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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΑ 

 

Ζ Grecotel Hotels and Resorts, ε θνξπθαία 

μελνδνρεηαθή αιπζίδα ζηελ Διιάδα, εζηηάδεηαη 

ζηε θηινζνθία ηεο πνιπηειήο θηινμελίαο ζηνλ 

θιάδν ηεο θηινμελίαο (ησλ μελνδνρείσλ), 

πξνζθέξνληαο εθιεπηπζκέλεο εκπεηξίεο ζηνλ 

ηξφπν δσήο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο ζηνπο πην 

φκνξθνπο πξννξηζκνχο ηεο ρψξαο. 

Δκπλεπζκέλν απφ ηελ ζαπκάζηα παξαζαιάζζηα 

ηνπνζεζία ηνπ, θάζε έλα απφ ηα 32 πνιπηειή 

μελνδνρεία θαη ζέξεηξα ηεο ζπιινγήο Grecotel ζε 

φιε ηελ Διιάδα, είλαη κηα κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή 

εκπεηξία απφ κφλε ηεο θαη έλαο παξάδεηζνο 

πνιπηειψλ αλέζεσλ, γθνπξκέ εζηηαηνξίσλ κε 

θαιά ζρεδηαζκέλεο ιεπηνκέξεηεο, ελζαξθψλνληαο 

ηελ νπζία ηεο απζεληηθήο ειιεληθήο θηινμελίαο. 

Ζ Grecotel είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ Δηαηξηψλ Ν. 

Γαζθαιαλησλάθεο, πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ 

άιισλ μελνδνρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πφιε 

θαη ην ζέξεηξν, ην παξαδνζηαθφ αγξφθηεκα 

Agreco θαη ηε ζεηξά πξντφλησλ απφ ηελ Κξήηε θαη 

ην παξαδνζηαθφ ρσξηφ θαη κνπζείν ηεο Γαληήι 

ζηελ Κέξθπξα. Έρνληαο βξαβεπηεί κε πάλσ απφ 

2000 δηεζλή βξαβεία απφ ηνπο επηζθέπηεο θαη 

ηνπο πην δηάζεκνπο δηεζλείο ηνπξηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ηα Grecotel Hotels and Resorts 

είλαη θπξίσο πεξήθαλνη γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπο: 

αμηφπηζηνη, επγεληθνί θαη θηιφμελνη ήηαλ νη πηζηνί 

καο ζχληξνθνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 40 ρξφλσλ 

ηαμίδη καο ζηελ πην ζπλαξπαζηηθή Διιεληθή 

ηζηνξία πνιπηεινχο ηαμηδηνχ. 

 

ΔΝΑ ΑΦΗΔΡΩΜΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

Ζ ηζηνξία ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη πην επηηπρεκέλνπ 

ειιεληθνχ πνιπηεινχο μελνδνρεηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο είλαη πάλσ απφ φια πξνζσπηθή. 

Ο Νίθνο Γαζθαιαλησλάθεο μεθίλεζε ην καθξχ 

ηαμίδη ηνπ ζηνλ ηνπξηζκφ απφ ηε γελέηεηξά ηνπ ζην 

Ρέζπκλν ηεο Κξήηεο. Ο Νίθνο Γαζθαιαλησλάθεο, 

καδί κε ηνλ κεγαιχηεξν αδειθφ ηνπ Σάθε, 

έβιεπαλ πην κπξνζηά, αληηιακβαλφκελνη φηη νη 

γαιάδηνη νπξαλνί θαη νη αθξψδεηο ζάιαζζεο ήηαλ 

αξθεηνί γηα λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

επηζθεπηψλ: ηα ςειά πξφηππα πνηφηεηαο θαη ε 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ ήηαλ ην 

θιεηδί γηα ηε ηθαλνπνίεζε απηψλ θαη γηα ην κέιινλ. 

Απηφ είλαη ην φξακα πνπ εμνπζηάδεη ηε κνλαδηθή 

θηινζνθία ηεο Grecotel πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

ειιεληθή θνπιηνχξα θαη ζηπι. 

Καηά ηελ είζνδν ζηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, ν 

Νίθνο Γαζθαιαλησλάθεο πηνζέηεζε κηα θηινζνθία 

πνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηε εδψ θαη 40 ρξφληα: λα 

απαζρνιεί ηνπο πην θαηαξηηζκέλνπο 

επαγγεικαηίεο, λα πξνζθέξεη γλήζηα θξεηηθή 

θηινμελία, λα είλαη θαηλνηφκνο ζηνλ ηνπξηζκφ, λα 

επελδχζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ππνδνκή ζηελ 

αγνξά ησλ πνιπηειψλ μελνδνρείσλ. 

ήκεξα, νη ηδηνθηεζίεο ηνπ Grecotel 

θαηαιακβάλνπλ πξσηαξρηθέο ηνπνζεζίεο ζε φιε 

ηελ Διιάδα θαη είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιά 

ζέξεηξα - είλαη πξννξηζκνί. Σα Grecotel 

βξίζθνληαη ζηα λεζηά ηεο Κξήηεο, ηεο Κέξθπξαο, 

ηεο Ρφδνπ, ηεο Κσ, ηεο Μπθφλνπ θαη ζηηο 

πξσηεχνπζεο επεηξσηηθέο πεξηνρέο ηνπ νπλίνπ 

λφηηα ηεο Αζήλαο, ηεο Υαιθηδηθήο ζην βφξεην 

ηκήκα θαη ηεο Κπιιήλεο ζηε ζξπιηθή 

Πεινπφλλεζν έρνπλ ην δηθφ ηνπο ραξαθηήξα απφ 

πνιπηειείο boutique  μελνδνρεία κέρξη ππέξνρα 

ζέξεηξα ζε επξχρσξα θηήκαηα θαη θηιηθέο πξνο 

ηελ νηθνγέλεηα ή all-inclusive δηαθνπέο γηα 

πνηνηηθέο δηαθνπέο ή ξνκαληηθά θαηαθχγηα θαη 
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πνιπηειή ηακαηηθά ινπηξά. Όια κνηξάδνληαη φκσο 

ηξία θνηλά ζηνηρεία: έλα πνηνηηθφ πεξηβάιινλ, 

μερσξηζηέο ππεξεζίεο θαη κνλαδηθέο ηνπνζεζίεο. 

Έρνπλ πεξάζεη πάλσ απφ 40 ρξφληα απφ ηφηε 

πνπ ν Νίθνο Γαζθαιαλησλάθεο έζεζε ηα 

ζεκέιηα γηα ηελ πξεκηέξα ηεο  πνιπηειή 

αιπζίδαο ζέξεηξσλ ηεο Διιάδαο φηαλ άλνημε 

ην πξψην ηνπ μελνδνρείν ζηελ Κξήηε. 

ήκεξα, ην Grecotel είλαη έλαο ηφπνο 

πξννξηζκνχ γηα αλζξψπνπο απφ φια ηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ έρνπλ γίλεη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

επηζθεπηψλ πνπ έρνπλ απνιαχζεη ηελ 

θηινμελία ηνπ Grecotel. Με ηα ρξφληα, ε 

Grecotel δεκηνχξγεζε αλακλήζεηο γηα εζάο 

θαη καο βνήζεζε λα θηάζνπκε ζηα νξφζεκα 

καο. 

ΒΡΑΒΔΗΑ & ΑΝΑΓΝΧΡΗΔΗ 

 300 πξνζηαηεπφκελεο θσιηέο ζαιάζζησλ 

ρεισλψλ ζηελ Κξήηε  ζε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ 'Archelon' 

 Travelife - Υξπζά Βξαβεία 

 Οηθνινγηθφ ζήκα TUI ECO-RESORT γηα 

πνηνηηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ ζέβεηαη 

ηηο ηνπηθέο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο 

 2008 - Δπξσπατθφ «Οηθνινγηθφ ζήκα γηα 

ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο» απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

 2008 - Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

θαη πηζηνπνίεζεο κε ISO 22000 γηα ηελ 

Τγηεηλή & Αζθάιεηα ζηα Σξφθηκα 

 2007 - Γηαπηζηεπκέλε κε ηελ δηεζλή 

πηζηνπνίεζε ISO 14001 γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε 

 Σν πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα Grecotel 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο παξάδεηγκα ζηελ 

έθδνζε Agenda 21 γηα ηελ Παγθφζκηα 

Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία. 

