INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES
IN SOUTH ΑEGEAN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
∆ΡΑΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISTOS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο :
ΙSTOS (INNOVATION FOR
SUSTAINABLE TOURISM AND
SERVICES IN THE SOUTH AEGEAN)
∆ράση :
7.2.1 µε τίτλο Περιφερειακό Πλαίσιο για
τον Αειφορικό Τουρισµό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η απαξίωση του τοπίου και ο κατακερµατισµός των
οικοσυστηµάτων
Η µείωση της βιοποικιλότητας
Πρόκληση µεγάλου όγκου απορριµµάτων
Ρύπανση
Ανοµοιόµορφες δηµογραφικές µεταβολές µε µετακινήσεις
πληθυσµών στους δηµοφιλέστερους προορισµούς
∆ιατάραξη του κοινωνικού ιστού
Υπερβολική οικονοµική και επαγγελµατική εξάρτηση από
τον τουρισµό
Εµπορευµατοποίηση και υποβάθµιση του πολιτισµού
Νοοτροπία του γρήγορου και εφήµερου κέρδους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ …
Από την πλευρά της προσφοράς :
υποβάθµιση πολλών προορισµών,
απαξίωση των τουριστικών επενδύσεων,
ποιοτική υποβάθµιση της προσφοράς
απώλεια εσόδων
Από την πλευρά της ζήτησης :
δηµιουργία ρεύµατος αποµάκρυνσης των τουριστών από
τους παραδοσιακούς προορισµούς του µαζικού τουρισµού
σε αναζήτηση νέων προορισµών µε περιβάλλον και
υπηρεσίες που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
9 η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µέσω
της κατανάλωσης λιγότερου αερίου, νερού και
ηλεκτρικής ενέργειας και µείωσης των αποβλήτων
9 η µείωση του λειτουργικού κόστους ενός
οργανισµού.
9 η προώθηση του αειφορικού τουρισµού και η
παροχή συµβουλών σχετικά µε την περιβαλλοντική
διαχείριση σε οργανισµούς της τουριστικής βιοµηχανίας.

EΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εθελοντικό Σχήµα Πιστοποίησης
Οι απαιτήσεις του προτύπου αειφορικού τουρισµού
προορίζονται να είναι εφαρµόσιµες σε όλους τους
οργανισµούς του τουριστικού κλάδου, ανεξαρτήτου
τύπου, µεγέθους και παρεχόµενου προϊόντος.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
είναι …
«Η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις
ανάγκες του σήµερα χωρίς να δεσµεύει
την ικανότητα των επόµενων γενεών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων.
Καλύτερη οργάνωση και διαχείριση.
Αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Εκπαίδευση του προσωπικού.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Βελτίωση της κερδοφορίας.
Μείωση του κόστους λειτουργίας (µέσω της εφαρµογής νέων τεχνολογιών
περιβαλλοντικής διαχείρισης, µείωσης αποβλήτων).
Προβολή σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ενίσχυση της ελκυστικότητας και πρόσβαση σε νέες αγορές.
Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα προσέγγισης νέων αγορών, ανταπόκρισης
στις απαιτήσεις της ζήτησης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαχείρισης της
επιχείρησης.
∆υνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και
διεθνές επίπεδο.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
Προστατεύεται και αναδεικνύεται το φυσικό περιβάλλον, η βιοποικιλότητα της
περιοχής
Ενισχύεται το σύστηµα πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων και άρα µειώνεται
το κόστος αντιµετώπισης αυτών
Προβάλλονται, διατηρούνται και εµπλουτίζονται οι πολιτισµικοί πόροι, η
κουλτούρα και ιδιαιτερότητά του
Ενισχύεται η τοπική οικονοµία και οι παραγωγικές δυνάµεις
∆ιαφοροποιείται και αναβαθµίζεται το τουριστικό προϊόν
Ενισχύεται η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων
Προβάλλεται ο προορισµός σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
Αποκτά ταυτότητα το τουριστικό προϊόν του
Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά του σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο
Ενισχύεται η ελκυστικότητά του και διευκολύνεται η πρόσβαση σε νέες αγορές
Βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων
Κινητοποιούνται δυνάµεις και ισχυροποιείται το θεσµικό πλαίσιο για την
διατήρηση και διάχυση παρόµοιων εφαρµογών στο µέλλον

ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ :
η Οικονοµική
βιωσιµότητα

η Περιβαλλοντική
ευθύνη

η Κοινωνική
δικαιοσύνη
θα πρέπει να πραγµατοποιούνται
ταυτόχρονα και αλληλένδετα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο τουρισµός να εναρµονίζεται µε τις ιδιαιτερότητες του φυσικού, οικονοµικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος
Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή όλων των
φορέων, δηµόσιων και ιδιωτικών, και την ανάπτυξη µηχανισµών συνεργασίας σε
όλα τα επίπεδα
Οι στρατηγικές για τον τουρισµό θα πρέπει να συµβάλουν στην ενδυνάµωση
της τοπικής οικονοµίας, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στον
εµπλουτισµό των κοινωνικοπολιτιστικών δοµών του.
Οι εµπλεκόµενοι µε το σχεδιασµό και τη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης
θα πρέπει προωθούν την συνεργασία και δικτύωση µε στόχο την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και πληροφοριών
Η πολιτική για τον αειφόρο τουρισµό απαιτεί την προώθηση περιβαλλοντικά
φιλικών συστηµάτων και τεχνολογιών διαχείρισης του τουρισµού

ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :

Οικονοµική επιρροή
Βελτίωση περιβαλλοντικής διαχείρισης
και σχεδιασµού
Ευαισθητοποίηση της περιβαλλοντικής
πολιτικής

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΟΦΕΛΗ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Εξοικονόµηση Ενέργειας κατά τη θέρµανση των κτιρίων
Χρήση Οικιακών Συσκευών Χαµηλής Κατανάλωσης
Χρήση Ηλιακού Θερµοσίφωνα

1500 kWh/έτος

Χρήση Κλιµατιστικών
Χρήση Φυσικού Αερίου

30-50%

Χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Χρήση Υλικών Φιλικών προς το περιβάλλον
Εξοικονόµηση νερού
Εξοικονόµηση ενέργειας

6-9 Λίτρα
52.2€ έναντι 23.01 €

∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων

15-20%
60%

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ISTOS

ΕΠΙΠΕ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
9 Βασικό Επίπεδο Πιστοποίησης (Υποχρεωτικό)
9 Πρόσθετα Επίπεδα Πιστοποίησης
Επίπεδο I :
ελάχιστη
βαθµολογία που
αντιστοιχεί στο 40%
της συνολικής
βαθµολογίας των
εφαρµόσιµων
προαιρετικών
κριτηρίων

Επίπεδο II :
ελάχιστη
βαθµολογία που
αντιστοιχεί στο 60%
της συνολικής
βαθµολογίας των
εφαρµόσιµων
προαιρετικών
κριτηρίων

Επίπεδο III:
ελάχιστη
βαθµολογία που
αντιστοιχεί στο 80%
της συνολικής
βαθµολογίας των
εφαρµόσιµων
προαιρετικών
κριτηρίων

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Καθορισµός υπευθύνου πιστοποίησης
 Παρακολούθηση εκπαίδευσης / ενηµέρωσης του
σχήµατος πιστοποίησης
 ∆ιεξαγωγή αυτοαξιολόγησης
 Αίτηση πιστοποίησης σε περίπτωση
συµµόρφωσης µε τα κριτήρια πιστοποίησης
 Επιθεώρηση πιστοποίησης
 Ένταξη στο σχήµα πιστοποίησης

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ο οργανισµός ελέγχου θα συγκροτείται από :
τις αναπτυξιακές εταιρίες ∆ΕΤΑΠ (∆ωδεκανησιακή
Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου) & ΑΝΕΤΚΥ
(Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων),
τα Επιµελητήρια ∆ωδεκανήσου & Κυκλάδων και
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ Η ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Ο αρµόδιος οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα
απόσυρσης του πιστοποιητικού σε περίπτωση που οι
όροι του συµβολαίου δεν τηρούνται.
Με την ίδια λογική σε περίπτωση λήξης του
πιστοποιητικού, ο αρµόδιος οργανισµός έχει το
δικαίωµα απόσυρσης του πιστοποιητικού, εφόσον η
πιστοποιηµένη επιχείρηση δεν προχωρήσει σε
ανανέωση του συµβολαίου πιστοποίησης.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Τυχόν αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται
γραπτώς στους πιστοποιηµένους οργανισµούς,
καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής τους
στις καινούργιες απαιτήσεις.
Σε περιπτώσεις διαφωνίας µε τις παραπάνω
αναφερόµενες αλλαγές, ο πιστοποιηµένος οργανισµός
έχει το δικαίωµα να διακόψει τη χρήση του
πιστοποιητικού.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Σε περίπτωση αναθεώρησης των κριτηρίων
πιστοποίησης, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
πιστοποιηθεί είναι δυνατόν να ανανεώσουν το
συµβόλαιό τους µέσω µίας απλουστευµένης διαδικασίας
µε τη συµπλήρωση δηλαδή µίας φόρµας (διαθέσιµη από
τον κοινοποιηµένο οργανισµό).
Πιο συγκεκριµένα απαιτείται από την ενδιαφερόµενη
επιχείρηση η υπογραφή µίας δήλωσης ότι
συµµορφώνεται µε τα κριτήρια τα οποία έχουν
διαφοροποιηθεί, καθώς επίσης και µε τις νέες απαιτήσεις
του προτύπου.

