα απορρίμματά της στις κατηγορίες που
προβλέπονται από τον αρμόδιο τοπικό ή εθνικό φορέα διαχείρισης
απορριμμάτων.
VI.1 The establishment must separate waste into the categories, that can be handled
separately by the local or national waste management facilities

I/Υ

VI.2 Αν ο τοπικός φορέας διαχείρισης απορριμμάτων δεν τα συλλέγει στο χώρο ή
κοντά στο χώρο της Επιχείρησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μεταφορά τους
στον πλησιέστερο κατάλληλο χώρο επεξεργασίας απορριμμάτων.
VI.2 If the local waste management authorities do not collect waste at or near the
establishment, then the establishment must ensure safe transportation of its waste to
the nearest appropriate site for waste treatment

I/Υ

VI.3 Οδηγίες για τον τρόπο διαχωρισμού και διαχείρισης των απορριμμάτων θα
πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες στο προσωπικό και τους πελάτες με απλό και
κατανοητό τρόπο.
VI.3 Instructions on how to separate and handle waste must be easily available to the
staff and guests in an understandable and simple format.

I/Υ
(doc)
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VI.4 Πιάτα, ποτήρια και γενικά σκεύη μιας χρήσης θα χρησιμοποιούνται μόνο
στις περιοχές της πισίνας, σε ορισμένους χώρους μουσικής διασκέδασης και σε
συνδυασμό με εύκολα μεταφερόμενα εδέσματα.
VI.4 Disposable cups, plates, and cutlery must only be used in the pool areas, at
certain music-arrangements and in connection with diner transportable.

I/Υ

VI.5 Επικίνδυνα απορρίμματα (όπως μπαταρίες, λαμπτήρες φθορισμού, χρώματα,
χημικά κλπ) πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστά δοχεία και να μεταφέρονται σε
εγκεκριμένη εγκατάσταση συλλογής τους.
VI.5 Hazardous waste (such as batteries, fluo compact bulbs, paint, chemicals, etc)
should be secured in separate containers an brought to an approved reception
facility..

I/Υ

VI.6 Είδη αφορούν στην προσωπική υγιεινή, όπως σαμπουάν, σαπούνια, σκούφοι
μπάνιου κλπ δεν παρέχονται στα δωμάτια σε συσκευασίες μιας δόσης. Σε
αντίθετη περίπτωση, η συσκευασία τους πρέπει απαραιτήτως να είναι από
ανακυκλώσιμο υλικό.
VI.6 Toiletries such as shampoo, soap, shower caps, etc. in rooms must not be
packaged in single dose containers. If so, they must be packaged in recyclable
material (G).

G/Π

VI.7 Οι πελάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν τα απορρίμματά
τους σε κατηγορίες που προσαρμόζονται στη διαχείριση διάθεσης απορριμμάτων,
όπως αναφέρεται στο VI.1.
VI.7 Guests must have the possibility to separate waste into the categories that can
be handled by the waste management facilities as per VI.1 (G).

G/Π

VI.8 Οι συσκευασίες μιας δόσης για κρέμα, βούτυρο, μαρμελάδα κλπ, δεν
χρησιμοποιούνται. Σε αντίθετη περίπτωση είτε είναι μειωμένη η χρήση τους, είτε
είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό.
VI.8 Single dose packages for cream, butter, jam etc. must either not be used,
reduced or must be packaged in recyclable material (G).

G/Π

VI.9 Η Επιχείρηση οργανώσει τη συλλογή και διάθεση προϊόντων συσκευασίας με
τον κατάλληλο προμηθευτή.
VI.9 The establishment makes arrangements for the collection and disposal of
packaging with the appropriate supplier (G).

G/Π

VI.10 η επιχείρηση χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενα ποτήρια, πιάτα και
μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης.
VI.10 The establishment uses biodegradable disposal cups, plates and cutlery (G).

G/Π
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Κεφάλαιο VII: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Chapter VII: ENERGY

I/Υ
G/Π

VII.1 Η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να καταγράφεται τουλάχιστον μια φορά
το μήνα.
VII.1 Energy use must be registered at least once a month.