 2001 "Πξάζηλν Πιαλήηε" ηνπ Διβεηηθνχ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ KUONI TRAVEL 

 Βξαβείν πεξηβαιινληηθνχ ζρεδίνπ 1996-

1999. 

 1998 EIBTM "Greening of Business 

Tourism" Award. 

 Βξαβείν OMEPO ηνπ 1994 πξνο ηελ 

Grecotel γηα ην πνιηηηζηηθφ ηεο 

πξφγξακκα 

 1994-2010 «Πξσηαζιεηήο TUI Umwelt» 

«Σν πην πεξηβαιινληηθφ μελνδνρεηαθφ 

ζπγθξφηεκα παγθνζκίσο απφ ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ηνπξηζηηθνχ 

νξγαληζκνχ ζηελ Δπξψπε» TUI AG " 

 1992 & 1993 "World Aware Award" απφ 

ηνλ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα Thompson 

(Ζλσκέλν Βαζίιεην). 

 1993 "Βξαβείν Philoxenia" απφ ηελ 

Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα ηε ζπκβνιή ηεο 

εηαηξείαο ζηνλ πνηνηηθφ ηνπξηζκφ, ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Βξαβείν Γηεζλνχο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

1993 "Deutscher Reisebuero Veband 

(DRV)" 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ 

Ζ Grecotel πξνζθέξεη κηα πιήξε γθάκα ππεξεζηψλ δηακνλήο κε πνιπηειή θαη all inclusive μελνδνρεία 

θαη ζέξεηξα ζε φιε ηελ Διιάδα.

  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΠΟ 

AMIRANDES ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Exclusive Resort 

CRETA PALACE ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Luxury Hotel & Resort 

LUX ME WHITE PALACE ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ LUX ME Resort 

CLUB MARINE PALACA ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ All-inclusive Resort 

PLAZA SPA Apartments ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Grecotel Apartments 

VILLA OLIVIA ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Grecotel Apartments 

CARAMEL ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Exclusive Resort 

MELI PALACE ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ All-inclusive Resort 

CORFU IMPERIAL ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Exclusive Resort 

LUX ME DAPHNILLA BAY DASSIA ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ LUX ME Resort 

EVA PALACE ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Luxury Hotel & Resort 

KOS IMPERIAL THALASSO ΚΩ ΕΛΛΑΔΑ Luxury Hotel & Resort 

ROYAL PARK ΚΩ ΕΛΛΑΔΑ All-inclusive Resort 

RHODOS ROYAL ΡΟΔΟ ΕΛΛΑΔΑ All-inclusive Resort 

PELLA BEACH ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Family Resort 

ATTICA CAPE SOUNIO ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ Exclusive Resort 

MYKONOS BLU ΜΤΚΟΝΟ ΕΛΛΑΔΑ Exclusive Resort 

PALLAS ATHENA ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ City Hotel 

VOULIAGMENI SUITES ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ City Hotel 

ASTIR*EGNATIA ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΕΛΛΑΔΑ City Hotel 

LARISSA IMPERIAL ΛΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ City Hotel 

RIVIERA OLYMPIA & AQUA PARK ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΕΛΛΑΔΑ Luxury Hotel & Resort 

MANDOLA ROSA & AQUA PARK ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΕΛΛΑΔΑ Exclusive Resort 

OLYMPIA RIVIERA & AQUA PARK ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΕΛΛΑΔΑ Luxury Hotel & Resort 

OLYMPIA OASIS & AQUA PARK ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΕΛΛΑΔΑ Luxury Hotel & Resort 

OLYMPIA OASIS VILLAGE & AQUA PARK ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΕΛΛΑΔΑ All-inclusive Resort 

CASA MARRON ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΕΛΛΑΔΑ All-inclusive Resort 

FILOXENIA KALAMATA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΕΛΛΑΔΑ Family Resort 
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ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΜΑ 

 
Θα ζέιακε λα ζαο θαισζνξίζνπκε ζεξκά ζην 

Grecotel LUX.ME Hotel Daphnila Bay Dassia. 

Σν Daphnila Bay Dassia θπκαηίδεη θπξηνιεθηηθά 

θάησ απφ ηελ θαηαπξάζηλε πιαγηά κε ζέα ζηνλ 

θφιπν ηεο Γαζηάο θαη ζην Ηφλην Πέιαγνο. Απφ ην 

θεληξηθφ θηίξην ςειά κέρξη ηελ πιαγηά πξνο ηα 

κπαλγθαιφνπ ηνπ θήπνπ πνπ είλαη θξπκκέλα 

αλάκεζα ζηνπο ψξηκνπο θήπνπο, ην θξέζθν 

άξσκα ηνπ πεχθνπ γεκίδεη ηνλ αέξα. Υαιαξψζηε 

ζηνλ απνιχησο αλαλεσκέλν θφιπν Daphnila θαη 

απνιαχζηε ηηο απεξηφξηζηεο επηινγέο Lux me. 

Δίκαζηε ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ εηζαγσγή κηαο 

αλαδσνγνλεηηθήο θαη απξνζδφθεηεο θηινζνθίαο 

δηαθνπψλ πνπ ζπλδπάδεη έλα νλεηξηθφ ιφθν κε 

ηελ παξαζαιάζζηα ηνπνζεζία κε πνιπηειέο 

ζρεδηαζκφ, πξνζεγκέλε εμππεξέηεζε, κνλαδηθή 

αηκφζθαηξα, εμαηξεηηθά θαγεηά θαη πνηά, 

ππέξνρν ThalassoSpa θαη έλαλ νιφθιεξν θφζκν 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζθέδαζεο. Σν Luxury 

Made Easy "γελληέηαη απφ έλα φξακα γηα έλαλ 

αλέμνδε ηξφπν δσήο ζηελ παξαιία θαη πξνβάιιεη 

ην" Luxe All-Inclusive Living "- ην νπνίν απιά 

γίλεηαη κέξνο ηεο δσήο ζαο. 

 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Σν καγεπηηθφ λεζί ηεο Κέξθπξαο είλαη κηα θπζηθή 

νκνξθηά πνπ θαιχπηεηαη απφ βεινχδηλα πξάζηλα 

θππαξίζζηα θαη αζεκέληα ειαηφδεληξα, κε νξεηλέο 

παξαιίεο πνπ βνπηνχλ ζηα πην γαιαδνπξάζηλα 

λεξά. Έλα λεζηψηηθν θαηαθχγην έηνηκν λα 

θηινμελήζεη ηηο πην παξακπζέληεο δηαθνπέο, ε 

ηηαιηθή αξρηηεθηνληθή, νη ρξπζαθέληεο παξαιίεο, ε 

καγεπηηθή λπρηεξηλή δσή θαη ε εθιεθηή θνπδίλα, 

εμαθνινπζνχλ λα πξνζειθχνπλ επηζθέπηεο απφ 

φιν ηνλ θφζκν, θάλνληάο ηνπο λα ληψζνπλ ζαλ 

ζην ζπίηη ηνπο κε έλα ζεξκφ θαισζφξηζκα φπσο 

ν ήιηνο! 

 

Kommeno Peninsula 

Γελ ππάξρεη άιιε ζέζε ζηε γε πνπ ζα ήηαλ ηφζν 

γεκάηε απφ νκνξθηά.Οη επηζθέπηεο έξρνληαη εδψ 

γηα ηελ νκνξθηά ηεο ζάιαζζαο, ηνπ νπξαλνχ, ηεο 

γεο. Ζ Grecotel θαηαιακβάλεη ηελ πην φκνξθε 

ρεξζφλεζν Κνκκέλν κε 3 θαηαπιεθηηθά ζέξεηξα. 

