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Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας  στο φυσικό Περιβάλλον η Διοίκηση 
των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ: 

• Στην συνεχή λήψη αποτελεσματικών μέτρων, με σκοπό την προστασία και την Αειφορική 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. 

• Στην κατά προτεραιότητα συνυπολογισμό των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε 
Επιχειρηματικής απόφασης    

Στα πλαίσια της Πολιτικής Αειφορικής Διαχείρισης της Εταιρείας: 

 

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ  

• Εκμεταλλευόμαστε την ηλιακή ενέργεια με την εγκατάσταση συλλεκτών σε κάθε διαθέσιμη 
επιφάνεια.  

• Αντικαθιστούμε τα παλιά μηχανήματα ψύξης-θέρμανσης με νέας τεχνολογίας υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης  

• Αντικαθιστούμε όλα τα φωτιστικά σώματα με νέας τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης 
LED  

•   Αντικαθιστούμε όλες τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις και mini bars με νέας 
τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης (Energy Star)  

• Έχουμε εξοπλίσει όλα τα δωμάτια με αυτόματες κλειδαριές εξοικονόμησης ενέργειας.  

• Τοποθετούμε αυτόματους διακόπτες φωτισμού (κίνησης-χρονικούς) όπου αυτό είναι 
δυνατόν (κήποι, κοινόχρηστες τουαλέτες)  

 

2. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ.  

• Ρυθμίζουμε την κατανάλωση από βρύσες, ντους, καζανάκια στο ελάχιστο δυνατό. 

• Ελέγχουμε τακτικά το δίκτυό μας για διαρροές  

• Δίνουμε προτεραιότητα στην καλλιέργεια ενδημικών ειδών στους κήπους με χαμηλές 
απαιτήσεις σε νερό. 

• Τοποθετούμε αυτόματους διακόπτες νερού όπου είναι δυνατόν (ντους πισίνας)  

• Εκσυγχρονίζουμε το σύστημα ποτίσματος των κήπων με εγκατάσταση αυτοματισμών και 
υδραυλικού δικτύου στάγδην.    

 

3. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ, ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  

• Μειώνουμε διαρκώς τον όγκο των συσκευασιών από τα προμηθευόμενα υλικά προτιμώντας 
μεγάλες και απλούστερες συσκευασίες. 

• Έχουμε αποκλείσει όλες τις συσκευασίες και σκεύη σερβιρίσματος μιας χρήσης (ποτήρια, 
πιάτα, amenities, κουτιά αλουμινίου αναψυκτικών κ.λ.π)  
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• Διαχωρίζουμε στην πηγή και ανακυκλώνουμε σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας  

 Γυαλί 

 Πλαστικό 

 Μέταλλο  

 Χαρτί  

• Εγκαταστήσαμε σύγχρονο μηχάνημα κομποστοποίησης και κομποστοποιούμε όλα τα 
οργανικά απόβλητα από τα επισιτιστικά τμήματα αλλά και τους κήπους.  

• Συλλέγουμε και διαθέτουμε σε αδειοδοτημένους φορείς, όλα τα επικίνδυνα απόβλητα όπως 
λάμπες, μπαταρίες, λάδια κ.λ.π.   

  

4. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

• Αντικαθιστούμε όλα τα πεπαλαιωμένα μηχανήματα ψύξης με σύγχρονα chillers και αντλίες 
θερμότητας με οικολογικό φρέον.  

• Έχουμε διακόψει την λειτουργία όλων των καυστήρων Πετρελαίου και χρησιμοποιούμε μόνο 
υγραέριο και ηλεκτρική ενέργεια  

 

5. ΠΡΟΩΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

• Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός πλέγματος αποτελούμενο από πελάτες, 
προμηθευτές, τοπική κοινωνία και οργανώσεις-φορείς, με Στόχο την προώθηση του 
Υπεύθυνου Τουρισμού 

• Υποστηρίζουμε ενεργά περιβαλλοντικές οργανώσεις και Φορείς προστασίας της 
Βιοποικιλότητας του νησιού  

• Είμαστε κοντά στην τοπική κοινωνία ακούμε τα θέματα που την απασχολούν και 
προσπαθούμε να βοηθήσουμε 

• συμμετέχουμε ως Επιχείρηση και ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας να συμμετέχουν 
εθελοντικά σε συλλογικές προσπάθειες αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας 
ζωής (αναδασώσεις, καθαρισμούς παραλιών κ.λ.π.) 

• Διαχέουμε την Περιβαλλοντική μας Πολιτική σε όλους τους συνεργάτες μας και πιέζουμε προς 
την κατεύθυνση υιοθέτησης καλών Περιβαλλοντικών πρακτικών από την μεριά τους.  

• Υποστηρίζουμε την Οικολογική μετακίνηση, προτείνοντας ποδήλατα και Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς.  

• Διαθέτουμε άφθονο πληροφοριακό υλικό στους πελάτες μας για την Ιστορία, την κουλτούρα, 
τις παραδόσεις και το φυσικό περιβάλλον και τους παροτρύνουμε να τα γνωρίσουν.   

