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Αγαπητοί φιλοξενούμενοι, 

θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την περιβαλλοντική πολιτική που 
ακολουθεί το ξενοδοχείο μας και να σας προσκαλέσουμε να 
συμμετάσχετε. Το Κτήμα Μπέλλου κατασκευάστηκε με γνώμονα την 
εναρμόνιση στην αισθητική του τοπίου της περιοχής, προσπαθώντας 
παράλληλα να έχει περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με 
απόλυτο σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αξιοποιώντας 
διαθέσιμες νέες τεχνολογίες και υλικά, επιτεύχθηκε ένα αποτέλεσμα 
υψηλής αισθητικής με εξαιρετική θερμομονωτική απόδοση, συμβάλλοντας 
αρχικά στον περιορισμό κατανάλωσης ενεργειακών πόρων και στην 
ελαχιστοποίηση παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου. Κατά τη 
λειτουργία του ξενοδοχείου, φροντίζουμε να λαμβάνουμε υψηλά μέτρα 

πρόληψης και προστασίας από το σύνολο των πιθανών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών του. Ο τρόπος με τον οποίο 
πετυχαίνουμε τις δεσμεύσεις μας περιγράφεται σύντομα παρακάτω. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες, ενώ με χαρά θα 
δεχόμασταν και προτάσεις.  

◊ Η πλειοψηφία των δομικών υλικών είναι φυσικά. Tο υλικό 
κατασκευής στα μπάνια, τις κουζίνες, τα τζάκια και τα εξωτερικά 
επιχρίσματα είναι kourasanit� τα πατώματα είναι από terracotta, η 
οποία πέραν της φυσικής θερμομονωτικής της ιδιότητας 
επιστρώθηκε με οικολογικό κερί για τη «σφράγιση» από την 
υγρασία. Τα κύρια δομικά υλικά είναι ξύλο και πέτρα από την 
ευρύτερη περιοχή του νομού Πιερίας. Στα υλικά κατασκευής δεν 
συμπεριλαμβάνεται σε καμία περίπτωση το πλαστικό. Το σύνολο 
των τεχνιτών που εργάστηκαν στην ανέγερση του κτιρίου 
προέρχονται από τον Αγ. Δημήτριο, που είναι ο πλησιέστερος 
οικισμός, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τον 
περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος από τις μετακινήσεις 
των εργαζομένων. Τα έπιπλα είναι ξύλινα από ξυλεία προερχόμενη 
από βιώσιμες πηγές και κατασκευασμένα από τεχνίτες της 
περιοχής. Σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιήθηκε πεπιεσμένο 
ξύλο. Η πλειοψηφία των υφασμάτων είναι φυσικά και 
πιστοποιημένα οικολογικά (κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, 
τραπεζομάντηλα). 
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◊ Οι ηλεκτρικές συσκευές στα δωμάτια είναι ενεργειακής κλάσης Α. 

◊ Στα δωμάτια το σύνολο των ηλεκτρικών συσκευών - με εξαίρεση το 
ψυγείο - απενεργοποιούνται αυτόματα με την απομάκρυνση των 
επισκεπτών, χάρη στο σύστημα μαγνητικών κλειδιών.  

◊ Με την αποδέσμευση των δωματίων το ψυγείο απενεργοποιείται 
από την υπηρεσία οροφοκομίας. 

◊ Η θέρμανση σε όλους τους χώρους καλύπτεται από πάνελ 

υπέρυθρης ακτινοβολίας που δεν εκπέμπουν ρύπους, δεν 
αναδίδουν οσμές και είναι αθόρυβα. Πρόκειται για μια νέα 
τεχνολογία στον τομέα της θέρμανσης  η οποία χρησιμοποιείται 
ευρέως στην ιατρική και τη φυσιοθεραπεία για θεραπευτικούς 
σκοπούς, προσφέρει άριστο αποτέλεσμα θερμικής άνεσης, είναι 
εξαιρετικής αισθητικής και, συγκρινόμενη με συμβατικά μέσα 
θέρμανσης, παρέχουν 50% εξοικονόμηση ενέργειας. 

◊ Ως δευτερεύουσα πηγή θέρμανσης για το σπάνιο ενδεχόμενο 
διακοπής ρεύματος, αλλά και για τη δημιουργία ατμόσφαιρας, 
υπάρχουν ενεργειακά τζάκια στα δωμάτια και στους χώρους του 
εστιατορίου και του καφέ, τα οποία τροφοδοτούνται με ξύλα από 
βιώσιμες πηγές της περιοχής. 

◊ Η τοποθεσία καθώς και η άριστη κατασκευή του ξενοδοχείου μας 
δεν απαιτεί εγκαταστάσεις κλιματισμού με σκοπό την ψύξη των 
χώρων. 

◊ Το σύνολο του φωτισμού καλύπτεται με ενεργειακούς λαμπτήρες, οι 
οποίοι σταδιακά αντικαθίστανται με λαμπτήρες LED για 
περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας. 

◊ Οι κύριες ενεργοβόρες υποδομές, δηλαδή οι επαγγελματικές 
ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας (εκτός των ψυγείων) και η 
παροχή ζεστού νερού χρήσης καλύπτονται από εγκατάσταση 

υγραερίου. Μετατρέπουμε, λοιπόν, απευθείας έναν πολύ καλής 
απόδοσης ενεργειακό πόρο σε ενέργεια, αντί να πρέπει να 
μετατραπεί π.χ. από λιγνίτη σε ρεύμα και έπειτα να 
χρησιμοποιηθεί. Έτσι εξοικονομούμε ενέργεια που αντιστοιχεί 
περίπου σε 60% έναντι της ηλεκτρικής.  

