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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η Διοίκηση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος SUN BEACH RESORT COMPLEX αναγνωρίζοντας 

την ύψιστη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της ελαχιστοποίησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της θετικής συμβολής σε αυτό, σε όλους τους τομείς των 

παρεχόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών ήτοι διαμονής, εστίασης, ψυχαγωγίας, πώλησης ειδών 

supermarket και εμίσθωσης οχημάτων, σε όλες τις εμπλεκόμενες οργανωτικές λειτουργίες και 

εγκαταστάσεις, δεσμεύεται για την ορθή εφαρμογή, τήρηση και συνεχή βελτίωση Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 : 2015.  

Κεντρικοί άξονες της πολιτικής αυτής είναι η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων που 

συνδέονται με τις λειτουργίες του συγκροτήματος, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η 

συνεχής βελτίωση του εφαρμοζόμενου ΣΠΔ, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση. 

Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η επιχείρηση δεσμεύεται να: 

 Παρακολουθεί συστηματικά και να εφαρμόζει τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

για το περιβάλλον, τις κείμενες κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις 

συμμόρφωσης που τίθενται από τα ενδιαφερόμερα μέρη (Δημόσιες αρχές, ελεγκτικοί φορείς, 

πελάτες, προσωπικό, τοπική κοινωνία, μέτοχοι κ.λ.π).  

 Διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες, συστηματικά παρακολουθεί την εφαρμογή των 

προβλέψεών τους και μεριμνά για τη συνεπή τήρηση των διαλαμβανόμενων όρων και 

υποχρεώσεων. 

 Προσδιορίζει, αναλύει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων, 

καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, στοχεύοντας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ρύπανσής του. Αντίστοιχα, 

αναγνωρίζει και διαχειρίζεται κατάλληλα πιθανές απειλές, αλλά και ευκαιρίες που μπορεί να 

επηρεάσουν το ΣΠΔ, το περιβάλλον, την επιχείρηση 

 Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις της κατά τρόπο που να στοχεύει στην εξοικονόμηση, αλλά και στη 

βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, στην ορθολογική διαχείριση και μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας, στην ανάκτηση ενέργειας και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών (ηλιακής), στη 

μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, χρήσης νερού, στερεών και υγρών αποβλήτων, θορύβου, 

λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων, στην εφαρμογή δράσεων για τη μείωση της επίδρασης και 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία της βιοποικιλότητας και εν γένει στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με κάθε δυνατό τρόπο. 

 Μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού της, ώστε να 

αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα. 

 Εκπονεί και εφαρμόζει Προγράμματα Περιβαλλοντικής Δράσης, για την ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της. 

 Ελέγχει περιοδικά την εφαρμογή όλων των μέτρων και διεργασιών, ώστε να διασφαλίζεται κατά 

το δυνατόν η αποτελεσματικότητά τους. 
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 Ενημερώνει τους υπεργολάβους, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικό, πελάτες και γενικά όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη της, σχετικά με την Περιβαλλοντική Πολιτική και επιδιώκει τη 

συνεργασία τους σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας 

 Καθορίζει περιβαλλοντικούς στόχους και αξιολογεί περιοδικά τις επιδόσεις στην επίτευξη των 

στόχων αυτών, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωσή τους. 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για την Περιβαλλοντική Διαχείριση τον 

Υπεύθυνο Διαχείρισης του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης,  κ. Γεώργιο Τσέλιο που έχει την 

δικαιοδοσία και ευθύνη για την ορθή εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, καθώς και για το συντονισμό της Ομάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Στα πλαίσια 

αυτά, αναφέρει στη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του ΣΠΔ, συμπεριλαμβανομένων και 

εισηγήσεων βελτίωσής του. 

 

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαραίτητων πόρων και τη λήψη των απαραίτητων 

ενεργειών, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΠΔ και  

καλεί όλους τους συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζομένους , πελάτες, αποδέκτες των υπηρεσιών και 

λοιπούς ενδιαφερόμενους, να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή και να συμβάλλουν, ο καθένας 

από την πλευρά του, στην επίτευξη των εν λόγω επιδιώξεων. 

Η παρούσα πολιτική γνωστοποιείται σε όλο το προσωπικό και τίθεται στη διάθεση των σχετικών 

ενδιαφερομένων μερών. 
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