I/Υ
(doc)

VII.2 Θα πρέπει να εφαρμόζονται συστήματα ελέγχου του κλιματισμού και
θέρμανσης όταν οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται. Τα συστήματα ελέγχου θα πρέπει
να είναι εγκατεστημένα ένα χρόνο μετά τη βράβευση της Επιχείρησης με το
Green Key.
VII.2 Heating and air-conditioning control systems must be applied when the
accommodation facilities are not in use. An one year grace period is granted for
compliance with this criterion from the date the Green Key is awarded.

I/Υ

VII.3 Τουλάχιστον το 50% των λαμπτήρων είναι εξοικονόμησης ενέργειας, κατά
προτίμηση LED. Οι λόγοι για τη μη ύπαρξη τέτοιων λαμπτήρων πρέπει να
τεκμηριώνονται επαρκώς.
VII.3 At least 50% of the light bulbs are energy efficient. Reasons for not having
energy efficient bulbs must be clearly explained. .

I/Υ

VII.4 Οι επιφάνειες των στομίων παροχής θέρμού/ψυχρού αέρα θα πρέπει να
καθαρίζονται τακτικά.
VII.4 The surfaces of the heat/coοling exchanger of the ventilation must be regularly
cleaned.

I/Υ

VII.5 Τα φίλτρα λιπαρών ουσιών στους εξαεριστήρες θα πρέπει να καθαρίζονται
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
VII.5 Fat filters in the exhaust must be cleaned at least once a year.

I/Υ

VII.6 Το σύστημα εξαερισμού θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το
χρόνο και να επισκευάζεται όταν παρίσταται ανάγκη ώστε να είναι συνεχώς
ενεργειακά αποτελεσματικό.
VII.6 The ventilation system must be controlled at least once a year and repaired if
necessary in order to be energy efficient at all times.

I/Υ

VII.7 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται καλή θερμομονωτική ικανότητα σε ψυγεία,
χώρους κατάψυξης, θερμοθαλάμους και φούρνους.
VII.7 Refrigerators, cold stores, heating cupboards and ovens must be equipped with
intact draught excluders.

I/Υ
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VII.8 Νεοαποκτούμενες αντλίες και συστήματα ψύξης δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούν ψυκτικά CFC ή HCFC. Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι
σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία για τη σταδιακή κατάργηση των τοξικών
ψυκτικών μέσων.
VII.8 Newly purchased pumps and refrigeration plants must not use CFC or HCFC
refrigerants. All equipment must always comply with national legislation on phasing
out refrigerants.

I/Υ

VII.9 Νεοαποκτηθέντα ψυγεία δωματίων δεν θα πρέπει να καταναλώνουν πάνω
από 1 kWh/ ημέρα
VII.9 Newly purchased minibars must not have an energy consumption of more than
1 kWh/day.

I/Υ

VII.10 Υπάρχει γραπτή διαδικασία όσον αφορά στις ηλεκτρικές συσκευές στα
άδεια δωμάτια που βασίζεται σε χρονοδιάγραμμα: πως τα ψυγεία και οι
τηλεοράσεις τίθενται εκτός λειτουργίας στις περιόδους που τα παντός είδους
τουριστικά καταλύματα δεν χρησιμοποιούνται.
VII.10 There is a written procedure regarding electric devices in empty bedrooms
based on time schedules: how refrigerators, televisions are turned off when hotel
bedrooms, holiday flats and holiday houses are not being let.

I/Υ
(doc)

VII.11 Όλα τα κουφώματα διαθέτουν υψηλό βαθμό θερμομονωτικής ικανότητας,
σύμφωνα με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες.
VII.11 All windows have an appropriately high degree of thermal insulation in
compliance with the local climate (G).

G/Π

VII.12 Το 90% των λαμπτήρων της επιχείρησης είναι λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας, κατά προτίμηση LED.
VII.12 The establishment is 90% equipped with energy efficient light bulbs (G).

G/Π

VII.13 Διενεργείται έλεγχος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας κάθε 5 χρόνια.
VII.13 An energy audit is carried out once every 5 years (G).