 

ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ 

Βηψζηκε Αλάπηπμε γηα ην Grecotel LUX.ME Σν 

Daphnila Bay Dassia είλαη κηα πεξίπινθε 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ζχλδεζε πνιιαπιψλ δεδνκέλσλ θαη αλζξψπσλ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Με βάζε ηελ πεπνίζεζε φηη κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πάζνο καο γηα θηινμελία γηα 

λα θάλνπκε κηα δηαξθή, ζεηηθή δηαθνξά ζηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ θαη ζηνλ επξχηεξν θφζκν, 

έρνληαο ηελ ππνζηήξημε ησλ επηζθεπηψλ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

καο ζε φια ηα παξαπάλσ, θάλνπκε ην θαιχηεξν 

δπλαηφ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ 

θιεξνλνκηά καο θαη λα ζεβαζηνχκε θαη λα 

δηαηεξήζνπκε ην φκνξθν λεζί καο ειθπζηηθφ θαη 

θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξαγκαηνπνηήζακε κε επηηπρία φιεο ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο καο θαη θαηνξζψζακε λα είκαζηε 

«βηψζηκνη» 

 

Δλψ νη βηψζηκεο δξάζεηο καο ζπλερίδνπλ λα 

εκπλένπλ ηελ θνηλφηεηα, ηνπο θηινμελνχκελνπο 

θαη ηνπο ππαιιήινπο καο, νη θχξηνη ζηφρνη καο 

είλαη: 

• Ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο 

•Μηα ζηελή θαη δίθαηε ζρέζε κε φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο καο θαη ηελ θνηλφηεηα 
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 Πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ καο 

πεξηβάιινληνο, θιεξνλνκηάο θαη ηνπίνπ 

 Γηαηεξνχκε ην λεζί καο γηα ηηο επφκελεο 

γεληέο 

 αο πξνζθαινχκε φινπο λα 

ζπκκεηάζρεηε θαη λα ζπκκεηάζρεηε ζην 

φξακά καο θαη πξνζβιέπνπκε ζηελ 

επραξίζηεζε λα ζαο θαισζνξίζνπκε ζηελ 

Κέξθπξα θαη ην Grecotel LUX ME 

Daphnila Bay Dassia. 

 

ΚΑΛΩΟΡΗΜΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΜΑ 

Ζ έθζεζε βηψζηκεο αλάπηπμεο απνζθνπεί ζην λα 

κνηξαζηνχκε ην φξακα θαη ηα επηηεχγκαηα ηεο 

βαζηθήο ηδξπηηθήο αμίαο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο 

θαη λα αλαιχζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα 

βηψζηκε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ γηα ηελ επνρή 

ηνπ 2019. 

Γεδνκέλνπ φηη κηα μελνδνρεηαθή δνκή ζπλήζσο 

απαηηεί κεγάιε πνζφηεηα πφξσλ θαη έρεη πάληα 

βαζηέο ξίδεο ζηελ θνηλφηεηα φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε 

πξνζέγγηζή καο γηα ηε βησζηκφηεηα δελ ιακβάλεη 

ππφςε κφλν ηνπο επηζθέπηεο θαη ην πεξηβάιινλ, 

αιιά θαη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο καο. 

Πηζηεχνπκε φηη ε επηηπρεκέλε δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε εηαηξηθή επζχλε πεγαίλνπλ 

ρέξη κε ρέξη, έηζη ελζσκαηψλνπκε 

πεξηβαιινληηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο ζε φιεο ηηο απνθάζεηο καο ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

κάξθαο. 

Ζ Grecotel ζέιεη λα δηαηεξήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

βξίζθεη κεζφδνπο γηα ηελ νηθνδφκεζε θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ εθζέζεσλ, γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηεο 

θιεξνλνκηάο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 

πξνψζεζε θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά ππεχζπλσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Σα μελνδνρεία καο εθαξκφδνπλ πεξήθαλα 

βηψζηκεο πξαθηηθέο ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, 

επηδεηθλχνληαο δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα. 

Όπσο θαη ζηελ Grecotel, πηζηεχνπκε φηη ε 

πνηφηεηα ησλ μελνδνρείσλ καο είλαη ίζε κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ ησλ δηαθνπψλ, ζαο 

πξνζθαινχκε λα κείλεηε καδί καο θαη λα 

ππνζηεξίμεηε ηελ πξάζηλε θηινζνθία πνπ 

ζπλνδεχεη ην ζήκα καο. 

αο επραξηζηνχκε πνπ μνδέςαηε ιίγν ρξφλν γηα 

λα ξίμεηε κηα καηηά ζηελ Αλαθνξά Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ επθαηξία 

γηα λα κάζεηε πεξηζζφηεξα γηα ην μελνδνρείν καο. 

Θα ζαο θξαηάκε ελήκεξνπο.. 

 

 

Xξήζηνο Σζαινχθεο 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 

 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Σν Grecotel LUX ME Daphnila Bay Dassia 

δηνηθείηαη απφ ηνλ γεληθφ δηεπζπληή θ. Υξήζην 

Σζαινχθε θαη ηε δηνηθεηηθή νκάδα. Μηα επηηξνπή 

βησζηκφηεηαο δηεπζχλεηαη απφ ηελ Διβίλα 

Σζελεκπή θαη έρεη ηελ επζχλε γηα φιεο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε. Ο 

Γηεπζπληήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνηχπσλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.Ο 

δηεπζπληήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη επίζεο 

ππεχζπλνο γηα 

• ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππνζηεξίδεη, 

• επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ην ηνπηθφ 

• θνηλφηεηα, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

επηρεηξήζεηο 

• ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ 

θαη ησλ παξαδφζεσλ 

Όινη νη ππάιιεινη αλαθέξνπλ ηαθηηθά ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε ζηνπο ηνκείο επζχλεο ηνπο. 
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

Σν μελνδνρείν εθηείλεηαη ζε 114 ζηξέκκαηα πνπ 

νδεγνχλ αθξηβψο ζηελ ήζπρε ηδησηηθή παξαιία 

ηνπ κε εθπιεθηηθή ζέα ζηνλ θφιπν ηεο Γαζηάο θαη 

ζην Ηφλην πέιαγνο. Σν μελνδνρείν απνηειείηαη 

απφ: 

• 260 δσκάηηα θηιηθά πξνο ηελ νηθνγέλεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κπαλγθαιφνπ 

θαη κηα βίια 

• Γξαθηθή ηδησηηθή παξαιία 

• Όιε ηελ εκέξα θαγεηφ 

• 4 a la carte εζηηαηφξηα 

 

 

 

• Μπνπθέ εζηηαηφξην 

• πηζίλα ελειίθσλ κε γιπθφ λεξφ, πηζίλα γηα 

παηδηά, εζσηεξηθή πηζίλα ζην Spa 

• Μπαξ ζηελ πηζίλα, ζην ιφκπη θαη ζηελ 

παξαιία 

• 2 κίλη θιακπ 

• Ακθηζέαηξν εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

• Κέληξν ηακαηηθψλ ινπηξψλ Elixir Thalasso 

• Δμαηξεηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

• Μίλη αγνξά (κε αγξνηηθά πξντφληα ηεο 

Agreco (ζε έθπησζε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 
Manager 

Rooms 
Division 

F&B 
Manager 

Guest 
Services 
Manager 

Chief 
Engineer 

Human 
Resources 
Manager 

Financial 
Manager  
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ΤΠΖΡΔΗΔ 

ην Grecotel LUX ME Daphnila Bay Dassia, ε 

δηεχζπλζε θαη ην πξνζσπηθφ είλαη ζε εηνηκφηεηα 

γηα λα θάλνπλ αμέραζηε θάζε ζηηγκή ηεο δηακνλήο 

ζαο. Πξηλ θαη κεηά ηελ άθημε, κπνξείηε λα 

δεηήζεηε νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ αξηζκφ 

πνιπηειψλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ. ε 

επηιεγκέλεο ππεξεζίεο ελδέρεηαη λα ρξεσζείηε 

επηπιένλ ρξέσζε 

• Πνιχγισζζν πξνζσπηθφ 

• 24σξε ξεζεςηφλ 

• Τπεξεζία δσκαηίνπ: 24 ψξεο 

• Τπεξεζίεο επηζθεπηψλ θαη ππεξεζίεο 

Privilege Club 

• Γξήγνξε ππεξεζία check-in / check-out 

• Μεηαθνξά απνζθεπψλ 

• Τπεξεζία θιήζεο αθχπληζεο 

• Γηαηξφο ζε εθεκεξία - 24 ψξεο 

• Τπεξεζία ζηεγλνχ θαζαξηζκνχ / 

πξεζαξίζκαηνο, ζηδέξσκα θαηφπηλ 

αηηήκαηνο 

• Αιιαγή πεηζεηψλ θαηφπηλ αηηήκαηνο 

• Ηδησηηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ 

• Γσξεάλ πνηφ θαισζνξίζκαηνο 

• Τπεξεζία ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ 

• Φπραγσγία παηδηψλ & εθήβσλ κε 

επίβιεςε 

• Δηδηθά γεχκαηα, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

• Τπεξεζία πξσηλνχ, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

• Τπεξεζία πξσηλνχ ή κεζεκεξηαλνχ, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο 

