ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το όραμά μας
Στο Vasia Hotels & Resorts οι προϊστάμενοι των τμημάτων δεσμεύονται για την προστασία
του περιβάλλοντος και αγωνίζονται να μειώσουν την περιβαλλοντική επίπτωση των
λειτουργιών του ξενοδοχείου.
Στόχοι
Μέσω της περιβαλλόντική μας πολιτικής θα :
 Διαφαλίσυμε την συμμόρφωσή μας με όλους τους περιβαλλόντικούς κανονισμούς
της ελληνικής νομοθεσίας,
 Μετρήσουμε την επίδοσή μας σε περιβαλλοντικά ζητήματα έναντι των στόχων και
των σκοπών μας εξασφαλίζοντας ότι κάνουμε τακτική ανασκόπηση της πορείας
μας και συνεχούς αναζήτησης τρόπων βελίωσης,
 Εκπαιδευσουμε το προσωπικό μας πάνω στις περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις
ώστε να κατανοήσουν τον ρόλο που παίζουν στην παραγματοποίηση των στόχων
μας και ,
 Να προσκαλέσουμε τους πελάτες μας να στηρίξουν την προσπάθειά μας στην
μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της ξενοδοχειακή μας μονάδας.
Στόχοι
Για να κατακτήσουμε τους στόχους μας θα:
 Επιτύχουμε και διατηρήσουμε το χρυσό βραβείο του Travelife
 Συνεχίσουμε να μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας την περίοδο 2017-2019
o Χρησιμοποιόντας λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και LED σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους του καλύματος
o Χρησιμοποιόντας νέες ηλεκτρικές συσκευές ενεργειακής απόδοσης
o Χρησιμοποιόντας ανιχνευτές κίνησης και χρονοδιακόπτες για τον εξωτερικό
φωτισμό του κτηρίου.
o Διασφαλίσουμε ότι όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ανιχνευτές κίνησης
και ασφαλειοδιακόπτες στις μπαλκονόπορτες οι οποίοι κλέινουν τον κλιματισμό
στα δωμάτια προς εξοικονόμηση ενέργειας
o Διασφαλίσουμε ότι όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κάρτες κλειδιά οι
οποίες κλείνουν την παροχή ρεύματος όταν οι πελάτες αφήνουν το δωμάτιο.
o Χρησιμοποιήσουμε ηλιακούς συλλέκτες και καυστήρες βιομάζας για την
παροχή ζεστού νερού.
o Αντικαθιστώντας ενεργοβόρες συσκευές κλιματισμού κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος και φρέον με συσκευές που χρησιμοποιούν κλειστό κύκλωμα νερού.
o Κάνοντας Θέρμο προσόψεις και θερμομονώσεις κτηρίων.
 Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε την κατανάλωση νερού για την περίοδο 2017-2019:
o Αλλάζοντας τα κλινοσκεπάσματα και τις πετσέτες κάθε δεύτερη μέρα
o Εγκαθιστώντας μέσα περιορισμού της ροής του νερού στις βρύσες, τα ντούς και
τα καζανάκια.
o Παρέχοντας διφασική επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων επιτρέποντας
την χρήση του νερό για υπόγεια άρδευση των κήπων μας συμβάλλοντας





συνάμα στην εξοικονόμηση μεγάλων όγκων νερού το οποίο αντιθέτων θα
χρησιμοποιούταν για άρδευση.
o Με τη συνεχή ενημέρωση των πελατών για την ορθότερη χρήση νερού.
Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε την παραγωγή απόριμμάτων που διατίθενται για
υγειονομική ταφή την περίοδο 2017-2019
o Διαχωρίζοντας τα απορριμματα σε γυαλί, πλαστικό, χαρτί οργανικά
απορρίμματα,μαγειρικά έλαια κλπ και ανακυκλώνοντάς τα.
o Προλαμβάνοντας την παραγωγή αποριμμάτων αγοράζοντας μεγαλύτερες
ποσότητες ή με συνεργασία με τους προμηθευτές μας για την μείωση υλικών
συσκευασίας.
Θα συνεχίσουμε την μείωση των δυνητικά βλαβερών χημικών που
χρησιμοπουούνται στις καθημέρινές μας λειτουργίες στην περίοδο 2017-2019
o Χρησιμοποιόντας βιοδιασπώμενα και φιλικά προς το περιβάλλον προιόντα και
μεθόδους καθαρισμού κια την εξυγίανση των κολυμβητικών δεξαμενών.
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