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Από την πλευρά του φορέα διαχείρισης του
σήµατος τα έσοδα θα πρέπει να καλύπτουν:
9Το κόστος της επιθεώρησης
9Τον προϋπολογισµό λειτουργίας του οργανισµού
9Τα κόστη διαφηµιστικής προώθησης του
σήµατος µε στόχο µια σηµαντική διάχυση

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ :
Αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα σχετικά µε την
περιοχή εγκατάστασης εκάστοτε οργανισµού, καθώς
επίσης και το είδος της επιχείρησης σε όλο το φάσµα
των λειτουργιών δηλαδή προµήθειες, µεταφορά,
ενεργειακή διαχείριση, διαχείριση υδάτινων πόρων,
αποβλήτων και χηµικών ουσιών, ατµοσφαιρική
ρύπανση, επίπεδο θορύβου και επίδραση στη
διαµόρφωση του τοπίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενικές Απαιτήσεις
1. Νοµιµότητα Λειτουργίας
Για τουριστικές επιχειρήσεις: Eιδικό Σήµα λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ.
Μέσο Εξακρίβωσης: Νοµιµοποιητικά έγγραφα
Καθορισµός πολιτικής αειφορίας και προγράµµατος δράσης
2. Η διοίκηση καθορίζει: α) πολιτική αειφορίας, β) συγκεκριµένους στόχους µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γ) ακριβές
πρόγραµµα δράσης για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή της πολιτικής αειφορίας, καθώς και υπεύθυνο θεµάτων αειφορίας.
Σηµείωση: Οι στόχοι µείωσης δεν ισχύουν, υποχρεωτικά, για το πρώτο έτος εφαρµογής
Μέσο Εξακρίβωσης: ∆ήλωση Πολιτικής Αειφορίας, Αρχείο Στόχων, Ορισµός Υπευθύνου, Πλάνο δράσης (Βλέπε Υπόδειγµα).
3. Καθορίζονται οι ευθύνες και αρµοδιότητες για όλες τις λειτουργίες που εµπλέκονται στην διαχείριση αειφορίας.
Μέσο Εξακρίβωσης: ∆ιορισµός υπευθύνων. (Απαιτείται συµπλήρωση του επισυναπτόµενου Πίνακα), Περιγραφές υπευθυνοτήτων Θέσεων
Εργασίας
Κατάρτιση-εµπλοκή προσωπικού
4. Παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση σε όλο το εµπλεκόµενο προσωπικό µε στόχο την εφαρµογή µέτρων
πολιτική αειφορίας (ενέργειες εξοικονόµησης ύδατος, ενέργειας, προσεκτική χρήση χηµικών κτλ).

σχετιζόµενων

µε

την

Μέσο Εξακρίβωσης: Πρόγραµµα εκπαίδευσης, Καταγραφές Εκπαιδεύσεων.
Κατάρτιση-ενηµέρωση επισκεπτών
5. ∆ίνονται στους επισκέπτες πληροφορίες για την πολιτική αειφορίας της επιχείρησης καθώς και για περιβαλλοντικά θέµατα
γενικότερου ενδιαφέροντος (σπουδαιότητα εξοικονόµησης ενέργειας, ύδατος κτλ). Γίνονται κατάλληλες κοινοποιήσεις σε εµφανή
για τους επισκέπτες σηµεία, µε έµφαση στα δωµάτιά τους και στους χώρους υποδοχής.
Στα πλαίσια εκδροµών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες οργανώνονται ή/ και
προωθούνται από το ξενοδοχείο, οι
επισκέπτες παρακινούνται να σέβονται το περιβάλλον
Μέσο Εξακρίβωσης: Πληροφοριακό-Ενηµερωτικό Υλικό Επισκεπτών

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της υποστήριξης των τοπικών
κοινωνιών στην αειφορία της Τουριστικής Βιοµηχανίας, δεσµευόµαστε στην εφαρµογή πρακτικών που συµβάλλουν σε αυτήν την
κατεύθυνση, προωθώντας, παράλληλα, την ανάπτυξη της επιχειρησιακής λειτουργίας.
Μέσω της εφαρµογής των προδιαγραφών του σήµατος αειφορίας ISTOS και της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της
απόδοσης µας στη διαχείριση αειφορίας, ως προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία στοχεύουµε σε µια µακρόπνοη
ανάπτυξη η οποία θεµελιώνεται στις ακόλουθες αρχές:
¾ Εφαρµογή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης
¾ Ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας, νερού και υλικών
¾ Υιοθέτηση της αρχής µείωσης, επανάχρησης, ανακύκλωσης
¾ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
¾ Προώθηση της συµµετοχής των εργαζοµένων και των επισκεπτών στα εφαρµοζόµενα προγράµµατα αειφορίας µέσω
αποτελεσµατικής επικοινωνίας της πολιτικής και των στόχων µας
¾ Προστασία της υγείας του προσωπικού και των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο κατάλυµα
¾ Προώθηση συνεργασιών µε τοπικούς παραγωγούς και προµηθευτές
¾ Υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, παράδοσης και πολιτισµού
¾ Παροχή όλων των απαιτούµενων ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων για την επίτευξη των στόχων αειφορίας
¾ Συµµόρφωση µε τις προβλέψεις της σχετιζόµενης µε τη λειτουργία της µονάδας νοµοθεσίας
¾ Προτιµάται η χρήση προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον
Υπεύθυνος διαχείρισης του προγράµµατος αειφορίας ορίζεται ο/η: ……………………………..
ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισµού των εµπλεκόµενων ενεργειών , της παρακολούθησης της οµαλής εφαρµογής του
προγράµµατος αειφορίας και της µεσολάβησης στην διοίκηση της επιχείρησης για αποκατάσταση παρουσιαζόµενων θεµάτων.
Η παρούσα πολιτική και οι ειδικότεροι στόχοι για την επίτευξη της επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Η ∆ιοίκηση:………………………….(Ονοµατεπώνυµο/ Υπογραφή)