• Τπεξεζία πξσηλνχ ζην δσκάηην θαηφπηλ 

αηηήκαηνο 

• Γσξεάλ ππεξεζίεο δνξπθνξηθήο 

ηειεφξαζεο 

• πκθσλία κε δηάδνζεο (NDA) θαηφπηλ 

αηηήκαηνο 

• Ηδησηηθέο επηινγέο γηα θαγεηφ 

• ην Villa Beauty Treatments 

• Τπεξεζία εθεκεξίδσλ 

• Πιήξεο ππεξεζία παξαιίαο (πνηά, ζλαθ, 

πεηζέηεο, μαπιψζηξεο, νκπξέιεο, θηφζθηα 

θιπ.) 

• Μεραλή Espresso (Famous Class) 

• Βξαζηήξαο (βξαζηήξαο λεξνχ) θαη 

παξνρέο γηα ηζάη / θαθέ 

• Φπγεία θξαζηνχ ζηηο βίιεο 

• Δπηπιένλ παηδηθφ θξεβαηάθη θαηφπηλ 

αηηήκαηνο 

• Αίζνπζα γπκλαζηηθήο 

• Θέαηξν 

• Γήπεδν 

• Κηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

• Οη ππεξεζίεο ππνδνρήο / ζπξσξνχ 

πεξηιακβάλνπλ: Μελχκαηα, Δλνηθηάζεηο 

απηνθηλήησλ / Δθδξνκέο, Πιεξνθνξίεο 

αεξνπνξηθήο εηαηξείαο, Νφκηζκα 

• αληαιιαγή, πηζησηηθέο θάξηεο, Porter, 

εθεκεξίδεο 

• Οδεγφο ππεξεζηψλ μελνδνρείσλ ζε 

ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο 
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03 

ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη κηα αλάπηπμε πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ρσξίο 

λα δηαθπβεχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ 

γελεψλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ 

αεηθφξνο αλάπηπμε πεξηιακβάλεη ηξεηο 

δηαζηάζεηο: νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη 

θνηλσληθή. 

 

ΟΗ 3 ΓΗΑΣΑΔΗ 

Ζ ελζσκάησζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

 

 

 

 

 

Περηβαιιοληηθή βηφζηκόηεηα: 

Ενχκε κέζα ζηα κέζα ησλ θπζηθψλ καο πφξσλ. 

Γηα λα δήζνπκε κε αιεζηλή πεξηβαιινληηθή 

βησζηκφηεηα, πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε φηη 

θαηαλαιψλνπκε ηνπο θπζηθνχο καο πφξνπο, 

φπσο ηα θαχζηκα ελέξγεηαο, ηα εδάθε, ην λεξφ 

θ.ιπ., κε βηψζηκν ξπζκφ. 

 

Κοηλφληθή βηφζηκόηεηα:  

Ζ θνηλσληθή βησζηκφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

θνηλσλίαο ή νπνηνπδήπνηε θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο λα επηηχρεη επίκνλα κηα θαιή 

θνηλσληθή επεκεξία. Ζ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο 

βησζηκφηεηαο δηαζθαιίδεη φηη ε θνηλσληθή 

επεκεξία κπνξεί λα δηαηεξεζεί καθξνπξφζεζκα. 

 

Οηθολοκηθή βηφζηκόηεηα: 

Ζ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα πξνυπνζέηεη φηη κηα 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο ηεο 

απνηειεζκαηηθά θαη ππεχζπλα, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε βηψζηκν ηξφπν, ψζηε λα 

παξάγεη ζηαζεξά ιεηηνπξγηθά θέξδε. Υσξίο 

ιεηηνπξγηθφ θέξδνο κηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

ζηεξίμεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Υσξίο λα ελεξγεί 

ππεχζπλα θαη ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά 

ηνπο πφξνπο ηεο, κηα επηρείξεζε δελ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα δηαηεξήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

καθξνπξφζεζκα. 

 

Οργαλφηηθή βηφζηκόηεηα 

Σν Daphnilla Bay ζε θαζεκεξηλή βάζε 

αλαπηχζζεη ην ζρέδην εξγαζίαο ηνπ κε ηξφπν πνπ 

είλαη πξννδεπηηθά πην ππεχζπλν απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

δεκηνπξγνχκε ηελ "πξάζηλε νκάδα". Ζ νκάδα 

αθνινπζεί ην πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα θαη ηηο 

δεζκεχζεηο ησλ γεληθψλ πνιηηηθψλ ηεο Grecotel. 

Δπηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο θχξηνπο ηνκείο: ην 

πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο. Ζ Green Team είλαη ππεχζπλε γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθψλ 

κεηξήζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα θάζε 

μελνδνρείν 
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• Ο Πεξηβαιινληηθφο Γηεπζπληήο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη γηα 

ηελ επηθνηλσλία απηήο ηεο πνιηηηθήο κε 

φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πειάηεο. 

• Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ πξνψζεζε, ππνζηήξημε 

θαη εθαξκνγή ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο 

εξγαζίαο ηνπ. 

• Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο δεζκεχεηαη λα 

παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία θαη ηε ζπλερή βειηίσζε 

ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΔΚΘΔΖ 

Ζ βηψζηκε έθζεζε ζηνρεχεη ζηελ παξνρή 

πξνζβάζηκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο 

πξαθηηθέο ηεο Grecotel ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο ηεο επηπηψζεηο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηε ζπκβνιή ηεο - ζεηηθή ή 

αξλεηηθή - πξνο ην ζηφρν ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

Grecotel εληνπίδεη ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ζηελ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ ή / θαη ηελ 

θνηλσλία θαη ηηο απνθαιχπηεη ζχκθσλα κε έλα 

παγθνζκίσο απνδεθηφ πξφηππν. 

 

Απηή είλαη ε δεχηεξε έθζεζε δεκφζηαο 

βησζηκφηεηαο ηνπ Daphnilla Bay θαη θαιχπηεη ηελ 

επνρή ηνπ 2018 (νη πεξίνδνη αλαθνξάο είλαη απφ 

ην άλνηγκα έσο ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο). 

Ζ έθζεζε πεξηγξάθεη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, 

θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα επηηεχγκαηά καο 

γηα θάζε ηνκέα ελδηαθέξνληνο (πεξηβάιινλ, 

θνηλσλία θαη νηθνλνκία). ε θάζε ηνκέα, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο εηδηθψλ πνιηηηθψλ (βι. Παξάξηεκα), 

πξνζπαζνχκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηα νθέιε ηεο 

ιεηηνπξγίαο καο θαη λα κνηξαζηνχκε ηελ αμία πνπ 

δεκηνπξγείηαη. 

Πνιιέο απφ ηηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο, ηα 

ζεκεία θαη νη ζηφρνη πξνέξρνληαη απφ ηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο νκάδαο. Παξ 'φια απηά, ην Daphnilla 

Bay είλαη έλα εηδηθφ πξντφλ, είλαη έλαο ρψξνο πνπ 

ιεηηνπξγεί κέζα απφ ζαπκάζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

είλαη αθηεξσκέλνη ζην φξακα ηνπο γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δνχιεπαλ θαη ηηο αλαδεηήζεηο 

Ζ νκάδα βησζηκφηεηάο καο, ζε ζπλεξγαζία κε 

εκπεηξνγλψκνλεο, εληφπηζε ηα ζέκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη θαη νη δείθηεο απφδνζεο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα ηνπ 

θιάδνπ θαη αλαγλσξηζκέλα ζεκεία αλαθνξάο 

αλαθνξάο, π.ρ. ην TUV ζηελ Απζηξία. Πηζηεχνπκε 

φηη απηή ε έθζεζε παξέρεη κηα δίθαηε θαη αθξηβή 

αλαπαξάζηαζε ηεο απφδνζεο ηεο αεηθνξίαο καο. 

