
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

  

Οι Διευθυντές, τα Διευθυντικά Στελέχη και το προσωπικό του Blue Lagoon Princess αναγνωρίζουμε 

ότι οι δραστηριότητες μας έχουν συνέπειες στο τοπικό, περιφερειακό, και εθνικό μας περιβάλλον.  

Σαν αποτέλεσμα αυτού, η διοίκηση δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 

επιδόσεως και την πρόληψη της ρύπανσης. Περιβαλλοντικοί κανονισμοί, νόμοι και κώδικες 

πρακτικής θα θεωρούνται σαν τα ελάχιστα πρότυπα καθορισμού περιβαλλοντικής επίδοσης. 

Το ξενοδοχείο δεσμεύεται με πολιτική υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης, που οδηγεί σε 

βιώσιμη χρήση των πόρων και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων. 

 

Πιστοποίηση: 
 

Κύριος στόχος του Blue Lagoon Princess είναι η επίτευξη του Travel Life Gold Award μέχρι το 2020 

προκειμένου να δείξει τη σοβαρότητα ευθύνης του έναντι σε κοινωνικό-οικονομικά επακόλουθα 

καθώς και για την ευημερία του προσωπικού. 

 
Ενεργειακός Εξοπλισμός και Διαχείριση / Πρωτοβουλίες Εξοικονόμησης Ενέργειας  

 

Το Blue Lagoon Princess έχει καταφέρει να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 

των ακόλουθων ενεργειών: 

 

 Εξασφαλίζουμε ότι όλο το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την 

κατάλληλη κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.  

 Ο βαρύς εξοπλισμός σε κουζίνες, καθαριστήριο και εξοπλισμό πισίνας έχουν βαθμό 

αποδοτικότητας grade Α.  

 Χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενέργειας και λαμπτήρων τύπου led σε κοινόχρηστους 

χώρους και στα δωμάτια. 

 Ρύθμιση σβησίματος σε φώτα σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους μετά τα μεσάνυχτα.  

 Ο εξωτερικός φωτισμός σε κήπους έχει χρονόμετρα. 

 Ο φωτισμός των εστιατορίων είναι εξοπλισμένος με χρονόμετρο μέσω υπολογιστή. 

 Τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις είναι χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.  

 

 

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων: 
 

Το Blue Lagoon Princess έχει κατορθώσει με διάφορες ενέργειες να εξοικονομήσει στην συνολική 

κατανάλωση νερού χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα των υπηρεσιών για τους πελάτες και 

εξασφαλίζοντας υγεία και ασφάλεια των πελατών.    Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν: 

 

 Όλες οι βρύσες, τουαλέτες και τα ντους του ξενοδοχειακού χώρου έχουν ρύθμιση 

περιορισμού ως εξής: 

 4 λίτρα το λεπτό για βρύσες   

 9 λίτρα το λεπτό για ντουζιέρες 

 2 λίτρα το λεπτό για κάθε χρήση σε καζανάκι τουαλέτας 

 



 

 

 

 

 Όλες οι τουαλέτες έχουν εξοπλιστεί με χαμηλής ροής καζανάκι ή με σύστημα διπλής 

ροής.   

 Όλα τα κτίρια της ξενοδοχειακής μονάδας τροφοδοτούνται με ζεστό νερό που 

παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες. 

 

 

Διαχείριση Αποβλήτων: 
 

Το Blue Lagoon Princess μειώνει επιτυχώς την  παραγωγή αποβλήτων σε όλους τους χώρους του 

ξενοδοχείου και παροτρύνει τους πελάτες να συμμετέχουν στις προσπάθειες μέσα από 

διαφορετικές δράσεις, όπως είναι οι εξής: 

 

 Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά και χαρτιά για πελάτες.  

 Ανακυκλώνουμε μαγειρικό λάδι, φαγητό, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, αλουμίνιο, 

ηλεκτρικά απόβλητα με τη βοήθεια του Δήμου Πολυγύρου και πολλούς άλλους 

εταίρους.  

 Αγοράζουμε χονδρικής με σκοπό την μείωση της ποσότητας των στερεών 

αποβλήτων.  

 Προτείνουμε στους πελάτες μας να χρησιμοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης. 

 

Χρήση Χημικών: 
 

Το Blue Lagoon Princess χρησιμοποιεί χημικά για καθαρισμού ρούχων, πλύσιμο πιάτων και σκευών 

και καθαρισμό των δωματίων που είναι εγκεκριμένα ως φιλικά προς το περιβάλλον. Έχουν 

πιστοποίηση ISO9001:2008 και ISO 14001:2004+AC: 2009. 

Το προσωπικό του Blue Lagoon Princess χρησιμοποιεί δόσεις από αυτοποιημένα συστήματα 

δοσομετρητών στις θήκες των απορρυπαντικών πλυντηρίων. 

 

Το Όραμά μας: 
 

Το Blue Lagoon Princess θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερους λέβητες για την αποθήκευση 

ζεστού νερού που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες. Με το ξεκίνημα της σεζόν του 2016 

έχουμε πλέον την δυναμική αποθήκευσης 40% περισσότερου ζεστού νερού από του ηλιακούς 

συλλέκτες.    

Επίσης, εξετάζουμε την πιθανότητα δημιουργίας δικής μας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με 

σκοπό την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.   

 

Αυτή η δήλωση πολιτικής θα επανεξετάζεται ετησίως για να εξακολουθεί να ισχύει για τις 

δραστηριότητες του ξενοδοχείου.    

 

Παρασκευάς Γατής 

Hotel Manager, Blue Lagoon Princess   
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