Ηµεροµηνία:…………

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Μείωση της χρησιµοποιούµενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά
2% ετησίως
Αύξηση του ποσοστού της χρησιµοποιούµενης ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές κατά 1% ετησίως.
Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 5% έναντι του
προηγούµενου έτους
Αύξηση του ποσοστού των προµηθευόµενων αναλώσιµων
προϊόντων µε οικολογική κατά 5% έναντι του προηγούµενου
έτους.
Αύξηση του αριθµού των συνεργαζόµενων τοπικών
παραγωγών κατά 5% έναντι του προηγούµενου έτους.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

Β

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Μ.Ο. ΩΡΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΩΡΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ
ΕΙΣΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΑΝΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΟ/ ΕΤΗ
(ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ/
300)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΚΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΚΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(ΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΩΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ)

ΩΡΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΩΡΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΩΡΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

Α*Β

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(Α/Β) %

Α/Β

(Α/Β) %

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΟΠΩΣ ΕΞΑΓΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ
ΩΝ

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΝΑ
ΑΦΙΞΗ Ή
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Α

Β

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΦΙΞΕΩΝ Ή
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩ
Ν

Α/Β

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

Β

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩ
Ν

Α/Β

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ,
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
κ.λ.π.)
ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕ
JOULES

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ
ΝΕΡΟ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ
ΑΠΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕ
ΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
(JOULES)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(JOULES)

(Α/Β) %

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ
ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕ
ΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(JOULES)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(JOULES)

(Α/Β) %

ΝΕΡΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

Β

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΑ
Ν
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ
ΝΟΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΗΓΑ∆ΙΑ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ
ΩΝ

Α/Β

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑ
Ν

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΑ
Ν

(Α/Β) %

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

Β

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΓΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΟΓΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΟΓΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΕ LIT

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ
ΩΝ

Α/Β

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ
ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕ
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΞΗΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ
ΩΝ

Α/Β

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

LIT
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ
ΚΑΙ ∆ΟΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

LIT ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

(Α/Β) %

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΛΥΜΑΤΟΣ

(Α/Β) %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

Β

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3
ΕΤΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
(ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3
ΕΤΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(ΟΝΟΜΑΤΑ)

(Α/Β) %

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΡΓΑΤΟΗΜΕΡΩΝ
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΗΜΕΡΩΝ
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ
ΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩ
Ν ΑΠΟΥΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΗΜΕΡΩΝ

(Α/Β) %

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΡΥΘΜΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

Β

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ
ΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΙΟΥΝ-ΣΕΠΤ. ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ
ΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ
ΩΝ ΙΟΥΝ-ΣΕΠΤ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ
ΩΝ

(Α/Β) %

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
(Πρακτορεία)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ
∆ΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ
ΜΑΖΙΚΑ ΑΠΟ
TOUR OPERATORS

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΦΙΞΕΩΝ
ΜΑΖΙΚΑ
∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΦΙΞΕΩΝ

(Α/Β) %

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΦΙΞΕΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΦΙΞΕΩΝ

(Α/Β) %

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Στόχος

∆ράση

Τρόπος
Υλοποίησης

Υπεύθυνος

∆ιάστηµα

Ενέργεια που
πραγµατοποιήθηκε

Τέλος
Ενέργειας

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνος διαχείρισης αειφορίας

Ενεργή συµµετοχή στον καθορισµό των στόχων αειφορίας
Ενηµέρωση του προσωπικού επί των θεµάτων αειφορίας
Εφαρµογή µέτρων διαχείρισης αειφορίας
Εξασφάλιση εφαρµογής µέτρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος
Αξιολόγηση και αξιοποίηση των στατιστικών αποτελεσµάτων

Υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας

Εξασφάλιση εφαρµογής των µέτρων που καθορίζονται στη µελέτη εκτίµησης
επαγγελµατικού κινδύνου
Συντονισµός της έκδοσης των απαραίτητων προειδοποιητικών εγγράφων
/επισηµάνσεων

Υπεύθυνος προγραµµάτων συντήρησης

Εξασφάλιση της εφαρµογής των προβλεπόµενων προγραµµάτων συντήρησης για όλο
τον εξοπλισµό
Συντονισµός λήψης απαιτούµενων ενεργειών κατά τον εντοπισµό δυσλειτουργιών
Επίβλεψη της σωστής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισµού

Υπεύθυνος σε θέµατα διαχείρισης ενέργειας

Εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων εξοικονόµησης
ενέργειας
Συντονισµός της συλλογής δεδοµένων κατανάλωσης ενέργειας
Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων κατανάλωσης
ενέργειας
Προτάσεις στόχων διαχείρισης ενέργειας
Προτάσεις διορθωτικών ενεργειών

Υπεύθυνος σε θέµατα διαχείρισης νερού

Εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων διαχείρισης ύδατος
Συντονισµός της συλλογής δεδοµένων κατανάλωσης ύδατος
Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων κατανάλωσης
ύδατος

Υπεύθυνος σε θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων

Εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων διαχείρισης
απορριµµάτων
Συντονισµός της συλλογής δεδοµένων κατανάλωσης απορριµµάτων
Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων κατανάλωσης
απορριµµάτων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

6. Η επιχείρηση διαθέτει αρχείο καταγραφής των παραπόνων των πελατών
Μέσο Εξακρίβωσης: Αρχείο Παραπόνων

Ανασκόπηση ∆ιοίκησης
7. Καθορίζονται συγκεκριµένα πλάνα δράσης για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων ως προς τους
στόχους που τίθενται καθώς και των ίδιων των στόχων
Μέσο Εξακρίβωσης: Πλάνα δράσης, Αναφορές επιδόσεων ως προς τους στόχους
Μέτρηση – Στατιστικά Στοιχεία
8. Θα πρέπει να υπάρχουν προγράµµατα µέτρησης και τεκµηρίωσης των µετρήσεων:
Ανά τρίµηνο ή ανά λογαριασµό
α) Κατανάλωση ενέργειας: Συνολική ενέργεια (συµπεριλαµβανοµένων πετρελαίου και υγραερίου)
ανάλυση σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση από Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική
Ενέργεια,
Συµπαραγωγή, Άλλες Ανανεώσιµες πηγές, η εξωτερικά παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια
β) Κατανάλωση νερού

και

Μέσο Εξακρίβωσης: Αρχείο καταγραφής δεδοµένων µετρήσεων
9. Τα στοιχεία των µετρήσεων χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή δεικτών, στατιστική επεξεργασία, και
συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking). (Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η
διαδικασία benchmarking)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Θέρµανση- Ψύξη –Κλιµατισµός -Εξαερισµός
10. Εάν η λειτουργία του κλιµατισµού - θέρµανσης δεν διακόπτεται αυτοµάτως όταν είναι
ανοικτά τα
παράθυρα, επισηµάνσεις σε εµφανή θέση υπενθυµίζουν στους επισκέπτες /εργαζόµενους να κλείνουν το
(τα) παράθυρο(α) όταν ο κλιµατισµός – θέρµανση είναι σε λειτουργία.
Μέσο Εξακρίβωσης: Κατάλογος στον οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται συστήµατα
αυτόµατης διακοπής κλιµατισµού ή εναλλακτικά πινακίδες ενηµέρωσης εργαζοµένων – πελατών.
11.Οι κλιµατιστικές µονάδες – θερµαντικά σώµατα - εναλλάκτης θερµότητας της µονάδας εξαερισµού
(εφόσον υπάρχει) καθαρίζονται τακτικά και τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος.
Μέσο εξακρίβωσης: Πρόγραµµα καθαρισµού επιφανειών µονάδων ψύξης , τιµολόγια service
12.Τα ψυκτικά υγρά που χρησιµοποιούνται στα ψυγεία και τα κλιµατιστικά είναι CFC Free. (Αν
χρησιµοποιούνται να υπάρχει πλάνο αντικατάστασης σε χρονικό ορίζοντα 3 ετίας)
Μέσο εξακρίβωσης: Προδιαγραφές ψυκτικού µέσου
13.Τα φίλτρα λίπους στους απορροφητήρες καθαρίζονται σύµφωνα µε καθορισµένο πρόγραµµα
Μέσο εξακρίβωσης: Πρόγραµµα καθαρισµού φίλτρων λίπους απορροφητήρων
Μέσο εξακρίβωσης: ∆οχεία απόθεσης, τιµολόγια

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ
∆ιαχείριση αποβλήτων-απορριµµάτων

14.Μία κατηγορία από τις επόµενες κατηγορίες απορριµµάτων, συλλέγεται και διατίθεται
κατάλληλα:
• Μπαταρίες
• Τόνερ εκτυπωτών
• Ορυκτέλαια
• Ηλεκτρονικές συσκευές
• Ηλεκτρικές συσκευές

Μέσο εξακρίβωσης: ∆οχεία απόθεσης, τιµολόγια

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ
Συµµετοχή επισκεπτών

15.