G/Π

VII.14 Η επιχείρηση επιδεικνύει προσπάθειες περιορισμού της κατανάλωσης
νερού και ενέργειας, π.χ. sauna, hammam, πισίνες, spa, solarium.
VII.14 The establishment shows efforts concerning savings of water or energy
consumption, i.e. sauna, hammam, swimming pool, spa, solarium, etc (G).

G/Π

VII.15 Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικών σωμάτων ή άλλων ηλεκτρικών πηγών
θέρμανσης άμεσης λειτουργίας.
VII.15 Heating from electric panels or other forms of direct functioning electric
heating is not allowed (G).

G/Π

VII.16 Η επιχείρηση χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
VII.16 The establishment uses renewable energy (G). G/Π
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VII.17 Τα συστήματα εξαερισμού είναι εφοδιασμένα με ανεμιστήρα και κινητήρα
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
VII.17 Ventilation plants are equipped with an energy-optimum ventilator and an
energy-saving machine (G).

G/Π

VII.18 Έχουν εγκατασταθεί συστήματα αυτόματης διακοπής φωτισμού όταν οι
πελάτες φεύγουν από το δωμάτιο.
VII.18 Automatic systems that turn the lights off when guests leave their room are
installed (G).

G/Π

VII.19 Περιττά εξωτερικά φώτα έχουν αισθητήρα αυτόματης διακοπής.
VII.19 Unnecessary outside lights have an automatic turn off sensor installed (G). G/Π

VII.20 Έχουν εγκατασταθεί ενδιάμεσοι μετρητές σε στρατηγικά σημεία για την
παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας.
VII.20 Separate electricity meters are installed at strategically important places for
energy monitoring (G).

G/Π

VII.21 Ο κλιματισμός διακόπτεται αυτόματα μόλις ανοίγουν τα παράθυρα.
VII.21 Air-conditioning automatically switches off when windows are open (G).

G/Π

VII.22 Το κτίριο είναι θερμομονωμένο σε βαθμό πάνω από τις ελάχιστες
απαιτήσεις του εθνικού κανονισμού, για την εξασφάλιση ουσιαστικής μείωσης
της κατανάλωσης ενέργειας.
VII.22 The building is insulated above the minimal national requirements to ensure a
significant reduction of energy consumption (G).

G/Π

VII.23 Έχει εγκατασταθεί σύστημα ανάκτησης θερμότητας για τα ψυκτικά, τα
συστήματα εξαερισμού, τις πισίνες ή τα υγρά λύματα.
VII.23 A heating recovery system for refrigeration systems, ventilators, swimming
pools or sanitary wastewater is installed (G).

G/Π

VII.24 Οι σωληνώσεις θερμού νερού είναι απολύτως θερμομονωμένες.
VII.24 Hot water pipes are integrally insulated (G).

G/Π

VII.25 Έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού στους κοινόχρηστους χώρους
για ενεργειακά αποτελεσματικό φωτισμό.
VII.25 Automatic systems are installed in public areas for energy efficient lighting
(G).

G/Π

VII.26 Τα δωμάτια διαθέτουν κάρτα-κλειδί για την εξασφάλιση της αυτόματης
διακοπής λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών με την απομάκρυνση του
πελάτη.
VII.26 The accommodation has a key card system to ensure that electric appliances
are switched off in rented rooms when the occupants are out (G).

G/Π
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VII.27 Υπολογιστές και αντιγραφικά μηχανήματα τίθενται αυτόματα εκτός
λειτουργίας αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μία ώρα.
VII.27 Computers and copying machines switch of after a maximum of one non-
used hour (G).

G/Π

Κεφάλαιο VIII: TΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
Chapter VIII: FOOD AND BEVERAGE

I/Υ
G/Π

VIII.1 Όταν είναι εφικτό, η επιχείρηση θα πρέπει να αγοράζει και να καταγράφει
τις αγορές επώνυμων (βιολογικών ή άλλων αναγνωρισμένων με οικολογικό σήμα)
τροφίμων και να εστιάζει στην αγορά προϊόντων τοπικής παραγωγής, καθώς
αυτά έχουν μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα μη τοπικά προϊόντα.
VIII.1 When it is possible, the establishment must purchase and register the amount
of labelled (organic or other acknowledged eco-label) foods and focus on buying
locally produced products, when they have less impact on the environment than non-
local products.

