
 

  

   

 

Συνοπτικός Οδηγός: Περιβαλλοντική Πολιτική 
Έκδοση 1.0 | Ιανουάριος 2019 

  

 

 

Σκοπός  
 
Η δημιουργία ενός εγγράφου που περιγράφει τη δέσμευσή σας για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από τη λειτουργία της επιχείρησής σας και τα βήματα που προτίθεστε να λάβετε για τη μείωση και ελαχιστοποίηση 

τους. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμη. 

 

 

1: Γράψτε  μια  γενική  δήλωση  δέσμευσης   
Αυτή πρέπει να μην ξεπερνά τη μία παράγραφο. Θα πρέπει να δείχνει την κατανόησή σας για τη σημασία 

της προστασίας του περιβάλλοντος και την δέσμευσή σας να διαχειριστείτε, μειώσετε και τελικά 

ελαχιστοποιήσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του ξενοδοχείου σας. 

 

 

2: Γράψτε  συγκεκριμένους ,  μετρήσιμους  και  εφικτούς  περιβαλλοντικούς  

στόχους   
Ορίστε στόχους για τους οποίους είστε διατεθειμένοι να δεσμευτείτε δημοσίως. Αυτοί, θα πρέπει να είναι 

συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και εφικτοί ενώ θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα στόχο για κάθε έναν από 

τους ακόλουθους τομείς: 

 

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (χρήση ενέργειας) | Απόβλητα | Νερό | Ρύπανση | 

Διατήρηση και προστασία 

 

 

3: Γράψτε  τα  βήματα  που θα  χρειαστεί  να  κάνετε  για  την  επίτευξη  κάθε  

στόχου   
Συνοψίστε τις διαδικασίες που θα εφαρμόσετε για να εξασφαλίσετε την επίτευξη κάθε στόχου. Καθώς θα 

χρειαστεί να δίνετε αναφορά σχετικά με αυτές κάθε χρόνο στις εσωτερικές και δημόσιες αναφορές 

αειφορίας σας, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και μετρήσιμες. 

 

 

4: Βάλτε  την  ανώτερη  διοίκηση  να  εγκρίνει  την  πολιτική   
Είναι σημαντικό να μπορείτε να δείξετε ότι η ανώτερη διοίκηση του ξενοδοχείου υποστηρίζει την πολιτική. 

Αυτό πρέπει να γίνει μέσω μιας δήλωσης που θα περιλαμβάνεται στο κείμενο και με τη φυσική υπογραφή 

του εγγράφου της πολιτικής. 

 

 

5: Μεταφράστε  την  πολιτική   
Η πολιτική πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλες τις ακόλουθες γλώσσες: 

 

Την τοπική γλώσσα/ες | Τις γλώσσες που ομιλεί το προσωπικό σας | Τις γλώσσες που ομιλούν οι 

περισσότεροι από τους πελάτες σας 

 

 

6: Κοινοποιήστε  την  πολιτική  σε  προσωπικό ,  πελάτες ,  προμηθευτές  και  την  

τοπική  κοινότητα   
Η πολιτική πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλες τις ακόλουθες τοποθεσίες:  

 

Στους χώρους προσωπικού, όπως το κυλικείο ή το εστιατόριο  | Στους χώρους πελατών (στα δωμάτια ή 

σε άλλο κοινόχρηστο χώρο) | Στην ιστοσελίδα σας ή την ιστοσελίδα της Travelife Collection 

 

Περισσότερες  Πληροφορίες  και  Υποστηρικτικό  Υλικό  
 

Travelife, Υπόδειγμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 

 