Υπάρχουν γραπτές οδηγίες µέσα στα δωµάτια για τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί ο
επισκέπτης να εξοικονοµήσει νερό.

Μέσο Εξακρίβωσης: Επιτόπιος έλεγχος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

16. Πληροφορίες σε εµφανή σηµεία ενηµερώνουν τους επισκέπτες και το προσωπικό σχετικά µε τον
τρόπο πρόσβασης στο κατάλυµα και σε άλλους τοπικούς προορισµούς µε δηµόσιες συγκοινωνίες.

Μέσο Εξακρίβωσης: Πληροφοριακό υλικό, σηµειώµατα, ανακοινώσεις

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οµάδα Κριτηρίων

Μέγιστη
Βαθµολογία

Γενική διαχείριση

24

Περιβάλλον

191

Κοινωνικά - Πολιτιστικά
Κριτήρια

54

Σύνολο Βαθµολογίας

269

Ελάχιστη
Βαθµολογία
Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

108

162

216

40% 60% 80%

1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
2. Συγκαλούνται τακτικές συσκέψεις (min ανά δίµηνο) µεταξύ στελεχών διοίκησης
και
υπευθύνων θεµάτων αειφορίας µε αντικείµενο θέµατα σχετιζόµενα µε τα
προγράµµατα
διαχείρισης αειφορίας.

1

Μέσο Εξακρίβωσης: Αρχείο Συναντήσεων, Προσωπικές Συνεντεύξεις.
Εµπλοκή- ενηµέρωση επισκεπτών
4. Η επιχείρηση συγκεντρώνει και αναλύει δεδοµένα της τεκµηριωµένης αντίληψης
των επισκεπτών για θέµατα σχετικά µε:
- το εφαρµοζόµενο πρόγραµµα αειφορίας ……………………………….………………1
- την γενικότερη ικανοποίησή τους από τις παρεχόµενες υπηρεσίες ……….………..1

Max
2

Εποχικότητα Λειτουργίας
8. Το συνολικό διάστηµα λειτουργίας της µονάδας είναι:
•5-7 µήνες .........................................................................................................
•7-9 µήνες .........................................................................................................
•9-12 µήνες .......................................................................................................

1
3
5

Max
5

Μέσο Εξακρίβωσης: Προσλήψεις Προσωπικού, Βιβλίο αφίξεων-αναχωρήσεων
Καλές Πρακτικές
9.Η επιχείρηση εφαρµόζει τουλάχιστον µια καλή πρακτική σε κάποιον από τους ακόλουθους τοµείς:
•Υποστήριξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού
•Αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας
•∆ιοίκησης και οργάνωσης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
•Προβολής (marketing) τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών
•Σχεδιασµού και την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
•Πρακτικές Εσωτερικής Λειτουργίας
•Άλλο (Περιγραφή):
Μέσο Εξακρίβωσης: Περιγραφή-εφαρµογή πρακτικών

3

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γενικά
11. Χρησιµοποιούνται συστήµατα καρτών ή άλλων αυτοµάτων ελέγχων ώστε να εξασφαλιστεί
ότι
η
θέρµανση/ κλιµατισµός/ εξαερισµός και άλλα ηλεκτρικά
συστήµατα ενεργοποιούνται όταν είναι
απαραίτητο.
•Τουλάχιστον στο 20% των δωµατίων...............................................................
1
•Τουλάχιστον στο 40% των δωµατίων...............................................................
2
•Τουλάχιστον στο 60% των δωµατίων...............................................................
3
•Τουλάχιστον στο 80% των δωµατίων...............................................................
4

Max
4

Μέσο εξακρίβωσης: Επιτόπιος Έλεγχος
Φωτισµός
14. Οι λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας αποτελούν:
•Τουλάχιστον στο 20% των πηγών φωτισµού...................................................1
•Τουλάχιστον στο 40% των πηγών φωτισµού...................................................2
•Τουλάχιστον στο 60% των πηγών φωτισµού...................................................3
•Τουλάχιστον στο 80% των πηγών φωτισµού...................................................4

Max
4

Μέσο εξακρίβωσης: Κατάλογος στον οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται οι λαµπτήρες
χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας
Θέρµανση
16. Οι δεξαµενές ζεστού νερού και οι σωλήνες µεταφοράς ζεστού νερού καλύπτονται
της εγκατάστασης µε µονωτικά υλικά ώστε να εµποδίσουν τις απώλειες θερµότητας.
Μέσο εξακρίβωσης: Επιτόπιοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι

στο

σύνολο

3

Κτιριακά
25. Υπάρχει µόνωση
•στις οροφές......................................................................................................3
•στους εξωτερικούς τοίχους ................................................................................3

Max6

Μέσο εξακρίβωσης: Τεχνική έκθεση όπου περιγράφεται η µόνωση των τοίχων και οροφής
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Επικίνδυνα απόβλητα
33. Συλλέγονται χωριστά και διατίθενται σε εξειδικευµένες εταιρείες για την
περαιτέρω
(επιπλέον του υποχρεωτικού κριτηρίου Νο 15):
•Τόνερ εκτυπωτών /Μελάνια..............................................................................
•Μπαταρίες.........................................................................................................
•Λάµπες ..............................................................................................................
•Χρώµατα –∆ιαλυτικά –Βερνίκια .......................................................................
•Ηλεκτρονικές συσκευές / Εξαρτήµατα..............................................................

διαχείρισή τους
1
1
1
1
1

Max
5

Μέσο Εξακρίβωσης: Κάδοι /Σηµεία Συλλογής, Συνεργαζόµενες εταιρείες
39. ∆εν σερβίρονται τρόφιµα σε συσκευασίες µιας χρήσης:
•Γάλα ..........................................................................................................
•Ζάχαρη ......................................................................................................
•Μαρµελάδα ................................................................................................0,5
•Μέλι ...........................................................................................................
•Βούτυρο......................................................................................................
Μέσο εξακρίβωσης: Επιτόπιος έλεγχος, τιµολόγια προµηθευτών.

0,5
0,5
0,5
0,5

Max
2,5

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ
44.

Η Επιχείρηση χρησιµοποιεί ανακυκλώσιµο νερό (grey) για βοηθητικές χρήσεις.

5

Μέσο Εξακρίβωσης: Έλεγχος συστήµατος ανακύκλωσης νερού
Πισίνα
51. Η πισίνα διαθέτει αυτόµατο σύστηµα δοσοµέτρησης που χρησιµοποιεί το
απολυµαντικού για τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

ελάχιστο

ποσό

2

Μέσο Εξακρίβωσης: Επιτόπιος Έλεγχος

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΑΝΙ∆Α-ΧΛΩΡΙ∆Α)
Ευρύτερη περιοχή
57. Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά µε την τοπική πανίδα - χλωρίδα και
παρακινούνται οι επισκέπτες
να επισκεφθούν προστατευµένες περιοχές και περιοχές φυσικού κάλλους της ευρύτερης περιοχής

3

Μέσο Εξακρίβωσης: Έντυπο πληροφοριακό υλικό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
59. Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να περπατούν , να χρησιµοποιούν ποδήλατα ή

µέσα µαζικής µεταφοράς

2

Μέσο Εξακρίβωσης: Οδηγίες στους επισκέπτες, Πίνακας δροµολογίων δηµοσίων µέσων µεταφοράς

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
61. Χρησιµοποιούνται µη τοξικά, µη διαβρωτικά, βιοαποικοδοµήσιµα καθαριστικά
•απορρυπαντικά γενικού καθαρισµού…………………………………................
2
Μέσο Εξακρίβωσης: Έλεγχος προδιαγραφών χρησιµοποιούµενων χηµικών

προϊόντα.

2

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικά Θέµατα
75. Προσφέρεται τουλάχιστον ένα έδεσµα βάσει τοπικής παραδοσιακής συνταγής

2

Μέσο εξακρίβωσης: Σήµανση, Αναφορά επί καταλόγου
76. Προωθείται η τοπική χειροτεχνία

3

Μέσο εξακρίβωσης: Επιτόπιος έλεγχος για χρήση ή προβολή τοπικά παραγόµενων χειροτεχνικών προϊόντων
Πολιτιστικά Θέµατα
84. Παροχή πληροφόρησης των επισκεπτών σχετικά µε τοπικά ήθη και έθιµα,
πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή

καθώς

και

τις

4

Μέσο εξακρίβωσης: Έντυπο υλικό πληροφοριών
Υγιεινή & Ασφάλεια
86. Εφαρµόζονται διαδικασίες παρακολούθησης του επαγγελµατικού κινδύνου και λαµβάνονται κατάλληλα
µέτρα για την µείωση του.

