ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕMP

Η Περιβαλλοντική Πολιτική των τουριστικών καταλυμάτων ELLA RESORTS με έδρα τη Ρόδο, αποτελείται
από τις πιο κάτω αρχές και προθέσεις και εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των μονάδων.
Αρχές
• Προληπτική λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος βάσει κανονιστικού και
νομοθετικού πλαισίου.
• Συνεχής βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της
λειτουργίας μας στο περιβάλλον.
• Συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας συμπεριφοράς σε θέματα πρόληψης ρύπανσης του
περιβάλλοντος.
• Εδραίωση της οικολογικής συνείδησης και ευαισθησίας στους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της
εταιρείας μας.
Πρόθεση – Εφαρμογή
• Να κατανοούμε τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά
την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας.
• Να κατανοούμε τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.
• Να κατανοούμε, αξιολογούμε και αντιμετωπίσουμε τις απειλές και αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που
επηρεάζουν την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας.
• Να ενισχύουμε την ηγεσία και δέσμευση σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος.
• Να αντιληφθούμε τα περιβαλλοντικά στοιχεία που συνδέονται με τις δραστηριότητές μας.
• Να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητα των αποβλήτων που διαχειριζόμαστε, με σκοπό την
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση τόσο όσο είναι οικονομικά εφικτό και να εξασφαλίσουμε την
κατάλληλη διαχείριση της υπόλοιπης ποσότητας.
• Να καθιερώσουμε τη μείωση της σπατάλης.
• Να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση ενέργειας και νερού μέσω του ελέγχου και της αύξησης της
αποδοτικότητας της χρήσης και να αγοράζουμε προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον,
διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα της άνεσης, της ποιότητας και της υπηρεσίας προς τους
φιλοξενούμενους.
• Να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις ευθύνες τους για συμμόρφωση με την
πολιτική.
• Να θέτουμε και να αναθεωρούμε τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους και να εφαρμόσουμε
ένα πρόγραμμα δράσης, για τη μείωση των αποβλήτων, τη διατήρηση ενέργειας και φυσικών
πόρων, και την περιβαλλοντική αξιολόγηση των πρώτων υλών και προϊόντων. Οι ξενοδοχειακές
μονάδες θα διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη αυτών των στόχων,
χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, οι οποίες δεν συνεπάγονται υπερβολικό
κόστος.
• Να κοινοποιήσουμε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την περιβαλλοντική πολιτική, τους σκοπούς και
τους στόχους μας.
• Να ενσωματώσουμε την περιβαλλοντική διαχείριση στις καθημερινές επιχειρησιακές μας πρακτικές.
• Να ενθαρρύνουμε την εμπλοκή των τοπικών φορέων στη διαχείριση περιβάλλοντος.
• H πολιτική αυτή ανασκοπείται από τη Διοίκηση έτσι ώστε να είναι σχετική και κατάλληλη με τις
δραστηριότητες της εταιρείας.
Ημερομηνία
02.03.2022
Managing Director
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