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“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”
Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
17 Μαρτίου 2016, Βρυξέλλες
Η εκδήλωση υψηλού επιπέδου “Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης για
ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη" που διοργανώθηκε από το neZEH υπό το
συντονισμό/υπό την αιγίδα της Maria Grapini, Μέλος τoυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (S&D
Romania), πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 2016, με
μεγάλη επιτυχία.
Η εκδήλωση είχε ως στόχο να επιστήσει την προσοχή των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών
φορέων χάραξης πολιτικής στην ανάγκη δέσμευσης για ανάπτυξη σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης στον τουρισμό, μείωση των νομοθετικών εμποδίων και θέσπιση μέτρων στήριξης.
Περισσότεροι από 65 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στην εκδήλωση, οι οποίοι εκπροσωπούσαν
φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και αντιπροσώπους από τον ιδιωτικό τομέα του τουρισμού και της
ενεργειακής απόδοσης.
Οι διακεκριμένοι ομιλητές, αποτελούμενοι από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη
Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Κροατία, τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Ενέργεια (ENER) και τη Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα
και ΜΜΕ (GROW), τον Εκτελεστικό Οργανισμό για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), την
Περιφέρεια Île-de-France της Γαλλίας, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης της Κροατίας, τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), την Συνομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων
Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Καφέ και Συναφών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη HOTREC και το Δίκτυο
των Περιφερειών της Ευρώπης για Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Τουρισμό NECSTouR, μοιράστηκαν τις
απόψεις τους και παρέθεσαν προτάσεις για το πώς μπορούν να κλιμακωθούν τα αποτελέσματα του
έργου neZEH και να προχωρήσουμε από τα 16 πιλοτικά έργα σε ένα μεγάλο ποσοστό ξενοδοχείων
στην Ευρώπη που θα επιτύχουν το επίπεδο neZEH.
Μια γόνιμη συζήτηση πραγματοποιήθηκε με βάση το Κείμενο Πολιτικής που κατέθεσε το neZEH που
είχε ως στόχο τη διασύνδεση των κλάδων τουρισμού - ενέργειας – κτιρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με
προτάσεις για τη στήριξη των ενεργειακών ανακαινίσεων neZEH σε ξενοδοχεία. Οι προτάσεις
αφορούσαν: την ανάγκη συντονισμένου διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την ενέργεια και τα
κτίρια τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, την ανάγκη παροχής
πληροφοριών και τεχνικής και οικονομικής στήριξης για μικρά και μεσαία ξενοδοχεία, τους λεπτομερείς
εθνικούς στόχους σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για τα ξενοδοχειακά κτίρια, εκστρατείες
ενημέρωσης και εκπαίδευση του προσωπικού.
“Τα πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, διαθέτει 6 δις € για έργα ενεργειακής απόδοσης, από τα οποία το 15%
στοχεύει σε μέτρα διείσδυσης στην αγορά μέσω της άρσης των εμποδίων, αντιμετωπίζοντας θέματα που
αφορούν τη χρηματοδότηση, τη νομοθεσία και τις επαγγελματικές δεξιοτήτες” Vincent Berruto, Επικεφαλής
Μονάδας Ενέργειας H2020, EASME, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων,
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιάνα , 73100 Χανιά, Ελλάδα/ info@nezeh.eu

“Θεωρώντας ότι η βιωσιμότητα συνδέεται εγγενώς με την ανταγωνιστικότητα, οι προσπάθειές μας
επικεντρώνονται όχι μόνο στη διατήρηση της Ευρώπης ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, αλλά
και στην ανάδειξή της ως τον πιο πράσινο προορισμό στον κόσμο” Carlo Corazza, Επικεφαλής Μονάδας
Τουρισμού, Αναδυόμενων και Δημιουργικών Βιομηχανιών -DG GROWTH, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσίαση από το Balvanyos Resort - Grand Hotel στη Ρουμανία, ένα από
τα πιλοτικά ξενοδοχεία neZEH. Ως ένα πραγματικό παράδειγμα neZEH μίλησε σχετικά με τους
λόγους και τα οφέλη της μετάβασης προς σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, δίνοντας
παραδείγματα από τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή σχεδιάζονται.
Η Ευρωβουλευτής κα Grapini, υποστήριξε την πρωτοβουλία neZEH από την αρχή και την έχει
προτείνει ως παράδειγμα μέτρων για χαμηλές εκπομπές άνθρακα για το Ευρωπαϊκό τουρισμό
στα πλαίσια του Σχεδίου Γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με νέες προκλήσεις και
στρατηγικές για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη (2014/2241 (INI)) στην οποία είναι
Συντάκτρια γνωμοδότησης.
Τα πιλοτικά ξενοδοχεία neZEH:
ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΟΛΗ

ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Κροατία/Dalmatia/Supetar

Villa Adriatica

Κροατία/Dalmatia/Split (Podstrana)

Hotel Split

Γαλλία/Corse du Sud/Ajaccio

Best Western Ajaccio Amirauté

Γαλλία/Provence-Alpes-Côte d’Azur/La Palud sur Verdon

Hotel des Gorges du Verdon

Ελλάδα/Ρέθυμνο/Ρέθυμνο

Ibiscos Garden Hotel

Ελλάδα/Λασίθι/Sisi

Vasia Hotels &Spa

Ελλάδα/Χανιά/Χανιά

Arkadi Hotel

Ιταλία/Piemonte/Valdieri (CN)

Hotel Royal Terme di Valdieri

Ιταλία/Piemonte/Torino (TO)

Residence L’Orologio

Ρουμανία, Brasov county, Brasov city

Cubix Hotel

Ρουμανία, Brasov county, Brasov city

Kolping Hotel

Ρουμανία, Covasna county, Turia commune

Grand Hotel Balvanyos

Ισπανία/Vizcaya/Artzentales

Hotel Amalurra

Ισπανία/Alicante/Benidorm

Corona Del Mar

Σουηδία/Gotland/Visby

St Clemens Hotel

Σουηδία/Uppland/Sigtuna

Stora Brännbo Konferens och Hotell AB

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιλοτικά ξενοδοχεία neZEH είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα neZEH και
το κανάλι neZEH στο YouTube. Μπορείτε να γίνετε μέλος του δικτύου neZEH απλά με την εγγραφή σας στο
www.nezeh.eu.
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Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία neZEH
H πρωτοβουλία neZEH (nearly Zero Energy Hotels - Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης)
η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη, στοχεύει να υποστηρίξει έργα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας σε υφιστάμενα ξενοδοχεία για τη
μετατροπή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). Δεκαέξι πιλοτικά ξενοδοχεία σε
επτά ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ρουμανία και Σουηδία) ακολουθούν σχέδια
ανακαίνισης ώστε να μετατραπούν σε ξενοδοχεία σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και να
αναδειχθούν ως παραδείγματα καλής πρακτικής στην Ευρώπη.
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