• Παροτρύνουμε συστηματικά τους πελάτες μας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ξενοδοχείου, διαχωρίζοντας τα απορρίμματα, κάνοντας 
οικονομία στην ενέργεια και το νερό και συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αλλαγής ιματισμού.  
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6. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

• Συνεργαζόμαστε κατά προτεραιότητα με Τοπικούς παραγωγούς και  προμηθευτές  

• Προμηθευόμαστε υλικά με την μικρότερη δυνατή Περιβαλλοντική επιβάρυνση (νωπά αντί για 
κατεψυγμένα, φρέσκα αντί κονσερβοποιημένα) 

• Επιλέγουμε όπου είναι δυνατόν Πιστοποιημένα με Οικολογική σήμανση ή/και Βιολογικής 
γεωργίας.  

 

7. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΤΑΜΕ   

• Συμμετέχουμε στο food waste initiative, εκπαιδεύουμε και ευαισθητοποιούμε  το προσωπικό 
και τους πελάτες μας.  

• Κάνουμε συνεχείς μετρήσεις των τροφίμων που πετιούνται και αναλαμβάνουμε διορθωτικές 
ενέργειες με στόχο την ελαχιστοποίησή τους  

 

8. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ   

• Επιδιώκουμε και καλλιεργούμε, σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με το 
προσωπικό μας γι’ αυτό και προτιμούμε εργαζόμενους που είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.  

• Ενθαρρύνουμε την αυτενέργεια, αναπτύσσουμε το οικογενειακό κλίμα, στοχεύουμε στο να 
αισθάνονται όλοι τη Επιχείρηση σαν να είναι δική τους.  

• Οι όροι εργασίας, τα καθήκοντα της θέσης τους καθώς και ο Κανονισμός που διέπει τις 
εργασιακές σχέσεις, είναι γραπτά και γνωστοποιημένα σε όλους.  

 

9. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Συμμετέχουμε ενεργά στις Ενώσεις, Οργανώσεις, Επιμελητήρια που σχετίζονται με τον 
Τουρισμό, τόσο σε Τοπικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.  

• Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, αθλητικά-πολιτιστικά σωματεία, 
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, στοχεύοντας στο να αποτελούμε ζωντανό κύτταρο της 
Τοπικής κοινωνίας.   

 

10. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

• Εργαζόμαστε συνεχώς προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας όσον 
αφορά τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και τα εργαλεία που παρέχουμε.  

• Διαθέτουμε όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για κάθε θέση εργασίας 

• Διαθέτουμε γραπτές Οδηγίες εργασίας και εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους στην τήρηση 
των μέτρων ασφαλείας.  
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• Επιθεωρούμε τακτικά τους χώρους και τις εγκαταστάσεις και λαμβάνουμε άμεσες 
Διορθωτικές ενέργειες για την μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ατυχήματος τόσο για το 
προσωπικό όσο και για τους πελάτες μας.  

 

11.  ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

• Η επιχείρηση δεν προσλαμβάνει ανήλικα παιδιά για κανένα λόγο και καμία δουλειά όσο 
εύκολη κι αν είναι.  

• Υποστηρίζουμε χωρίς καμία εξαίρεση, τους ισχύοντες νόμους που έχουν σκοπό να 
αποτρέψουν και να τιμωρήσουν το έγκλημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών.  

• Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του Νόμου τις οποίες και 
ενημερώνουμε άμεσα, σε κάθε περίπτωση που πέσει στην αντίληψή μας οποιαδήποτε 
ύποπτη ενέργεια και αφορά εκμετάλλευση ή σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση παιδιών 

• Όλοι οι εργαζόμενοι των Ξενοδοχείων, έχουν χρέος, να αναφέρουν αμέσως στον 
Προϊστάμενό τους και αυτός με την σειρά του στον Διευθυντή του Ξενοδοχείου, οποιοδήποτε 
ύποπτο συμβάν πέσει στην αντίληψή τους.  

 

12.  ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

• Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε συμπεριφορά ή μεταχείριση εργαζομένου ή πελάτη του 
Ξενοδοχείου, που να διακρίνει ή να υποκρύπτει διάκριση ανάλογα με  ηλικία, αναπηρία, φυλή, 
εθνικότητα, φύλο, Πολιτικές  πεποιθήσεις, θρησκεία ή σεξουαλική  προτίμηση.   

 

13. ΤΗΡΟΥΜΕ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

• Συμμορφωνόμαστε πλήρως με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αφορά στο 
φάσμα των δραστηριοτήτων μας ήτοι Περιβαλλοντική, Εργατική, Υγείας και Ασφάλειας, 
Υγιεινής των τροφίμων κ.λ.π. 

• Τόσο τα Στελέχη μας όσο και οι εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες, μας κρατούν 
ενήμερους για την νέα Νομοθεσία την οποία και λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας και 
εφαρμόζουμε.   

 

Για την επίτευξη των Στόχων και των δεσμεύσεών μας, διασφαλίζουμε ότι:  

 όλοι οι εργαζόμενοι και τα Στελέχη, έχουν αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα, εκπαιδεύονται 
και ενθαρρύνονται ώστε να δουλεύουν συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση  

 Όλοι οι πελάτες μας γνωρίζουν την Περιβαλλοντική μας Πολιτική και συμμετέχουν ενεργά 
στην εφαρμογή της.  

 Λαμβάνονται αποτελεσματικές Διορθωτικές  ενέργειες μετά από τακτικούς ελέγχους και 
Επιθεωρήσεις  

επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 