 

Ζ έθζεζε βαζίδεηαη ζηηο ηξεηο πην ζεκαληηθέο 

ελφηεηεο: πειάηεο, εξγαδφκελνη, απνηειέζκαηα. Ο 

ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ εγγπάηαη 

ζπλεθηηθέο δξάζεηο θαη εμαζθαιίδεη κηα 

απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή λννηξνπία. 

ηελ πξψηε ελφηεηα ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο, ε 

πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηελ θηινμελία, 

ππεξβαίλνληαο ηε κεηξηφηεηα θαη ηελ 

ελζπλαίζζεζε. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

θαηλνηνκία πνπ ππνηίζεηαη φηη απνηειεί ηε βάζε 

γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

ηε δεχηεξε ελφηεηα ν θεληξηθφο αξηζκφο είλαη 

ππάιιεινο. Δπνκέλσο, ην άγρνο είλαη ζην 

πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ιέμεηο-θιεηδηά 

είλαη εδψ: εκπηζηνζχλε θαη ακνηβαίνο ζεβαζκφο. 

Ζ αλνηθηφηεηα θαη ε δηαθάλεηα πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

θξνληίδαο ησλ νκνηίκσλ. 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ππνδεηθλχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηηο 

ηερληθέο πψιεζεο. 
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Ζ θαηαλάισζε ρεκηθψλ νπζηψλ 

κεηψζεθε 

 

Καηαλάισζε λεξνχ 

κεηψζεθε θαηά 3% 

 

46,359 θηιά 

απνβιήησλ αλαθπθιψζεθαλ 

 

Βξαβεπκέλνη κε ηελ Μπιέ 

ζεκαία απφ ην 2012 

 

85% θσηηζκφο LED ζηα 

δσκάηηα. 

Γξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία 

Νέα ζπλεξγαζία κε κε 

θεξδνζθνπηθή 

εζεινληηθή νξγάλσζε. 

 

Οηθνινγηθά 

θιηκαηηζηηθά 

ζπζηήκαηα 

εγθαηεζηεκέλα ζε φια 

ηα κπαλγθαιφνπ 

 

Grecotel LUX ME Daphnila 

Bay Dassia βξαβεχεηαη κε ην 

Travelife απφ ην 2014 
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ΠΗΣΔΤΟΤΜE – ΚΑΝΟΤΜΔ – ΘΑ ΚΑΝΟΤΜΔ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΠΗΣΔΤΟΤΜΔ 

 πλερήο βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

καο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε (CSR) 

 Δλζάξξπλζε ησλ ζπλεξγαηψλ καο 

λα αθνινπζήζνπλ ηηο Πνιηηηθέο ηεο 

Grecotel θαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο 

 Σήξεζε ηεο ειιμληθήο λνκνζεζίαο 

 Ο αληίθηππφο καο ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα θαηαλνείηαη θαη 

θαιιηεξγείηαη 

 πδεηάκε κε ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα γηα ακνηβαία νθέιε 

 Τπνζηεξίδνπκε 

απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

 εβφκαζηε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

  Γηαθάλεηα γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

καο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

Ζ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα εζηηάδεη ζηνπο 

αθφινπζνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο: 

 Μεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο 

 Υξήζε πνηνηηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ εηαίξσλ 

 Ηζεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο 

ΚΑΝΟΤΜΔ 

 Να δηαηεξνχκε ελεκεξσκέλεο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

 Βεβαησλφκαζηε φηη ε Green Team 

έρεη φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο 

πφξνπο 

 Καζηέξσζε ξεαιηζηηθψλ Πξάζηλσλ 

ζηφρσλ γηα θάζε ηκήκα 

 Αθνινπζνχκε ηηο αξρέο ηνπ ISO 

14001 

 Καζνξίδνπκε ζηφρνπο γηα ηελ 

ελέξγεηα θαη ηε κείσζε ηνπ λεξνχ 

 Διέγρνπκε εάλ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα θεθάιαηα / δάλεηα γηα 

επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο 

 Δλζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

παξνπζηάζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο 

γηα κείσζε ηνπ λεξνχ 

 Παξέρνπκε πιεξνθνξίεο κέζσ 

ηζηφηνπσλ θαη αλαθνξψλ 

 Δπηθνηλσλνχκε ζπλερψο κε ηηο 

ηνπηθέο αξρέο 

 Κάλνπκε δσξεέο  

 Δλζαξξχλνπκε ηνπο επηζθέπηεο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε δσξεέο 

 Θα ηεξκαηίδεηαη ε ζπλεξγαζία 

φπνπ εληνπίδνληαη παξαβηάζεηο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ή παηδηθή εξγαζία 

 Μίζζσζε αηφκσλ αλεμάξηεηα 

απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά 

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα 

κέιε ηεο νκάδαο 

 Δπίηεπμε νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο κε 

ζπλερείο βειηηψζεηο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο 

 Να επηδηψθεηαη ε ζπλερήο αχμεζε ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα επηδεηθλχεηαη ν 

βαζηθφο ξφινο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. 

ΘΑ ΚΑΝΟΤΜΔ 

 Δθαξκνγή πιαηζίνπ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ 

 Δηήζηα έθζεζε βησζηκφηεηαο 

 χγθηζε  ησλ  αξηζκψλ  

θαηαλάισζεο κε ηνπο δείθηεο ηεο 

βηνκεραλίαο μελνδνρείσλ 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ   

 πληήξεζε εμνπιηζκνχ γηα βέιηηζηε 

ελεξγεηαθή απφδνζε 

 Έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο 

επηζθεπηψλ 

 πλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ην Υακφγειν ησλ Παηδηψλ 

Δλεκέξσζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ εγρεηξηδίσλ (πξν-άθημε, 

αξρηθή θαηάξηηζε θαη θξνληίδα) 

 Παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο 

 Νέεο επθαηξίεο αγνξάο 

 Υξήζε Δξσηεκαηνινγίσλ Ηθαλνπνίεζεο 

θαη Έξεπλεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά 

 Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ, 

βειηηψλνληαο ηελ δηαλνκή ηεο δήηεζεο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ 

 

Σν 1992, ην Grecotel έγηλε ην πξψην 
κεζνγεηαθφ μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε νηθνινγηθνχο ειέγρνπο ζηα 
μελνδνρεία ηεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο 
ΔΔ θαη δεκηνχξγεζε έλα ηκήκα 
πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζκνχ ζην ηκήκα 
ιεηηνπξγίαο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ. Οη 
πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 
κνλαδηθνχ αγξνηηθνχ ηκήκαηνο πνπ 
πξνκεζεχεη βηνινγηθά πξντφληα ζηα 
μελνδνρεία, νδήγεζαλ ζηελ ηηκή ηνπ Οκίινπ 
κε ηα πην αλαγλσξηζκέλα πεξηβαιινληηθά 
βξαβεία παγθνζκίσο. Σν Grecotel απνηειεί 
πιένλ έλα παξάδεηγκα ζηα θνξπθαία 
ηνπξηζηηθά ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα. 

Σν μελνδνρείν Daphnilla Bay σο κέινο ηεο 
αιπζίδαο μελνδνρείσλ Grecotel αλαγλσξίδεη 
ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ 
ηνπξηζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε Grecotel 
Daphnilla Bay εθαξκφδεη ην χζηεκα 
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ην νπνίν 
απνθαιχπηεη ηε δέζκεπζή καο γηα ηελ 
αλάπηπμε ελφο βηψζηκνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξννξηζκνχ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη 
ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. δηαδηθαζίεο. 
Με ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ην μελνδνρείν 
θαζνξίδεη φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη έρεη ζεζπίζεη 
πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε, ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηε ζπλερή 
βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ 
θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Ζ 
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Grecotel 
θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο καο, 
νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ή 
λα ζπκβάινπλ ζε ελδερφκελεο επηπηψζεηο 
ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηνίθεζε 
δεζκεχεηαη: 

• λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην λφκν, ηνπο 
θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
μελνδνρείνπ θαη λα έρνπλ αληίθηππν 
ζην πεξηβάιινλ. 

