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Σκοπός  
 
Η καταγραφή, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, της ποσότητας του νερού που καταναλώνεται στο ξενοδοχείο σας ώστε 

να μπορείτε να την συγκρίνετε με προηγούμενα έτη και να παρακολουθείτε την αποδοτικότητα των μέτρων 

περιορισμού της κατανάλωσης νερού που εφαρμόζετε. 

 

 

1: Προσδιορίστε  όλες  τις  πηγές  νερού  που χρησιμοποιείτε  στο  ξενοδοχείο  

σας  καθώς  και  το  πώς  μετράτε  την  κάθε  μια  από  αυτές   
Ως πηγές νερού μπορούν να θεωρηθούν: 

 

Η τροφοδοσία νερού από έναν εξωτερικό προμηθευτή (συνήθως από κάποια δημοτική 

επιχείρηση/οργανισμό) |  Ένα πηγάδι ή γεώτρηση νερού | Το ανακυκλωμένο νερό από την αποχέτευση | Τα 

ανακυκλωμένα όμβρια ύδατα ή το νερό της βροχής | Το νερό από εγκατάσταση αφαλάτωσης 

 

Στα περισσότερα ξενοδοχεία υπάρχουν μετρητές για τη μέτρηση του νερού από κάθε πηγή, ενώ για την 

ποσότητα που προμηθεύονται από το τοπικό δίκτυο η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη και στους 

λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν. Οι συνηθέστερες μονάδες μέτρησης για το νερό στην 

Ελλάδα/Κύπρο είναι: 

 

Λίτρα (l) | Κυβικά μέτρα (m3)  

 

 

2 :  Δημιουργήστε  ένα  έγγραφο  όπου θα  καταγράφετε  τη  συνολική  

κατανάλωση  ύδατος  του ξενοδοχείου σας   
Θα πρέπει να αθροίσετε την κατανάλωση νερού από κάθε πηγή που τυχόν χρησιμοποιείτε στο ξενοδοχείο 

σας ώστε να καταχωρήσετε τη συνολική ποσότητα ύδατος στην αναφορά σας. Θα χρησιμοποιήσετε αυτό 

το νούμερο για να υπολογίσετε τη μέση κατανάλωση νερού ανά διανυκτέρευση επισκέπτη. Η Travelife σας 

παρέχει ένα σχετικό αρχείο-υπόδειγμα (Αναφορά Διαχείρισης Ύδατος) στη «Ζώνη Μέλους». 

 

 

3: Ενημέρωση  του σχετικού  αρχείου ,  τουλάχιστον  μία  φορά  το  μήνα   
Θα πρέπει να καταγράφετε, σε μηνιαία, εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση, τη συνολική χρήση ύδατος στο 

ξενοδοχείο σας από κάθε πηγή νερού είτε σε λίτρα (l) είτε σε κυβικά μέτρα (m3). Είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιείτε μόνο μία από αυτές τις μονάδες μέτρησης στις αναφορές σας. 

 

 

4: Υπολογίστε  τη  μέση  κατανάλωση  νερού  ανά  διανυκτέρευση  επισκέπτη   
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τη συνολική ποσότητα ύδατος που χρησιμοποιήσατε σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο (μέρα/μήνα/έτος) με το σύνολο των διανυκτερεύσεων που είχατε κατά το 

ίδιο χρονικό διάστημα (δηλ. τον πραγματικό αριθμό φιλοξενούμενων που έμειναν στο ξενοδοχείο στο 

διάστημα αυτό και όχι τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα επισκεπτών). Για παράδειγμα, εάν τον Αύγουστο 

καταναλώθηκαν 3.000 m3 και οι συνολικές διανυκτερεύσεις επισκεπτών για τον ίδιο μήνα ήταν 300 ο 

υπολογισμός θα ήταν: 

 

3.000m3 ÷ 300 διανυκτερεύσεις = 10m3 μέση κατανάλωση νερού ανά διανυκτέρευση επισκέπτη 

 

Το σχετικό αρχείο-υπόδειγμα της Travelife που διατίθεται στη «Ζώνη Μέλους» ενσωματώνει τους 

απαραίτητους τύπους που υπολογίζουν αυτόν τον δείκτη για λογαριασμό σας, γι’ αυτό παρακαλούμε να 

είστε προσεκτικοί εάν εισαγάγετε στήλες ή γραμμές στο υπολογιστικό φύλλο, καθώς αυτό θα μπορούσε 

να επηρεάσει την ορθή λειτουργία τους. 
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5: Συμπεριλάβετε  τις  πληροφορίες  αυτές  στην  ετήσια  έκθεση  αειφορίας  
σας   
Χρησιμοποιήστε τις αναφορές διαχείρισης ύδατος για να αξιολογήσετε τις επιδόσεις σας σε σχέση με τους 

στόχους μείωσης που έχετε θέσει και να διαπιστώσετε αν τα μέτρα που λαμβάνετε για τον περιορισμό της 

χρήσης νερού αποδίδουν. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αυτά για να αναζητήσετε νέους 

τρόπους εξοικονόμησης που θα σας βοηθήσουν να θέσετε νέους στόχους για περαιτέρω μείωση στην 

κατανάλωση νερού. 

 

Περισσότερες  Πληροφορίες  & Πόροι  
 

Travelife, Υπόδειγμα Αναφοράς Διαχείρισης Ύδατος 

 