I/Υ
(doc)

VIII.2 Η αναλογία προμήθειας επωνύμων τροφίμων οφείλει να διατηρείται και να
αυξάνεται κάθε χρόνο. Εάν όχι, οι λόγοι θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον
Εθνικό Χειριστή του Green Key.
VIII.2 The share of labelled foods must be maintained or increase each year. If not,
the reasons must be communicated to The Green Key national operator.

I/Υ

VIII.3 Στο εστιατόριο προτείνεται εναλλακτικό μενού χορτοφάγων.
VIII.3 A vegetarian alternative menu is proposed in the restaurant (G).

G/Π

VIII.4 Όπου το νερό της βρύσης είναι καλής ποιότητας, χρησιμοποιείται στις
αίθουσες συνεδρίων αντί του εμφιαλωμένων.
VIII.4 In conference rooms, where water quality is of an adequate standard, then tap
water is used instead o mineral bottled water (G).

G/Π

Κεφάλαιο IX: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Chapter IX: INDOOR ENVIRONMENT

I/Υ
G/Π

ΙΧ.1 Η επιχείρηση πρέπει να σέβεται στους χώρους της τη νομοθεσία που αφορά
στα ρυπογόνα στοιχεία.
IX.1 The establishment must respect legislation regarding polluting elements within
its premises.

I/Υ

ΙΧ.2 Αν η εθνική νομοθεσία δεν ορίζει διαφορετικά, στους χώρους εστίασης είναι
υποχρεωτική η διαμόρφωση  ειδικού χώρου για τους καπνίζοντες
IX.2 Α non-smoking section must be available in the restaurant/dining room.

I/Υ

ΙΧ.3 Η πλειονότητα των δωματίων θα πρέπει να είναι για μη καπνίζοντες,
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων διαδρόμων.
IX.3 The majority of the rooms must be non-smoking.

I/Υ
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IX.4 Όταν η Επιχείρηση κάνει εκτεταμένες αλλαγές στο εσωτερικό της, πρέπει να
λαμβάνει υπόψη το εσωτερικό κλιματικό περιβάλλον του χώρου.
IX.4 When the establishment makes extended interior changes it must ensure that
the indoor climate is taken into account.

I/Υ

IX.5 Η επιχείρηση θα πρέπει να επιβάλει κανονισμό για το προσωπικό σχετικά με
το κάπνισμα κατά τις ώρες εργασίας.
IX.5 The establishment should have a policy for the staff concerning smoking during
working hours (G).

G/Π

IX.6 Σε περίπτωση ανοικοδόμησης ή ανακαίνισης, η επιχείρηση χρησιμοποιεί
προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.
IX.6 In case of refurbishing, or new building, the establishment uses environmental
friendly products (G).

G/Π

Κεφάλαιο Χ: ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Chapter X: PARKS AND PARKING AREAS

I/Υ
G/Π

X.1 Χημικά ζιζανιοκτόνα και λιπάσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται
περισσότερο από μια φορά το χρόνο, εκτός αν δεν υπάρχουν αντίστοιχα οργανικά
ή φυσικά προϊόντα.
X.1 Chemical pesticides and fertilizers cannot be used more than once a year, unless
there is no organic or natural equivalent.

I/Υ

Χ.2 Νεοαποκτώμενα χορτοκοπτικά μηχανήματα θα πρέπει να είναι είτε
ηλεκτροκίνητα, είτε να χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη, να είναι εφοδιασμένα με
καταλύτη, να διαθέτουν eco-label ή να είναι χειροκίνητα.
X.2 Newly purchased lawnmowers must either be electrically driven, use unleaded
petrol, be equipped with a catalyst, be awarded with an eco-label, or be driven
manually.

