Ε 10.9.1
Version 1
01/06/2017

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑΣ
Εμείς η Διοίκηση του Ξενοδοχείου ‘’SKIATHOS PALACE’’ είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθειά

μας και την συμβολή μας, με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε το Ξενοδοχείο μας να καταστεί ένα
απόλυτα βιώσιμο κατάλυμα, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα,
αναλαμβάνοντας δράσεις υπέρ της τοπικής κοινωνίας, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας το
τοπικό φυσικό περιβάλλον και ενισχύοντας συνεχώς τους συνεργατικούς μας δεσμούς τόσο με το
προσωπικό όσο και με τους υπόλοιπους συνεργάτες.
Οι προσπάθειές μας συνοψίζονται στα παρακάτω:
Για το Περιβάλλον μας
Πειθαρχώντας στις νομικές απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των κανονισμών.
Καθορίζοντας σκοπούς και στόχους, μετρώντας την πρόοδο και υποβάλλοντας εκθέσεις για τα
επιτεύγματά μας.
Προλαμβάνοντας την ρύπανση και ελαχιστοποιώντας την με τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών.
Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά μη ανανεώσιμους πόρους όπως η ενέργεια και το νερό και
διασφαλίζοντας την μείωση των αποβλήτων που παράγουμε.
Προστατεύοντας και ενισχύοντας όλα τα γειτονικά μας οικοσυστήματα.
Ευαισθητοποιώντας για τις περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους
προμηθευτές μας και την τοπική κοινωνία, ενθαρρύνοντας τους να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες
μας.
Δουλεύοντας με τους προμηθευτές μας ώστε να ενσωματώσουν βιώσιμες πρακτικές στην αλυσίδα
εφοδιασμού μας.
Για τους Εργαζόμενούς μας
Πειθαρχώντας με τις νομικές απαιτήσεις της νομοθεσίας και τους κανονισμούς για την απασχόληση και
τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Σεβόμενοι τους υπαλλήλους μας και τον πολιτισμό τους, τις παραδόσεις και τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας τους.
Αντιμετωπίζοντας τους υπαλλήλους μας ισότιμα, ανεξάρτητα από την ηλικία, την αναπηρία, την
εθνικότητα, το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αλλαγή του φύλου
τους.
Υποστηρίζοντας την συνεχή εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη όλων των εργαζομένων μας.
Εκπαιδεύοντας τους υπαλλήλους μας για τις πολιτικές βιωσιμότητας, έτσι ώστε να τις κατανοήσουν και
να συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των σκοπών και στόχων μας.
Επιτρέποντας στους υπαλλήλους μας να ενταχθούν σε κάποιο Συνδικάτο, για να μπορούν να
συμμετέχουν σε συναντήσεις σε ώρες εργασίας, με σκοπό να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με
την εργασία τους. Αν δεν υπάρχει κάποια συνδικαλιστική οργάνωση, τους επιτρέπουμε να
σχηματίσουν τη δική τους ένωση και να εκλέξουν έναν εκπρόσωπο για να συζητήσουν τα θέματα της
εργασίας τους.
Για την Τοπική κοινωνία
Προσλαμβάνοντας άτομα από την τοπική κοινότητα, όπου είναι δυνατόν.
Διατηρώντας μια στενή σχέση με την τοπική μας κοινωνία και διασφαλίζοντας ότι τα θέματα που την
απασχολούν συζητούνται και επιλύονται. Αγοράζοντας αγαθά και υπηρεσίες από τοπικούς
προμηθευτές, όπου αυτό είναι εφικτό.
Ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους μας να εργαστούν εθελοντικά για δραστηριότητες που οργανώνονται
από την τοπική κοινωνία.
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