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ΈΡΕΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΎΔΑΣΟ Ε
ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΥΕΡΟΝΗΟΤ
2012-2014 (προζωρινά ζηοιτεία)
ηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ κε ηίηιν «Διερεύνηζη ηου ρόλου ηου ηουριζμού ζηην
παραγωγική δομή και οικονομία ηου Δήμου Χερζονήζου με βάζη ηη προζέγγιζη ηων
Περιθερειακών Δορυθόρων Λογαριαζμών Τουριζμού», πνπ αλέιαβε θαη’ αλάζεζε ηνπ
Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ην Εργαζηήριο Ερεσνών και Δορσθόρων Λογαριαζμών Τοσριζμού
(Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ,
παξνπζηάδνληαη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ύδαηνο
ζε μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ γηα ηα έηε 2012 – 2014.
ε εμαηξεηηθά αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα πνπ αλαινγεί ζην 16% ηεο ζπλνιηθήο
δπλακηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ζε μελνδνρεηαθέο θιίλεο, ε κέζε θαηαλάισζε ζε
ελέξγεηα θαη λεξό αλά δσκάηην, αλά θιίλε θαη αλά δηαλπθηέξεπζε εθηηκάηαη ζηα εμήο
επίπεδα:
Πίλαθαο 1: Μέζε Καηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ύδαηνο ζην ζύλνιν ησλ
μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ – 2012-13
Είδος
ΓΔΖ
Καηαλάισζε λεξνύ

Μονάδα
Μέηρηζης

Γείθηεο Μέζεο Δηήζηαο
Καηαλάισζεο αλά
Γσκάηην Room Indicator (RI)

Γείθηεο Μέζεο Δηήζηαο
Καηαλάισζεο αλά
Κιίλε Bed Indicator (BI)

kwh

4.176,6

2.083,8

18,36

3

125,6

61,8

0,55

m

Γείθηεο Μέζεο
Καηαλάισζεο αλά
Γηαλπθηέξεπζε Night Indicator (NI)

Οη θαηαλαιώζεηο πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο ρξήζεηο (π.ρ. νη θαηαλαιώζεηο λεξνύ
πεξηιακβάλνπλ ηηο πηζίλεο, ηηο θνπδίλεο, ηελ άξδεπζε εμσηεξηθώλ ρώξσλ, ηελ ύδξεπζε ησλ
δσκαηίσλ θ.ι.π).
εκεηώλεηαη όηη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ παξαηεξνύληαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία
ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ, κε ηηο κεγάιεο θαηεγνξίεο λα ελεξγνπνηνύλ πςειόηεξεο κέζεο
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θαηαλαιώζεηο, είλαη απόιπηα ινγηθέο θαη αθνινπζνύλ ηηο δηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο αλά
κνλάδα θαη θαηεγνξία.
Δηδηθόηεξα, νη δείθηεο RI, BI θαη NI ζε θαηαλάισζε ξεύκαηνο, πγξαεξίνπ, πεηξειαίνπ θαη
λεξνύ γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ 5 θαη 4 αζηεξηώλ εθηηκώληαη ζηα αθόινπζα επίπεδα :
Πίλαθαο 2: Μέζε Καηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ύδαηνο ζηελ θαηεγνξία ησλ Ξελνδνρεηαθώλ
κνλάδσλ 5 αζηέξσλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ – 2012-13
Μονάδα
Μέηρηζης

Είδος
ΓΔΖ
Τγξαέξην
Πεηξέιαην

kwh
lt
lt

Καηαλάισζε λεξνύ

Γείθηεο Μέζεο
Δηήζηαο Καηαλάισζεο
αλά Γσκάηην Room Indicator (RI)

Γείθηεο Μέζεο
Δηήζηαο Καηαλάισζεο
αλά Κιίλε Bed Indicator (BI)

Γείθηεο Μέζεο
Καηαλάισζεο αλά
Γηαλπθηέξεπζε Night Indicator (NI)

6.800,3

3.117,3

20,1

177,5

81,4

0,52

39,3

18,0

0,12

260,4

119,4

0,77

3

m

Πίλαθαο 3: Μέζε Καηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ύδαηνο ζηελ θαηεγνξία ησλ Ξελνδνρεηαθώλ
κνλάδσλ 4 αζηέξσλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ – 2012-13
Μονάδα
Μέηρηζης

Είδος
ΓΔΖ
Τγξαέξην
Πεηξέιαην

kwh
lt
lt

Καηαλάισζε λεξνύ

Γείθηεο Μέζεο
Δηήζηαο Καηαλάισζεο
αλά Γσκάηην Room Indicator (RI)

Γείθηεο Μέζεο
Δηήζηαο Καηαλάισζεο
αλά Κιίλε Bed Indicator (BI)

Γείθηεο Μέζεο
Καηαλάισζεο αλά
Γηαλπθηέξεπζε Night Indicator (NI)