• λα αμηνινγήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο 
επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

μελνδνρείνπ κε ζηφρν ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ή ηελ εμάιεηςε ηπρφλ 
επηβιαβψλ επηπηψζεσλ. 

• λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 
λα απνηξέςνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή 
ξχπαλζεο πνπ ζα επεξεάζεη ην 
ηνπηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηνηθίαο 
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

• ζηνρεχνπλ ζηε ζπλερή βειηίσζε 
κέζσ ηεο ζέζπηζεο λέσλ ζηφρσλ θαη 
ζπλερνχο έξεπλαο γηα βειηησκέλεο 
πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο. 

• Να ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε, ηηο αξρέο θαη ηελ 
ηνπηθή θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 
ελζσκαησζνχλ νη ηνπηθέο 
πξννπηηθέο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΔΑ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 

Ζ Grecotel εθηειεί νηθνινγηθνχο ειέγρνπο ζηα 
μελνδνρεία ηεο. Με βάζε ηα πνξίζκαηά ηεο, 
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί βειηηψζεηο ζηνπο 
αθφινπζνπο ηνκείο. 

• Γηαρείξηζε απνβιήησλ (πγξψλ & 

ζηεξεψλ) 

• Δμνηθνλφκεζε λεξνχ & ελέξγεηαο 

• Έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο 

• Παξαγσγή βηνινγηθψλ θπηψλ, 

ινπινπδηψλ θαη ιαραληθψλ ζε 

θήπνπο μελνδνρείσλ 

• Κνκπνζηνπνίεζε 

• Βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ αθηψλ 

• Πνιηηηθή θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

• Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη 

επηθνηλσλία (πξνζσπηθφ, 

επηζθέπηεο, ζπλεξγάηεο, ηχπνο) 
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ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΩ ΑΠΟ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 

Πξνζηαζία θαη αλάδεημε θπζηθψλ, ηζηνξηθψλ 
θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπνζεζηψλ ή κλεκείσλ. 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

• Γαιάδηεο εκαίεο ζηηο παξαιίεο ησλ 

μελνδνρείσλ Grecotel 

• Παξαιίεο γηα ηελ "Caretta caretta" 

πνπ θσιηάδεη ζε Ρέζπκλν, Κξήηε & 

Γπηηθή Πεινπφλλεζν 

• Τπνζηήξημε πεξηβαιινληηθψλ 

πξνγξα-κκάησλ πνπ πξνζηαηεχνπλ 

ηελ άγξηα δσή θαη ηα θπζηθά 

απνζέκαηα 

Ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

• Αξραία Διεχζεξλα, Κξήηε 

• Μνλή Αγίαο Δηξήλεο, Κξήηε 

Σνκέαο Γεσξγίαο 

• Agreco Farm Ρέζπκλν, Κξήηε - ε 

βηηξίλα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ηνπ 

Grecotel 

• Πξνψζεζε ηνπηθψλ, βηνινγηθψλ, 

παξαδν-ζηαθψλ πξντφλησλ ζηα 

εζηηαηφξηα μελνδνρείσλ θαη ζηηο κίλη 

κάξθεη 

• Σερληθή βνήζεηα ζηνπο ηνπηθνχο 

παξαγσγνχο 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 
επηηπγράλεηαη κε: 

• Φπιιάδηα, Δλεκεξσηηθά, εκηλάξηα, 

Γηαθάλεηεο,  Grecotel Magazine, 

Πξφγξακκα Οηθνινγηθήο Κνπιηνχξαο 

γηα ηνπο Grecotel Guests & 

Employees: 

• Δξγαζηήξηα, πλέδξηα, Δθδφζεηο, 

Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο θαη 

δηαιέμεηο ζε ζρνιέο ηνπξηζκνχ, 

πλέληεπμε Σχπνπ, Τπνζηήξημε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ΜΚΟ 

γηα ηνπηθέο θνηλφηεηεο, Ηδξχκαηα, 

Παλεπηζηήκηα, Πξνκεζεπηέο, κέιε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. 

AGRECO: Παραδοζηαθή Φάρκα 

ηελ Κξήηε, καθξηά απφ ηνπο 
πνιπζχρλαζηνπο ηνπξηζηηθνχο θφκβνπο, νη 
πινχζηεο παξαδφζεηο ηεο αγξνηηθήο δσήο 
παξακέλνπλ. Δμάιινπ, ε γεσξγία παξακέλεη 
έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 
ηνπ λεζηνχ θαη ηνπ θξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο. Χο 
απνηέιεζκα, ην αγξφθηεκα Agreco ηνπ 
Grecotel άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ην 2001, θνληά 
ζην ρσξηφ Άδειε ηεο Κξήηεο. Απηφ ην 
ηδησηηθφ ηδηφθηεην θηήκα 40.000 
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ απνηειεί θαηλνηφκν 
δείθηε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ 
γηα παξαδνζηαθή θαη ζχγρξνλε θαιιηέξγεηα 
θαη αλαπαξαγσγή δψσλ. Ζ Agreco 
δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Νίθν 
Γαζθαιαλησλάθε, ηδξπηή ηνπ Οκίινπ Ν. 
Γαζθαιαλησλάθε-Grecotel, σο κέξνο ηνπ 
νξάκαηφο ηνπ λα πξνζθέξεη ζηνπο 
επηζθέπηεο πγηεηλά, θξέζθα αγξνηηθά 
πξντφληα, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηελ 
αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 
Δηδηθά ζηελ Κξήηε, φπνπ ε θηινμελία είλαη 
παξάδνζε απφ ηηο κέξεο ηνπ Γία, ε ππνδνρή 
θάπνηνπ ζην ζπίηη ζαο είλαη ζαλ λα ηνπο 
εληάζεηο ζηελ νηθνγέλεηά. 

Ζ βαζηθή ηδέα, είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ 
ηνπηθψλ αγξνηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο 
Grecotel γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 
παξαγσγήο θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 
δσήο ηεο Κξήηεο. Ο γεληθφο ζηφρνο είλαη λα 
δνζεί ζηνπο επηζθέπηεο ε πξψηε εκπεηξία 
ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ 
ειιεληθψλ πξντφλησλ, φπσο ειαηφιαδν, 
ειηέο, κέιη, θξαζί, καξκειάδεο, ηνπηθά βφηαλα 
θ.α.. Ζ Agreco ιεηηνπξγεί επίζεο σο 
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, αλνίγνληαο λένπο 
ηξφπνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, 
ψζηε λα κεηαθέξεη ζηαδηαθά λέεο 
πεξηβαιινληηθέο ηδέεο ζηνπο αγξφηεο ηεο 
Κξήηεο. 

Ζ Agreco παξάγεη νηθνινγηθά πξντφληα πνπ 
πιεξνχλ φια ηα πξφηππα ηεο ΔΔ θαη έρνπλ 
πηζηνπνηεζεί κε ην πξφηππν ISO 22000:05, 
απνδεηθλχνληαο έηζη φηη ε θαιιηέξγεηα είλαη 
δπλαηή ρσξίο ηε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ 
ηειηθά ξππαίλνπλ ην έδαθνο, ην λεξφ θαη ηελ 
πγεία καο. 
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Ζ Grecotel αληηπξνζσπεχεη κε ππεξεθάλεηα 
έλα παξάδεηγκα νξφζεκν απφ ηε δεθαεηία 
ηνπ '90, πνπ είλαη ην πξψην πξφγξακκα 
ζχλδεζεο μελνδνρείνπ κε ηελ ηνπηθή 
παξαγσγή θαη έρεη θαζηεξψζεη ηνλ ζεζκφ ηεο 
γεσξγίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζχκβαζε γηα λα 
εληζρχζεη θαη λα ζηεξίμεη ηελ ηνπηθή 
θνηλφηεηα καδί κε ηνπο ηνπηθνχο αγξφηεο θαη 
παξαγσγνχο δηάθνξα πξντφληα γηα 
μελνδνρεία Grecotel ζηελ πφιε ηνπ 
Ρεζχκλνπ. 

