
 

 

Περιβαλλοντική πολιτική 

 
Στόχος µας στο Daphne’s Club Hotel Apartments είναι να ενσωµατώσουµε τις περιβαλλοντικές µας ανησυχίες σε όλους 

τους τοµείς λειτουργίας µας. Παρά το µικρό µας µέγεθος, πιστεύουµε ότι ως ξενοδοχειακή και τουριστική επιχείρηση 

µπορούµε και οφείλουµε να επιδράσουµε θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος, συµβάλλοντας έτσι στη βιώσιµη 

ανάπτυξη της περιοχής µας. Είµαστε πεπεισµένοι ότι οι πράξεις µας θα δράσουν πολλαπλασιαστικά, δηµιουργώντας µια 

τοπική κίνηση για υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα γενικά και βιώσιµο τουρισµό ειδικά.  

 

Στοχεύοντας στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα και εµπνευσµένοι από τα; διεθνή οικοτουριστικά πρότυπα, καταστρώσαµε 

το ακόλουθο πλάνο δράσης. 
 

Daphne’s Club Hotel Apartments 

Πολιτική Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Βιωσιµότητας 
 

Προκειµένου να επιτύχουµε την περιβαλλοντική και κοινωνική µας βιωσιµότητα,  
 

∆εσµευόµαστε: 

• Να εφαρµόζουµε την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική και νοµοθεσία. 

• Να οργανώσουµε, να παρακολουθούµε και να δηµοσιοποιούµε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές µας επιδόσεις σε 

ετήσια βάση. 

• Να ενηµερωνόµαστε συνεχώς σχετικά µε τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα που αφορούν στην περιοχή µας 

και στον κόσµο. 

• Να εκπαιδεύουµε το προσωπικό µας τακτικά σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα. 

• Να ευαισθητοποιούµε την τοπική επιχειρηµατική κοινότητα σχετικά µε τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα 

που άπτονται του τοµέα δραστηριότητάς µας.  

• Να προωθούµε ενεργά τον βιώσιµο τουρισµού στην περιοχή µας. 

• Να πληροφορούµε και να εµπλέκουµε τους φιλοξενούµενούς του ξενοδοχείου µας στις περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές µας προσπάθειες. 

• Να προστατεύουµε και να προωθούµε την πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής µας. 

• Να προστατεύουµε και να προωθούµε την τοπική απασχόληση και επιχειρηµατικότητα.   

• Να παρέχουµε ένα ασφαλές, υγειές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 

• Να παρέχουµε δίκαιες απολαβές σε όλους µας τους συνεργάτες.  

 

Συγκεκριµένα, στόχος µας είναι:  

• Να µειώσουµε την κατανάλωση φυσικών πόρων. 

• Να µειώσουµε τα απορρίµµατα που παράγουµε. 

• Να µειώσουµε τις εκποµπές αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

• Να επενδύσουµε σε τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας. 

• Να στηρίξουµε τοπικά περιβαλλοντικά προγράµµατα.  

• Να δηµιουργήσουµε ένα δίκτυο περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένων επιχειρήσεων. 

• Να κάνουµε γνωστά τα πολιτιστικά δρώµενα στην περιοχής µας. 

• Να συµµετέχουµε σε τοπικές διοργανώσεις, µας αθλητικοί αγώνες. 

• Να προωθήσουµε την τοπική επιχειρηµατικότητα και απασχόληση. 

• Να υποστηρίξουµε περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένους τοπικούς παραγωγούς.  

• Να προωθήσουµε την διαφορετικότητα και την ισότητα των φύλων. 

 