4.480,5

2.061,9

12,3

72,8

33,5

0,20

75,1

34,6

0,21

124,4

57,2

0,34

3

m

Βάζεη ησλ αλσηέξσλ, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πνπ ελεξγνπνηήζεθε ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ (όιεο νη θαηεγνξίεο) ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ θπκάλζεθε
ζηα αθόινπζα επίπεδα δήηεζεο γηα ηα έηε 2012-14. Σν 2014 απνηειεί πξόβιεςε βάζεη ησλ
εθηηκώκελσλ δηαλπθηεξεύζεσλ (πίλαθαο 4).
Πίλαθαο 4: Δθηηκώκελε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ύδαηνο γηα
ην ζύλνιν ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ
Έηη

ΓΔΖ

Καηαλάισζε λεξνύ

(ζε ρηιηάδεο kwh)

(ζε ρηιηάδεο m3)

2012
2013
2014

113.367

3.386

130.371

3.894

132.179

3.948

Ωο πξνο ην λεξό ζεκεηώλεηαη όηη ζπλήζεο πεγή άληιεζεο απνηεινύλ γεσηξήζεηο ησλ
κνλάδσλ θαη κεραληζκνί αθαιάησζεο.
Σνλίδεηαη όηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία αθνξνύλ κνλάρα ζε μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα,
πξνθύπηνπλ βάζεη όζσλ έρνπλ δεισζεί από ηηο κνλάδεο ηνπ δείγκαηνο θαη ππόθεηληαη ζε
αλαζεσξήζεηο πξνο ην αθξηβέζηεξν κε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο.
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ΗΜΕΙΩΕΙ
Ζ Έρεσνα Καηανάλωζης Ενέργειας και Ύδαηος ζε Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα ηοσ Δήμοσ
Χερζονήζοσ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ κε ηίηιν «Διερεύνηζη ηοσ
ρόλοσ ηοσ ηοσριζμού ζηην παραγωγική δομή και οικονομία ηοσ Δήμοσ Υερζονήζοσ με
βάζη ηη προζέγγιζη ηων Περιθερειακών Δορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού» θαηά ην
δηάζηεκα 2012-13.
Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί ην Δξγαζηήξην Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ
Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (ΔΡΔΓΟΛΟΣ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ νκόηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Εαραξάην
Γεξάζηκν. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη’ αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ππό ηελ
δεκαξρία ηνπ θ. Γνμαζηάθε Εαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο.
Κεληξηθόο ζθνπόο ηεο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξόπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή
θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνύ
δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελόο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξννξηζκώλ ζηελ Διιάδα.
Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ πξαγκαηνπνηνύληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινύο Σνπξηζηηθά
Υαξαθηεξηζηηθνύο θιάδνπο (θαηαιύκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνύ εκπνξίνπ
θιπ) ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ.
εκεηώλεηαη όηη, ε κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία ελόο κόληκνπ κεραληζκνύ
παξαθνινύζεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ κεγεζώλ ζην Γήκν, βαζηθό ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα
απνηειεί έλα Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνύ, θαη όρη απιώο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνύ
ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηώλ από ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ
κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηόζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε
ηνπξηζηηθήο θαη επξύηεξεο πνιηηηθήο ηεο, όζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθόηεξα νη
ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκό ηνπ Γήκνπ
Υεξζνλήζνπ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, γεγνλόο πνπ
θαηαδεηθλύεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θύζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο
κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρώξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη
ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξύηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνύλ
ππόςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνύο θαη
ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

Σασηόηηηα Έρεσνας
Γηα ηελ Έρεσνα Καηανάλωζης Ενέργειας και Ύδαηος ζε Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα ηοσ Δήμοσ
Χερζονήζοσ επηιέρζεθε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλεη ην 16% ησλ
μελνδνρεηαθώλ θιηλώλ ηνπ δήκνπ.
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Οη δείθηεο πξνθύπηνπλ βάζεη εηήζησλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο κε έηνο
αλαθνξάο ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012.

Παραπομπές
Γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ παξαθαινύκε λα επηζθεθζείηε
ηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, όπνπ αλαξηώληαη όια ηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο:
 Κιαδηθή δηάξζξσζε Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζξαθιείνπ
 Βαζηθέο Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Γήκνπ θαη Κξήηεο –
Μεηξών Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
 Γπλακηθόηεηα θιηλώλ όισλ ησλ ηύπσλ θαηαιύκαηνο Γήκνπ θαη Κξήηεο
 Ξελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα θαη Δλνηθηαδόκελα δσκάηηα – δηακεξίζκαηα αλά κνξθή,
ηάμε θαη νηθηζκό
 Δπνρηθόηεηα δηαλπθηεξεύζεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα αλά κνξθή παθέηνπ
 Αθίμεηο - δηαλπθηεξεύζεηο αλά ρώξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ
 Καηαλαιώζεηο πξντόλησλ, ελέξγεηαο θαη ύδαηνο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ
 Έξεπλα ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη βηνηερληθήο παξαγσγήο
 Έξεπλα επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίνπ

Ηζηνζειίδα Γήκνπ Υεξζνλήζνπ:
http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html

Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο
Δξεπλεηήο Δξγαζηεξίνπ Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ)
Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Παλεπηζηήκην Παηξώλ
e-mail: shatzi@upatras.gr
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