◊ Στα WC των κοινόχρηστων χώρων οι βρύσες λειτουργούν με 
φωτοκύτταρο και τα καζανάκια είναι διπλής ροής.  
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◊  Οι ποτιστικές εργασίες είναι εποχιακές (Μάιο-Σεπτέμβριο) χάρη 
στο κλίμα της περιοχής, ενώ για βέλτιστη οικονομία νερού 
εφαρμόζεται σύστημα στάγδην μόνο πρωινές ώρες ή, ανάλογα με 
τις καιρικές συνθήκες, και απογευματινές. 

◊ Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά πιστοποιημένα οικολογικά χαρτιά 

και απορρυπαντικά. 

◊ Με δική μας ευθύνη πραγματοποιούμε διαλογή και μεταφέρουμε τα 
ανακυκλώσιμα απορρίμματα στο πλησιέστερο σημείο συλλογής 
της περιοχής. 

◊ Δε χρησιμοποιούμε πιάτα, ποτήρια και γενικά σκεύη μιας χρήσης. 

◊ Τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής τοποθετούνται σε dispenser 
για τη μείωση των απορριμμάτων και την εξάλειψη υπολειμμάτων 
σαπουνιού. 

◊ Τα οργανικά απόβλητα (φρούτα - λαχανικά) γίνονται κόμποστ για 
το κτήμα, ενώ τα υπολείμματα φαγητού καταναλώνονται από 

τα οικόσιτα ζώα. 

◊ Για την χορτοκοπή χρησιμοποιούμε τα ζώα που μεγαλώνουμε στο 
Κτήμα, καθώς, επίσης, και ένα μηχανοκίνητο χορτοκοπτικό 
αμόλυβδης και χειροκίνητα εργαλεία. 

◊ Μεγάλο μέρος των προϊόντων που σερβίρονται στο εστιατόριο 
προέρχονται από το κτήμα μας και είναι βιολογικά, 

πιστοποιημένα από τη ΔΗΩ. Οι ανάγκες της κουζίνας 
συμπληρώνονται από την τοπική αγορά με επίσης πιστοποιημένα 
βιολογικά ή ορθής γεωργικής πρακτικής / φυσικής εκτροφής 

προϊόντα. 

◊ Όπου δεν μπορούμε να έχουμε πιστοποιημένα βιολογικά ή 
οικολογικά προϊόντα επιλέγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας με 

χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα - έτσι τα τυροκομικά προϊόντα 
είναι από την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και της 
Θεσσαλίας, σημαντικό ποσοστό των αλκοολούχων είναι σπάνια 
ελληνικά ηδύποτα, ενώ σερβίρονται μόνο ελληνικά κρασιά και 
αναψυκτικά.  

◊ Το σύνολο των εργαζομένων μας προέρχονται από τον 
πλησιέστερο οικισμό του Αγ. Δημητρίου και εφαρμόζουν, όπου 
είναι εφικτό, σύστημα car-sharing για τον περιορισμό του 
ανθρακικού τους αποτυπώματος. 



Ktima Bellou  green 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΩ ΝΕΡΟ 

Μερικές φορές μας φαίνεται δύσκολο ή άσκοπο να αλλάξουμε κάποιες 
συνήθειες στην καθημερινή μας ζωή. Θεωρούμε πως το νερό είναι 
άφθονο και δεδομένο, με συνέπεια να το σπαταλάμε αλόγιστα. 
Μπορούμε να πετύχουμε μεγάλη μείωση στην κατανάλωση του νερού, 
χωρίς να χρειάζεται να περιορίσουμε τις βασικές μας ανάγκες, αλλά 
κάνοντας μικρές αλλαγές στην συμπεριφορά μας. Κλείνοντας τη βρύση 
όση ώρα σαπουνίζουμε τα χέρια μας ή βουρτσίζουμε τα δόντια μας, 
εξοικονομούμε 15 lt/min. Παρακαλώ ενημερώστε την υποδοχή 
για οποιαδήποτε διαρροή. 

Η επιλογή είναι δική σας! 

Παρακαλούμε αφήστε τις πετσέτες στο πάτωμα, εάν θέλετε να τις 
αντικαταστήσουμε. Διαφορετικά κρεμάστε τις πετσέτες σας για να τις 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι ένα μέτρο υπολογισμού 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
επιλογές μας. 

Παρακαλούμε, όταν αποχωρείτε από το δωμάτιο παίρνετε μαζί σας το 

μαγνητικό κλειδί που βρίσκεται στην είσοδο του δωματίου. 

Αφήνετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τα ανακυκλώσιμα 

απορρίμματα πάνω στο τραπέζι αντί να τα πετάξετε στους κάδους 
του δωματίου, για να οδηγηθούν από εμάς στην ανακύκλωση. 

Το ξενοδοχείο μας διαθέτει ποδήλατα για την περιήγησή σας. Επίσης 
παρέχουμε πληροφορίες για τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Ζητήστε να 
ενημερωθείτε, διαθέτουμε υλικό που περιλαμβάνει και χάρτες! 

Υπεύθυνη Πιστοποίησης Πράσινο Κλειδί 

 

Αφροδίτη Μπέλλου 

 


