
 

 

 

Ξενοδοχείο ΑΒΓ - Περιβαλλοντική Πολιτική 

 

Η δέσμευσή μας 

Η ανώτερη διοίκηση του Ξενοδοχείου ΑΒΓ κατανοεί τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος 
και δεσμεύεται για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου με τρόπο που να μειώνει και 
να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

Οι Στόχοι μας 

1) Να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τη χρήση νερού και την παραγωγή 
αποβλήτων κατά 20% πριν από το τέλος του Ιουλίου του 2022 μέσω της εφαρμογής των 
ακόλουθων μέτρων: 
 
• Τακτική καταγραφή και παρακολούθηση της ποσότητας ενέργειας και νερού που 

χρησιμοποιούμε, καθώς και των παραγόμενων αποβλήτων 
• Εγκατάσταση φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε όλη την έκταση του ξενοδοχείου 

μας 
• Εγκατάσταση περιοριστών ροής νερού σε όλες τις βρύσες 
• Παροχή πληροφοριών στα δωμάτια των πελατών μας για τους τρόπους που μπορούν να 

συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού καθώς και πώς να ανακυκλώνουν τα 
απορρίμματά τους 

• Εισαγωγή ενός συστήματος κομποστοποίησης των αποβλήτων τροφίμων  
• Αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης με την προμήθεια πιο βιώσιμων προϊόντων 
• Άρδευση των κήπων τη νύχτα 

 

2) Να ελαχιστοποιήσουμε όλες τις μορφές ρύπανσης από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες 
μέσω της εφαρμογής των ακόλουθων μέτρων: 
 
• Συνεχή αναθεώρηση και, όπου είναι δυνατόν, αντικατάσταση των χημικών προϊόντων 

καθαρισμού που χρησιμοποιούμε με υποκατάστατα φιλικά προς το περιβάλλον 
• Αντικατάσταση των ψυγείων με συσκευές που είναι φιλικές προς το όζον έως το τέλος του 

2021. 

 

3) Να επιφέρουμε θετικό αντίκτυπο στην τοπική βιοποικιλότητα στην περιοχή μας υιοθετώντας τα 
παρακάτω μέτρα: 
 
• Φύτευση ενδημικής βλάστησης στον κήπο μας που να προσελκύει μέλισσες μέχρι το τέλος του 

2021. 
• Συμμετοχή σε ετήσιες εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση ενός τοπικού προγράμματος 

προστασίας των ενδημικών πτηνών. 

 

Εκπαιδεύουμε τακτικά όλο το προσωπικό μας και ενημερώνουμε τους πελάτες, προμηθευτές και 
συνεργάτες μας ώστε να τους ενθαρρύνουμε να βοηθήσουν στη στήριξη του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε και να συμβάλλουν στην πρόοδο μας.  

 

Κώστας Βιώσιμος 

Γενικός διευθυντής 

1 Ιουλίου 2019 


