ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Ξενοδοχείο «ΦΣΕΡΓΙΩΣΗ Α.- ΜΠΟΤΝΑΚΗ Α. Ο.Ε.» προςπακεί διαρκϊσ να βελτιϊνει το επίπεδο
των δραςτθριοτιτων του με τρόπο τζτοιο, ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ και να
μεγιςτοποιεί τθν κοινωνικι και πολιτιςτικι του προςφορά.
Το Σφςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ του Ξενοδοχείου «ΦΣΕΡΓΙΩΣΗ Α.- ΜΠΟΤΝΑΚΗ Α. Ο.Ε.»
καλφπτει τθν παροχή υπηρεςιών τουριςτικήσ φιλοξενίασ και ςχεδιάςτθκε ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και
τισ επιδιϊξεισ του.
Ειδικότερα το ξενοδοχείο δεςμεφεται για τα εξήσ:


Να αναγνωρίηει και να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τθν Περιβαλλοντικι Νομοκεςία που
διζπει τθν κάκε δραςτθριότθτα που εκτελείται από αυτό.



Να αναγνωρίηει και να αξιολογεί τισ Περιβαλλοντικζσ Πλευρζσ των δραςτθριοτιτων του.



Να αναγνωρίηει τισ Περιβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ, που προκφπτουν από τισ Περιβαλλοντικζσ
Πλευρζσ και να λαμβάνει τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ αυτϊν.



Να παρακολουκεί και να μετρά τισ Σθμαντικζσ Περιβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ.



Να βελτιϊνει ςυνεχϊσ τισ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ του και να φροντίηει για τθν πρόλθψθ
ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ.



Να κζτει ςαφείσ, μετροφμενουσ, επιτεφξιμουσ, ρεαλιςτικοφσ και χρονικά κακοριςμζνουσ
περιβαλλοντικοφσ Σκοποφσ και Στόχουσ, να τουσ αναςκοπεί ετθςίωσ και να λαμβάνει κάκε
απαιτοφμενθ ενζργεια για τθν επίτευξι τουσ.



Να εκπαιδεφει και να ευαιςκθτοποιεί όλουσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ ςε κζματα
Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ.



Να παρζχει τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ για τθν εφαρμογι του Συςτιματοσ
Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και για τθν επίτευξθ των Περιβαλλοντικϊν Σκοπϊν και
Στόχων.



Να εφαρμόηει και να βελτιϊνει ςυνεχϊσ το Σφςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςισ του
Ξενοδοχείου.



Να κοινοποιεί ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι επίδοςθ του
Ξενοδοχείου ςτουσ ςχετικοφσ φορείσ, τουσ ςυνεργάτεσ του και τθν κοινότθτα, εφόςον
ηθτθκεί.

Η δζςμευςθ του Ξενοδοχείου «ΦΣΕΡΓΙΩΣΗ Α.- ΜΠΟΤΝΑΚΗ Α. Ο.Ε.» ςτθν παραπάνω περιβαλλοντικι
πολιτικι κα αποδεικνφεται με ανακεϊρθςθ των περιβαλλοντικϊν ςκοπϊν, ςτόχων και προγραμμάτων,
ςε κάκε αναςκόπθςθ από τθ Διοίκθςθ, κακϊσ και με τισ διορκωτικζσ και προλθπτικζσ ενζργειεσ που κα
λαμβάνονται, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ βελτίωςθ και πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ.
Το Ξενοδοχείο «ΦΣΕΡΓΙΩΣΗ Α.- ΜΠΟΤΝΑΚΗ Α. Ο.Ε.» κεωρεί ότι θ προςταςία του περιβάλλοντοσ
είναι υποχρζωςθ όλων και δεςμεφεται να εφαρμόηει κάκε δυνατό μζτρο, διαδικαςία, ςφςτθμα για τθν
ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τθ μεγιςτοποίθςθ των αντίςτοιχων
κετικϊν.
Κατερίνθ, 01/10/2015

Για τθν ΦΣΕΡΓΙΩΣΗ Α.- ΜΠΟΤΝΑΚΗ Α. Ο.Ε.
Γενικόσ Διευκυντισ

