
Ξενοδοχείο - Four Seasons   

Γραπτή Δήλωση Για την Περιβαλλοντική Πολιτική 2017 

Αναγνωρίζοντας ότι η τουριστική δραστηριότητα επιδρά στην διαθεσιμότητα των φυσικών  - πλουτοπαραγωγικών πόρων και 

στην αλλαγή τους παγκόσμιου κλίματος, δεσμευόμαστε όπως εργαστούμε για ην εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών τα 

οποία να εξασφαλίζουν μείωση κατανάλωσης καυσίμων / ενέργειας, υπεύθυνη πολιτική ανακύκλωσης , περιορισμό απόρριψης 

υλικών, την αποφυγή πολιτικών που να μολύνουν το περιβάλλον και την ενθάρρυνση τόσο των πελατών όσο και των 

υπαλλήλων μας όχι μόνο να σέβονται το περιβάλλον αλλά και να λαμβάνουν ρόλο για να συμβάλουν στην προστασία του. Οι 

πρωταρχικοί μας στόχοι όσο αφορά την περιβαλλοντική μας πολιτική έχουν ως ακολούθως.  

1. Πιστοποίηση  

Για να είμαστε σε θέση να ικανοποιούμε τα διαρκώς αναβαθμισμένα κριτήρια αειφορίας, είναι σημαντικό να 

επαναδιεκδικήσουμε και πιστοποιηθούμε με το πρότυπο του Travelife Gold.  

2. Διαχείριση Ηλεκτρισμού  

a. Ως διεύθυνση του ξενοδοχείου έχουμε καθορίσει την  επιθυμητή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στα 38 

KW Hrs  ανά διανυκτερεύοντα πελάτη .  Η διεύθυνση του ξενοδοχείου θα αναλάβει τα πιο κάτω  

i. Θα διασφαλίσει ότι η κάθε αγορά βαρέων η ελαφρών μηχανημάτων είναι ενεργειακά αποδεκτά και 

αποτελεσματικά. 

ii. Θα διασφαλίσει ότι όλοι οι υπάλληλοι που χειρίζονται τέτοια μηχανήματα είναι εκπαιδευμένοι 

και ενήμεροι σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας  

3. Πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση Ηλεκτρικού ρεύματος 

a. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου θα εφαρμόσει ενεργειακά αποδεκτές και αποτελεσματικές μεθόδους 

εξοικονόμησης ρεύματος, ως ακολούθως;  

i. Λάμπες χαμηλής κατανάλωσης θα χρησιμοποιηθούν σε όλους τους κοινόχρηστους και άλλους 

ενδεδειγμένους  χώρους του ξενοδοχείου 

ii. Σε κοινόχρηστους χώρους, διαδρόμους, υπόγεια και χώρους προσωπικού θα εγκατασταθούν 

συστήματα infra-red με αισθητήρες  

iii. Ο Εξωτερικός φωτισμός θα τυγχάνει διαχείρισης με εγκατάσταση ελεγχόμενων χρονοδιακοπτών 

και αισθητήρων 

iv. Σε όλα τα δωμάτια θα εγκατασταθούν Flat τηλεοράσεις με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος στο 

standby mode καθώς και με χαμηλής κατανάλωσης ψυγεία.  

4. Διαχείριση Ύδατος  

a. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου, θα εγκαταστήσει όπου είναι δυνατόν, και χωρίς να επηρεάσει την ποιότητα 

παρεχόμενων υπηρεσιών η την ασφάλεια και υγεία πελατών και προσωπικού, συστήματος εξοικονόμησης 

νερού, στοχεύοντας την ΜΑΧ κατανάλωση στα 480 lt/ διανυκτερεύοντα πελάτη. 

5. Άλλες Πρακτικές  



a. ΟΙ πρακτικές που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής του ξενοδοχείου θα 

καλύπτουν επίσης θέματα ζεστού νερού , μείωση απορριμμάτων και χρήση χημικών, όπως καταγράφονται 

στο ενημερωτικό βιβλιάριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με συγκεκριμένους δείκτες.  

 Υπογραφή: 

Άγγελος Ιλλαμπας  

Αρχιμηχανικός  