3

Μέσο εξακρίβωσης: Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας, Πλάνα ενεργειών
Ηχορύπανση- Θόρυβος
91. Η επιχείρηση έχει καταγράψει τις πηγές θορύβου που προέρχονται από ενδογενείς ή/και εξωγενείς
παράγοντες. Παρακολουθείται συστηµατικά η διατήρηση του θορύβου στα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία
όρια και
λαµβάνονται ειδικά µέτρα µείωσης του θορύβου, εφόσον απαιτούνται.
Μέσο Εξακρίβωσης: Καταγραφή πηγών θορύβου, Αναφορές Μετρήσεων (αν υπάρχουν), Εκθέσεις Επιθεωρήσεων
Θορύβου, Αναφορές από πελάτες, Αναφορές από περιοίκους, Κατάλογοι Μέτρων
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∆ΕΣΜΕΥΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ–
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ–ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΠΕΡ/
ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ISTOS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στάδιο 1- Υποχρεωτικά
Κριτήρια
Η κάλυψη όλων των
υποχρεωτικών κριτηρίων
αποτελεί την απαραίτητη
προϋπόθεση για την ένταξη στο
πρώτο και βασικό επίπεδο
πιστοποίησης .

Στάδιο 2- Προτεραιότητες Επιχείρησης
Εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί να ενταχθεί
στο δεύτερο ή τρίτο επίπεδο πιστοποίησης
συνιστάται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες:
1. Αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τα
βαθµολογούµενα κριτήρια
2. Εξαγωγή της αντίστοιχης βαθµολογίας
3. Σύγκριση µε το ελάχιστο όριο του
επιθυµητού επιπέδου πιστοποίησης
4. Καταγραφή του βαθµού προτεραιότητας
υλοποίησης, σύµφωνα µε το
προσδιορισµένο πλάνο δράσης ή/ και τις
διαπιστωµένες ανάγκες στα υπόλοιπα
κριτήρια
5. Εξαγωγή της νέας βαθµολογίας και
επανάληψη των βηµάτων (3)-(4)

∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ
∆ράσεις Για Την Προβολή Του Προτύπου στο Νότιο
Αιγαίο
9 Προγράµµατα Κατάρτισης Τουριστικών Επιχειρήσεων
9 Προγράµµατα Κατάρτισης Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
9 Προγράµµατα Κατάρτισης Τουριστών
9 Προγράµµατα Επιµόρφωσης Κατοίκων
9 Ανοιχτές Συζητήσεις και Εργαστήρια

∆ράσεις Για Την Προβολή Του Προτύπου Σε Εθνικό και
∆ιεθνές Επίπεδο
9 Παρουσιάσεις και Συνέδρια
9 ∆ηµιουργία Ιστοσελίδας
9 ∆ηµιουργία και διανοµή ενηµερωτικού υλικού

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS
Ενδεικτικοί τοµείς επέκτασης του σήµατος σε
επιχειρήσεις θα µπορούσαν να είναι :
9
9
9
9
9
9

Εµπορικές επιχειρήσεις
Ψυκτικές εγκαταστάσεις
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις
Πλυντήρια (Οχήµατα-Ρούχα)
Συνεργεία
Μεταφορικές εταιρείες

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Ι…

Ο αειφόρος τουρισµός είναι αυτός που είναι
οικονοµικά και κοινωνικά βιώσιµος, όχι όµως εις
βάρος του περιβάλλοντος και του τοπικού
πολιτισµού.
Εποµένως, αειφορία σηµαίνει επαγγελµατική και
οικονοµική επιτυχία, περιβαλλοντική ανάσχεση,
προστασία και ανάπτυξη, και ευθύνη ως προς την
κοινωνία και τις πολιτιστικές αξίες − τρεις
αλληλοεξαρτώµενες πτυχές.

«Οδοιπορικό» δηµιουργίας
του προτύπου
1. Αρχικός σχεδιασµός από Οµάδα Συµβούλων και Συνεργατών
2. Συναντήσεις µε ξενοδόχους και υπευθύνους ταξιδιωτικών πρακτορείων για
αρχική παρουσίαση και σχολιασµό του υπό σχεδιασµό προτύπου ( οµάδες
εστίασης )
3. Επεξεργασία των συµπερασµάτων που προέκυψαν από τις Οµάδες Εστίασης
και ενσωµάτωση σχολίων και προτάσεων στο υπό σχεδιασµό «πρότυπο»
4. «Τελική» διαµόρφωση του προτύπου και έναρξη µιας σειράς παρουσιάσεων
στις Κυκλάδες προς τις τουριστικές επιχειρήσεις, για ευαισθητοποίηση και
προσέλκυση ενδιαφεροµένων
5. Αποστολή πληροφοριακού υλικού στις ενδιαφερόµενες για πιστοποίηση
τουριστικές επιχειρήσεις ( ξενοδοχεία& καταλύµατα, ταξιδιωτικά πρακτορεία)
6. Εναρξη επιθεωρήσεων πιστοποίησης –Προβλεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης
τέλη Απριλίου 2007

«Οδοιπορικό» δηµιουργίας
του προτύπου

Η όλη προσπάθεια έχει διαρκέσει περίπου
δύο χρόνια και έχουν εµπλακεί στις
διαδικασίες ενηµέρωσης και
πιστοποίησης, άνω των 100
επιχειρηµατιών

