Ξενοδοχείο LINDOS BLU – Περιβαλλοντική Πολιτική

Η διοίκηση και η ιδιοκτησία του ξενοδοχείου Lindos Blu δεσμεύονται ώστε να επιτύχουν την
καλύτερη δυνατή περιβαλλοντική διαχείριση στις καθημερινές λειτουργίες του ξενοδοχείου.
Αναγνωρίζοντας την επιρροή του τουρισμού στα φυσικά αποθέματα και στην κλιματική αλλαγή
θα καταβάλλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την υπεύθυνη διαχείριση των
απορριμμάτων, την αποφυγή ρύπανσης, την χρήση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού όπου
αυτό είναι δυνατόν, και θα παροτρύνουμε τους πελάτες και το προσωπικό να σεβαστούν και
να συμμετέχουν στις προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος του ξενοδοχείου.

Οι πρωταρχικοί στόχοι για την περιβαλλοντική διαχείριση είναι οι εξής:
Εξοικονόμηση ενέργειας


Ολοκλήρωση της εγκατάστασης κατάλληλου εξοπλισμού για την καταγραφή και την
διαχείριση την χρήση ενέργειας



Εκπαίδευση του προσωπικού στην διαχείριση και χρήση ενέργειας




Παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης
Συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική και ενεργειακή νομοθεσία και προετοιμασία
για μελλοντικές νομοθετικές ή άλλες απαιτήσεις που θα προκύψουν.

Η βασικότερη πηγή ενέργειας του ξενοδοχείου είναι η ηλεκτρική. Εναλλακτικές μορφές
ενέργειας με πολύ μικρότερη χρήση είναι το υγραέριο και το πετρέλαιο diesel.

Διαχείριση νερού
Αναγνωρίζοντας την περιορισμένη επάρκεια του νερού ως φυσικό αγαθό, την αύξηση της
ζήτησης πόσιμου νερού, την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων δεσμευόμαστε να
περιορίσουμε και να βελτιστοποιήσουμε την χρήση του. Το ξενοδοχείο χωρίς να θέτει σε
κίνδυνο τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, χωρίς να υποβαθμίζει το επίπεδο των
υπηρεσιών του και την άνεση των πελατών του, εγκαθιστά μετρητές, ελέγχει και προσπαθεί
να περιορίσει την συνολική κατανάλωση νερού.

Διαχείριση Απορριμμάτων
Το ξενοδοχείο δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει την παραγωγή απορριμμάτων σε όλους
τους χώρους του και ενθαρρύνει το προσωπικό και του πελάτες να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα:


Ανακυκλώνουμε χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό, χρησιμοποιημένο λάδι, μπαταρίες, και
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (όπως λάμπες οικονομίας κτλ.)



Ελαχιστοποιούμε τη χρήση χαρτιού και πλαστικού για τους πελάτες όταν αυτό είναι
δυνατό



Όποτε έχουμε την δυνατότητα, για τις προμήθειες μας επιλέγουμε μεγαλύτερες
συσκευασίες ή χύμα προϊόντα για να ελαχιστοποιήσουμε την παραγωγή απορριμμάτων.

Χρήση χημικών
Το ξενοδοχείο δεν θα χρησιμοποιεί προϊόντα τα οποία είναι επιβαρυντικά για το περιβάλλον
και απαγορεύονται από την σχετική νομοθεσία ή άλλες σχετικές οδηγίες. Ταυτόχρονα,
εξασφαλίζει την επαρκή ενημέρωση για τη χρήση και την ασφαλή απόθεση όλων των
χημικών προϊόντων που χρησιμοποιεί.

Πιστοποίηση
Προκειμένου να ικανοποιηθούν τα ευρύτερα κριτήρια βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και της ευημερίας του προσωπικού, θα επιτευχθεί
πιστοποίηση σε αναγνωρισμένα πρωτόκολλα αειφορίας

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική θα ελέγχεται και θα αναθεωρείται ετησίως για το κατά
πόσο θεωρείται εφαρμόσιμη και για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων που θέτει στην
αρχή κάθε έτους.

Για τη Διοίκηση
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