
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το TIME TO SMILE ARTEMIS αναγνωρίζει την περιβαλλοντική επίδραση του λόγω 

των δραστηριοτήτων του και προσπαθεί να λειτουργεί με πιο αποδοτικό τρόπο 

ώστε να μειώσει και να ελαχιστοποιήσει αυτή την επίδραση. Επικεντρωνόμαστε 

στην ενέργεια, νερό και απορρίμματα. Αυτή η πολιτική είναι ενσωματωμένη στις 

καθημερινές μας δραστηριότητες και σχετίζεται με όσους δρουν στο ξενοδοχείο, 

καθώς και με τους πελάτες μας. Όχι μόνο θέλουμε να μειώσουμε τις επιδράσεις 

μας, αλλά ταυτόχρονα βοηθάμε να μειώσουμε τα αθέμιτα έξοδα. 

Για να το εξασφαλίσουμε αυτό: 

 Έχουμε εγκαταστήσει αποδοτικό εξοπλισμού νερού και ενέργειας σε όλο το 

ξενοδοχείο. 

 Ελέγχουμε ενεργά την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζουμε να 

κρατάμε την κατανάλωση στο ελάχιστο. 

 Όταν αγοράζουμε νέο εξοπλισμό, παίρνουμε υπόψιν μας χαμηλής 

κατανάλωσης και βιώσιμα προϊόντα. 

 Ενεργά προωθούμε το διαχωρισμό των διαφόρων απορριμμάτων και 

προσφέρουμε στους εργαζόμενους εύκολη πρόσβαση στους κάδους 

ανακύκλωσης. 

 Συμμετέχουμε στο τοπικό πρόγραμμα ανακύκλωσης, στο οποίο οι τοπικές 

αρχές προσφέρουν κάδους ανακύκλωσης στο ξενοδοχείο ξεχωριστά για 

γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό. 

 Έχουμε εγκαταστήσει ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό (LED) σε όλο το 

ξενοδοχείο. 

 Εξασφαλίζουμε ότι δεν σπαταλάμε νερό, ελέγχοντας προσεκτικά την ροή του 

νερού σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του κήπου 

(έχουμε εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα ποτίσματος που λειτουργεί μόνο 

τις νύχτες). Πληροφορούμε και προωθούμε τρόπους εξοικονόμησης νερού 

και ενέργειας σε όλος τους πελάτες και εργαζόμενους.  

 Χρησιμοποιούμε ηλιακούς συλλέκτες για τις ανάγκες μας σε ζεστό νερό 

χρήσης. 

 Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον και Green Globe πιστοποιημένα 

ADA υγρά καθαρισμού στο μπάνιο. 

 Εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους στην αρχή κάθε περιόδου σχετικά με τους 

περιβαλλοντικούς μας στόχους και πως μπορούμε να συνεισφέρουμε σε 

αυτούς. 

 Συμμορφωνόμαστε με όλη τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. 



 Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να στηρίζουν τους περιβαλλοντικούς μας 

στόχους μέσω βιώσιμης επικοινωνίας. 

Αυτές οι πληροφορίες δίνονται σε όλους τους εργαζομένους και σε όποιο τρίτο 

πρόσωπο τις ζητήσει. 
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