I/Υ

Χ.3 Τα λουλούδια και γενικά οι κήποι θα πρέπει να ποτίζονται νωρίς το πρωί ή
αργά το απόγευμα.
X.3 Flowers and gardens must be watered before high sun or after sunset.

I/Υ

X.4 Τα προϊόντα χορτοκοπής κομποστοποιούνται.
X.4 Garden waste is composted (G).

G/Π

X.5 Tο βρόχινο νερό συλλέγεται και χρησιμοποιείται για το πότισμα.
X.5 Rainwater is collected and used for watering flowers and gardens (G).

G/Π

X.6 Το πότισμα των κήπων γίνεται με σύστημα στάγδην.
X.6 Gardens are watered by a drip system (G). G/Π

X.7 Κατά τη φύτευση νέων χώρων πρασίνου χρησιμοποιούνται ενδημικά είδη.
X.7 When planting new green areas, endemic or native species are preferred (G).

G/Π
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Κεφάλαιο ΧΙ: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Chapter XI: GREEN ACTIVITIES

I/Υ
G/Π

ΧΙ.1 Θα πρέπει να διατίθεται στους πελάτες, σε πρώτη ζήτηση, πληροφοριακό
υλικό για κοντινά πάρκα, περιοχές φυσικού κάλλους και προστατευόμενες
περιοχές.
XI.1 Information material about nearby parks, landscape and nature conservation
areas must be readily available to the guests.

I/Υ

ΧΙ.2 Η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση για το πλησιέστερο σημείο
ενοικίασης ποδηλάτων.
XI.2 The establishment must give information about the nearest place to rent or
borrow bicycles.

I/Υ

XI.3 Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται ή να ενοικιάζουν ποδήλατα
XI.3 The guests have the opportunity to borrow or rent bicycles (G).

G/Π

XI.4 Η επιχείρηση υποστηρίζει οικονομικά πράσινες δραστηριότητες στην
περιοχή της
XI.4 The establishment financially sponsors green activities in the local area (G).

G/Π

ΧΙ.5 Η επιχείρηση παρέχει πληροφόρηση στους πελάτες της για τις πλησίον
βραβευμένες με τη Γαλάζια Σημαία μαρίνες και παραλίες.
ΧΙ.5 The establishment provides information to their guests regarding close by Blue
Flag awarded marinas and beaches (G).

G/Π

Κεφάλαιο ΧΙΙ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Chapter XII: ADMINISTRATION

I/Υ
G/Π

ΧΙΙ.1 Όλοι οι χώροι του προσωπικού οφείλουν να πληρούν τους ίδιους όρους
κριτηρίων με αυτούς των πελατών.
XII.1 All staff areas must fulfil the same criteria as guest areas.

I/Υ

ΧΙΙ.2 Επιστολόχαρτα, μπροσούρες κλπ. έντυπα που παράγονται για την
επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση eco-label ή να παράγονται από
εταιρεία που διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
XII.2 The stationery, brochures, etc. produced for the establishment must be awarded
with an eco-label or be produced at a company with an environmental management
system.

I/Υ
(doc)
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ΧΙΙ.3 Κομμωτήρια, spa και παρεμφερείς εξυπηρετήσεις που βρίσκονται στο χώρο
της επιχείρησης, πρέπει να πληροφορούνται για τις περιβαλλοντικές
πρωτοβουλίες και για το Green Key και να ενθαρρύνονται να διαχειρίζονται τις
δραστηριότητές τους στο πνεύμα του προγράμματος.
XII.3 Hairdresser saloon, spa facilities, or the like, which are on the premises of the
establishment, must be informed about environmental initiatives and Green Key and
encouraged to manage their activities in the spirit of Green Key.

I/Υ

XII.4 Νεοαποκτούμενος μόνιμος εξοπλισμός διαθέτει eco-label ή πρέπει να
παράγεται από εταιρεία που διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
XII.4 Newly purchased durables must have an eco-label or must be produced at a
company with an environmental management system (G).

