
 

 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Ο ξενώνας βασίζεται στην 
εξελιγμένη παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική του τόπου, 
χρησιμοποιώντας πλούσια 
τοπικά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία, προκειμένου να 
είναι εναρμονισμένος με το 
φυσικό περιβάλλον. 
 
Στην Αγροικέα μεριμνούμε 
ειδικά για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την 
μείωση των επιπτώσεων 
από τις δραστηριότητες του 
ξενώνα μας. 
 
Το νερό δεν υπάρχει σε 
αφθονία στο νησί και 
προέρχεται από μερικές 
πηγές.  
 
Στην Αγροικέα συλλέγουμε 
το βρόχινο νερό σε 
δεξαμενή 80 μ3, για τις 
ανάγκες του ξενώνα που 
συμπλυρώνεται με νερό 
από πηγές το καλοκάιρι.  
 
Ειδική μέριμνα για την 
ανακύκλωση του νερού 
υπάρχει με βιολογικό βόθρο 
για τις ανάγκες ποτίσματος 
μέρος του αγροκτήματος  
 
Οι κήποι είναι φυτεμένοι με 
τοπικά φυτά και δέντρα που 
χρειάζονται ελάχιστο 
πότισμα. 
 
Οι χώροι του ξενώνα καθώς 
και τα κλινοσκεπάσματα και 
οι πετσέτες πλένονται με 
βιολογικά υποαλλεργικά 
καθαριστικά.  
 
 

 
Στους επισκέπτες διατίθενται φυσικά - βιολογικά 
διασπώμενα σαπούνια και σαμπουάν.  
 
Αποφεύγουμε τη χρήση πλαστικών. Δεν έχουμε 
πλαστικά καλαμάκια αλλά μακαρόνια και το 
πόσιμο νερό διατίθεται σε γυάλινα μπουκάλια. 
 

 
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές 
είναι ενεργειακής κλάσης 
τουλάχιστον Α. 
 
Το νερό ζεσταίνεται από τον 
ήλιο όταν αυτό είναι εφικτό. 
 
Τα σεντόνια και οι πετσέτες 
πλένονται σε υψηλές 
θερμοκρασίες για αποστείρωση 
σε πλυντήριο ενεργειακής 
κλάσης Α++ και στεγνώνονται 
στον ήλιο το καλοκαίρι ή 
στεγνωτήριο το χειμώνα ενώ δεν 
σιδερώνονται. 
 
Αντί για κλιματιστικά, για δροσιά, 
οι χώροι είναι έτσι σχεδιασμένοι 
να χρησιμοποιούν τη φυσική 
ροή του βορινού αέρα για 
φυσικό εξαερισμό 
υποβοηθούμενου από 
ανεμιστήρες οροφής με μοτέρ 
χαμηλής κατανάλωσης σε 
ρεύμα. 
 
Τα απορρίμματα του ξενώνα 
διαχωρίζονται σε οργανικά που 
θάβονται στο αγρόκτημα για 
λίπασμα, σε ανακυκλώσιμα που 
πετιούνται στους ειδικούς 
κάδους ανακύκλωσης στο λιμάνι 
και στα κανονικά σκουπίδια. 
 
Για την μείωση των εκπομπών 
στην ατμόσφαιρα δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί καυστήρας 
πετρελαίου για θέρμανση αλλά 
αντλία θερμότητας. Ακόμα και η 
ξυλόσομπα στο σαλόνι είναι 
οικολογική διπλής καύσης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στη διεύθυνση της 
Αγροικέας. 
 

 

 

Τι μπορείτε να κάνετε ώστε να συμβάλετε στην 

προστασία του περιβάλλοντος: 

 

 Μην χρησιμοποιείται χλωρίνη και detol 

εκτός από επιβλαβή για την υγεία 

καταστρέφουν τον βιολογικό καθαρισμό 

της μονάδας 

 Οι πετσέτες σας αλλάζονται κάθε μέρα 

και τα σεντόνια σας μέρα παρά μέρα. 

Βοηθήστε μας να μειώσουμε την 

αλόγιστη χρήση νερού και ρεύματος 

αλλάζοντας τα όταν εσείς το θέλετε. 

Δώστε μας σήμα αφήνοντας τις πετσέτες 

που θέλετε να αλλάξουμε μέσα στον 

νεροχύτη και τραβώντας να ξεστρωθούν 

τα σεντόνια όταν θέλετε να αλλαχτούν. 

 Προσοχή στην κατανάλωση νερού με 

γρήγορα ντούς και μη άσκοπη χρήση 

νερού 

 Χρησιμοποιήστε το μπιντέ για μείωση 

κατανάλωσης χαρτιού τουαλέτας 

 Διαχωρίστε τα απορρίμματα σας σε 

ανακυκλώσιμα στο καλαθάκι του 

δωματίου σας και σε μη ανακυκλώσιμα 

στο καλαθάκι του μπάνιου σας, στην 

συνέχεια μεταφέρετε τα βιολογικά 

απορρίμματα στη reception. 

 

 
Χρησιμοποιούνται μόνο λάμπες LED σε όλο τον 
ξενώνα και τους εξωτερικούς χώρους, που 
καταναλώνουν ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια. 

 

 