G/Π

ΧΙΙ.5 Η επιχείρηση ενθαρρύνει τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών μέσων
μεταφοράς από τους πελάτες και το προσωπικό.
ΧΙΙ.5 The use of environmentally-friendly means of transport by guests and staff is
encouraged(G).

G/Π

ΧΙΙ.6 Η διεύθυνση της επιχείρησης ενθαρρύνει τη χρήση λιγότερου χαρτιού στις
αίθουσες συνεδρίων.
ΧΙΙ.6 The management encourages the use of less paper in conference rooms (G).

G/Π
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2. Ερωτηματολόγιο

This questionnaire is designed to elicit information regarding tourists’
preferences over hotels’ environmental behavior and alternative tourism
opportunities. The information will be used for the completion of Mr.
Anthoulidis’ dissertation at the University of Macedonia’s MBA program.

You need 2-3 minutes to fill in this questionnaire and the information provided is completely anonymous.
Contact information: mbaex1121@uom.gr

Questions

1. Age: …………..

2. Gender: male ………….. female…………..

3. Nationality: ………….….….….….….….…..

4. Annual income:

0-20.000€: ………….. 20.001€-40.000€: ………….. 40.001€-more: …………..

5. Is this your first visit to Greece?

Yes………….. No…………..

6. If no, how many times have you visited Greece (including this one)? …………..

7. How sensitive are you regarding environmental issues in your daily life?

Very ………….. Average………….. Little…………..

8. Are you aware of any international environmental certification systems for hotels?

Yes………….. No…………..

9. If yes, does environmental certification play a role in your choice of hotel?

Yes………….. No…………..

10. If among the hotels of your choice none is environmentally certified, do you seek
information regarding any environmental policies applied by them?

Always……… Sometimes………... Never…………..

11. If yes, does the existence of an environmental policy play a role in your choice of
hotel?

Yes………….. No…………..

12. When the hotel in which you are staying implements certain environmental
practices, does it influence your behavior during your stay?

Yes………….. No…………..



67

13. In particular do you participate in practices such as:

Recycling Yes………….. No…………..

Water conservation Yes………….. No…………..

Energy conservation Yes………….. No…………..

Reuse of towels, etc Yes………….. No…………..

14. When choosing a destination does the existence of alternative activities offered by a
hotel in that destination, such as hiking, cycling, climbing, etc plays a role?

Important………. Small …………... None…………..

15. In particular, which of the following activities influence your choice?

Activity: Important Small None

Hiking
routes

…… …… ..…

Wetland …… …… ..…

Bird
sanctuary

…… …… ..…

Natural spa …… …… ..…

Climbing …… …… ..…

Cycling
routes

…… …… ..…

16. Would you be selecting a hotel offering any of these activities over another hotel
that does not, even if the first hotel is more expensive than the latter?

Activity: Yes No

Hiking routes …… ..…

Wetland …… ..…

Bird sanctuary …… ..…

Natural spa …… ..…

Climbing …… ..…

Cycling routes …… ..…

17. Please mention any other alternative activities that you would prefer to have when
booking your holiday destination.

a) ………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………

Thank you for your help, have a nice stay in Greece.
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3. Εθνικότητα συμμετεχόντων στην έρευνα

Εθνικότητα Πλήθος Ποσοστό
Βρετανοί 132 47,65%
Γερμανοί 64 23,10%

Αυστριακοί 7 2,53%
Ιταλοί 2 0,72%

Ολλανδοί 1 0,36%
Γάλλοι 2 0,72%

Ισπανοί 1 0,36%
Ρουμάνοι 3 1,08%
Κύπριοι 2 0,72%
Έλληνες 4 1,44%

Βούλγαροι 1 0,36%
Ρώσοι 23 8,30%

Ελβετοί 12 4,33%
Σέρβοι 1 0,36%

Αυστραλοί 1 0,36%
Βραζιλιάνοι 2 0,72%

Καναδοί 1 0,36%
Β. Κορεάτες 1 0,36%
Ισραηλινοί 1 0,36%

ΗΠΑ 14 5,05%
Ουκρανοί 1 0,36%

ΠΓΔΜ 1 0,36%