Σν πξφγξακκα Agreco απνζθνπεί ζηε 
δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ 
θαιιηέξγεηαο ηεο γεο ζηελ Κξήηε θαη σο εθ 
ηνχηνπ έρεη ζεκαληηθέο πνιηηηζηηθέο 
επηπηψζεηο. Μηα πνηθηιία άιισλ βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ απφ κηθξνθαιιηεξγεηέο ζε άιιεο 
πεξηνρέο ηεο Κξήηεο ζπκπιεξψλεη ην θάζκα 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη κε ηελ 
νλνκαζία AgrecoFarms (ηπξί, βηνινγηθφ 
άλζνο θαη πεχθν κέιη, βηνινγηθφ ειαηφιαδν, 
ειηέο, ζηαθίδεο θιπ.) Καζψο θαη εηδηθή ζεηξά 
πξνζσπηθήο θξνληίδαο πξντφληα πνπ 
παξαζθεπάδνληαη κε θαζαξά θπζηθά 
ζπζηαηηθά: ζακπνπάλ, καιαθηηθφ καιιηψλ, 
κάζθα καιιηψλ, αθξφινπηξν, θξέκα ρεξηψλ 
θ.ιπ.) 

ρεδηαζκέλν κε ην ρέξη, θάζε πέηξα ζηελ 
Agreco δηαηεξεί ηε ιεπηή ηζνξξνπία κεηαμχ 
αλζξψπνπ θαη θχζεο, ην αγξφθηεκα θαη ηα 
θηίξηά ηνπ βξίζθνληαη ζε απφιπηε αξκνλία κε 
ην ηνπίν. Έλαο λεξφκπινο, έλαο θνχξλνο κε 
μχια, έλα θειάξη θξαζηψλ, εξγαζηήξηα 
αλάινγα κε ηελ επνρή, φπσο έλα δσκάηην γηα 
ηελ μήξαλζε ησλ αξσκαηηθψλ βνηάλσλ θ.α.. 
Δπίζεο ζην αγξφθηεκα ζα βξεηο ηελ εθθιεζία 
ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, κίλη δσνινγηθφ θήπν κε 
δψα φπσο ειάθηα, θξη-θξη, θνπλέιηα, νξηχθηα, 
πέξδηθεο, πεξηζηέξηα, παγψληα, 
ζηξνπζνθάκεινη, γατδνπξάθηα, γαινπνχιεο, 
πξφβαηα, αγειάδεο, θνηφπνπια θιπ.). Σν 
αγξφθηεκα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά απφ ηνλ 
Μάην έσο ηνλ Ννέκβξην. 

ηελ Agreco ν επηζθέπηεο κπνξεί λα βηψζεη 
ην κνλαδηθφ θαη εηδηθφ πξφγξακκα "Be a 
Farmer for a day" θαη ηνπο "Young Farmers" 
γηα ηα κηθξά παηδηά κε επνρηαθέο 
δξαζηεξηφηεηεο φπσο: 

 Μάζεηε λα καγεηξεχεηε θαη λα 
παξαζθεπάδεηε γεκηζηά ιαραληθά 
(ληνκάηεο, πηπεξηέο, θνινθπζάθηα) 

 Φηηάμηε ςσκί θαη ςήζηε ην ζην 
παξαδνζηθαφ θνχξλν. Γνθηκάζηε ην 
θξέζθν, βπζηζκέλν ζε παξζέλν 
ειαηφιαδν. 

 Γηαιέμηε ακπειφθπιια γηα λα 
θηηάμεηε ην πεξίθεκν ειιεληθφ 
ληνικαδάθηα. 

 Δπηιέμηε ηα θξέζθα ιαραληθά απφ 
ηνπο νξγαληθνχο θήπνπο γηα λα 
απνιαχζεηε αξγφηεξα. 

 πιιέμηε απγά φξληζαο γηα λα 
θηηάμεηε νκειέηα ζε ρσξηάηηθν ζηπι. 

 Άξκεγκα θαηζίθαο. 

 Βνεζήζηε λα θφςεηε ηα πξφβαηα. 

 Γνθηκάζηε ην λσπφ γάια θαη δείηε 
πψο γίλεηαη ην ηνπηθφ ηπξί. 

 Κάληε θξεηηθέο πίηεο ηπξηνχ. 

... θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο, φηαλ ν 
επηζθέπηεο ηειεηψζεη κε ηελ ζχληνκε 
γεσξγηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ, νη επηζθέπηεο 
κπνξνχλ λα θαζίζνπλ πίζσ ζηελ Σαβέξλα 
ηεο θάξκαο κε  ζέα ζηνπο ακπειψλεο, ηνπο 
ειαηψλεο θαη ην πεληαθάζαξν Αηγαίν θαη λα 
απνιαχζνπλ έλα πγηεηλφ θαη ζξεπηηθφ θξεηηθφ 
κελνχ. Μφλν θξέζθα, βηνινγηθά αγξνηηθά 
πξντφληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κελνχ θαη ε 
πξνεηνηκαζία γίλεηαη εμ νινθιήξνπ ζηηο 
αγξνηηθέο θνπδίλεο. 

Ζ Agreco απνηειεί απφ κφλε ηεο, κηα 
επηηπρεκέλε ππφζεζε βησζηκφηεηαο θαζψο: 

 επηηπρψο δηαζπλδέεη ηνλ πξσηνγελή 
ηνκέα κε ηνλ ηνπξηζκφ 

 ζπλερίδεη ηελ θξεηηθή παξάδνζε 

 απνηειεί κνλαδηθφ παξάδεηγκα 
θξεηηθήο θηινμελίαο 

 ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 
δηάδνζε ζε ηνπηθέο εθδειψζεηο, 
ζρνιηθέο επηζθέςεηο, επηζθέςεηο ζε 
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζπλέδξηα, 
εθδειψζεηο θ.ιπ. 

 ππνζηεξίδεη ηνπο κηθξνχο ηνπηθνχο 
παξαγσγνχο 

 ππνζηεξίδεη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα κε 
ην λα είλαη ζεκαληηθφο εξγνδφηεο 

 αληηπξνζσπεχεη ην θαιχηεξν θαη 
αλαπηχζζεη ηε κνλαδηθή θνπιηνχξα, 
ηζηνξία ηεο Κξήηεο 

 δείρλεη ηελ ηνπηθή θνπδίλα θαη 
εληζρχεη ηελ θξεηηθή γαζηξνλνκηθή 
ηαπηφηεηα 

 ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ηνπηθέο θαη 
πεξηθεξεηαθέο αξρέο. 
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σν πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα Grecotel 
ρξεζηκνπνηήζεθε σο παξάδεηγκα ζηελ 
έθδνζε ηνπ Agenda 21 γηα ηελ παγθφζκηα 
βηνκεραλία ηνπξηζκνχ. Πεξηιακβάλεη 
δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο ησλ 
μελνδνρείσλ θαη επηθεληξψλεηαη ζε 4 
βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο (KPI). 

• Δλέξγεηα 

• Νεξφ 

• Απφβιεηα θαη Αλαθχθισζε 

• Υεκηθά πξντφληα 
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ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη ν θχξηνο 

ζπληειεζηήο ζηηο άκεζεο θαη έκκεζεο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Με ηε δεκηνπξγία ηεο 

απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη ηε ρξήζε ηεο 

ηειεπηαίαο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο ζηε δηαρείξηζε 

ελέξγεηαο, πξνζπαζνχκε λα κεηψζνπκε ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπκε 

ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Πξνρσξεκέλα πιηθά θαη ζπζηήκαηα εγθαζίζηαληαη 

ζηα θηίξηα  γηα λα κεησζεί ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. Απηά πεξηιακβάλνπλ: 

• Δλεξγεηαθά απνδνηηθά παξάζπξα 

• χζηεκα κφλσζεο εμσηεξηθνχ ηνίρνπ 

πςειήο πνηφηεηαο, ην νπνίν κεηψλεη 

ζεκαληηθά ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο  

• Φσηηζκφο ρακειήο ελεξγεηαθήο 

ηερλνινγίαο 

• πζηήκαηα ειέγρνπ θεληξηθνχ θσηηζκνχ 

• Μέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

(θσηνθχηηαξα θ.α.) 

• Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ςχμε 

• Μείσζε εμσηεξηθψλ θνξηίσλ απφ ηελ 

πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία 

παξέρνληαο ζσζηή ζθίαζε ηνπ θηηξίνπ 

• Αληηθαηάζηαζε ησλ πιαηζίσλ παξαζχξσλ 

πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα θξχα γέθπξα θαη / ή 

ηνπνζεηήζηε παξάζπξα κε δηπιά ηδάκηα, 

γηα λα κεηψζεηε ην ζπληειεζηή κεηαθνξάο 

θξχνπ 

• Απφθηεζε απμεκέλεο απφδνζεο κε 

ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο 

• Υξήζε ηερληθψλ θπζηθήο ςχμεο 

• Υξήζε ηερληθψλ εμαεξηζκνχ λχρηαο, 

αλεκηζηήξεο νξνθήο. 

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ην θσηηζκφ 

• Υξήζε βειηησκέλσλ ιακπηήξσλ 

θζνξηζκνχ 

• Αηζζεηήξεο θίλεζεο, ζπζθεπέο ρξνληζκνχ 

• Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη 

πξνεηδνπνηεηηθψλ εηηθέησλ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο θαη ην πξνζσπηθφ 

• Δθκεηάιιεπζε  ηνπ θσηφο  ηεο εκέξαο 

απνηειεζκαηηθά κέζα ζην θηίξην 

• Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη 

επηθνηλσλία 

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηνλ εμνπιηζκφ 

• Υξήζε  εμνπιηζκνχ  πςειήο απφδνζεο 

θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηνχ 

εμνπιηζκνχ ζε φια ηα μελνδνρεία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνπδηλψλ, 

ησλ γξαθείσλ, ησλ πιπληεξίσλ θ.ιπ.) 

• Ζιεθηξηθέο καγλεηηθέο θιεηδαξηέο γηα ηελ 

απηφκαηε δηαθνπή ηνπ θσηηζκνχ θαη ησλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (εθηφο απφ ην 

ςπγείν) 

Δθπαίδεπζε - Δπαηζζεηνπνίεζε 

• Δθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ καο γηα ηηο 

θαιχηεξεο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο ζηνλ 

ηξφπν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

• Δθπαίδεπζε νηθηαθήο θξνληίδαο 

Δθπαηδεχνπκε νηθηαθνχο βνεζνχο ζην 

πψο λα κεηψζνπκε ην λεξφ θαη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  

Καηά ηελ είζνδν ζηα δσκάηηα ησλ επηζθεπηψλ, 

κεηαμχ άιισλ, νη λνηθνθπξέο πξέπεη: 

1 | Απελεξγνπνίεζε φισλ ησλ  ζπζθεπψλ φπσο 

νη ηειενξάζεηο 

2 | Αθήλνπκε  ην θπζηθφ ειηαθφ θσο λα κπεη ζην 

δσκάηην 

3 | Απελεξγνπνίεζε  ηνπ θιηκαηηζκνχ ή ξχζκηζε 

ζε ινγηθή ζεξκνθξαζία. 

4 | Ρχζκηζε ηεο ςχμεο ζηνπο 24
ν
C (βέιηηζηε 

απφδνζε) 

 

Πξνψζεζε ηεο πκκεηνρήο ησλ Πειαηψλ 

Ζ ζπκβνιή ηνπ πειάηε ζηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ζηελ επηηπρία ησλ 

ζηφρσλ ηεο ελέξγεηαο. Οη επηζθέπηεο 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ μελνδνρείνπ 

θαη είλαη εππξφζδεθηνη λα ζπκκεηάζρνπλ.  



 
 

 

04 | Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ι Κ Η  Δ Ι Α  Σ Α  Η  

Οη εηδνπνηήζεηο/ελεκεξψζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο 

πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ην μελνδνρείν λα 

επηηχρεη ηνπο ελεξγεηαθνχο ηνπ ζηφρνπο 

παξακέλνπλ κέζα ζηα δσκάηηα. 

• Παξαθαινχκε ηα θψηα λα ζβήζνπλ φηαλ 

δελ ρξεζηκνπνηείηε. 

• Θπκεζείηε λα θιείζεηε φια ηα παξάζπξα 

θαη ηηο πφξηεο φηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε 

ε ζέξκαλζε ή ν θιηκαηηζκφο. 

• Δίλαη πνιηηηθή καο λα αιιάδνπκε ηα 

ζεληφληα θάζε 3 εκέξεο. Δάλ επηζπκείηε 

λα αιιάδεηε ηα ζεληφληα ζαο πην ζπρλά, 

ελεκεξψζηε καο, ηνπνζεηψληαο απηή ηελ 

θάξηα ζην καμηιάξη ην πξσί.. 

Πξνψζεζε ηεο πκκεηνρήο ησλ Δξγαδνκέλσλ 

Όινη νη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη ζηνλ ηξφπν 

κείσζεο ηφζν ησλ πδάησλ φζν θαη ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ
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ΓΔΗΚΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

σλοιηθή εηήζηα θαηαλάιφζε ελέργεηας 

 

Δηήζηα θαηαλάιφζε ελέργεηας αλά εκέρα επηζθέυεφς 
 

 

 

BASELINE YEAR 2018 2.426.760

SEASON 2018 2426760

NEXT YEAR TARGET 2019 2.260.000
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ΓΔΗΚΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Καηαλάιφζε ελέργεηας αλά πεγή 2018 (KWh) 
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ENERGY INDICATOR 

Monthly Energy Consumption 

 

 

 

 

ΓΔΗΚΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Μεληαία θαηαλάιφζε ελέργεηας 

 

 

 

Μεληαία θαηαλάιφζε ελέργεηας αλά εκέρα επηζθέυεφλ 

 

 

 

 

MARC
H-

APRIL
MAY JUN JUL AUG SEPT OCT

SEASON 2018 0 308.597 369.991 574.397 480.875 409.473 283.427

0 

308.597 
369.991 

574.397 
480.875 

409.473 
283.427 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

K
W

h
 

MARC
H-

APRIL
MAY JUN JUL AUG SEPT OCT

SEASON 2018 0 308.597 369.991 574.397 480.875 409.473 283.427

0 

308.597 
369.991 

574.397 
480.875 

409.473 

283.427 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

K
W

h
 

MARCH-
APRIL

MAY JUN JUL AUG SEPT OCT

SEASON 2018 0,00 27,08 24,84 25,61 21,29 26,15 32,23

27,08 
24,84 25,61 

21,29 

26,15 

32,23 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

K
W

h
 /

 G
u

e
st

 D
ay

 



 
 

 

04 | Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ι Κ Η  Δ Ι Α  Σ Α  Η  

  

ΓΔΗΚΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

  

Οη θχξηεο πεγέο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε έλα μελνδνρείν είλαη: 

• Γσκάηηα 734143,70 (KWh) 

• Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 170000,00 (KWh) 

• Φπγεία 57114,00 (KWh) 

• Αζηξαπή 9775,00 (KWh) 

• ηάζε αληιίαο ιπκάησλ 10724,00 (KWh) 

• Κιηκαηηζκφο 620000,00 (KWh) 

• Κνπδίλα 630719,00 (KWh) 

• Μπαξ 24071,80 (KWh) 

• Κήπνο Lightning 12500,00 (KWh) 

• Πηζίλεο Πηζίλαο 114879,50 (KWh) 

• Όζκσζε 42833,00 (KWh) 

Σν μελνδνρείν έρεη εγθαηαζηήζεη αξθεηνχο κεηξεηέο ελέξγεηαο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ελέξγεηαο. 

 Ο θιηκαηηζκφο (ζέξκαλζε / ςχμε, αεξηζκφο) είλαη ν κεγαιχηεξνο ηειηθφο ρξήζηεο ηεο ελέξγεηαο ζηα 

μελνδνρεία. 
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ΝΔΡΟ 

 

Ζ ιεηςπδξία είλαη έλα αλαγλσξηζκέλν 

παγθφζκην πξφβιεκα, ελψ ε δήηεζε γηα λεξφ 

αλακέλεηαη λα ππεξβεί ηελ πξνζθνξά θαηά 

40% κέρξη ην 2030. 

Ζ πινπνίεζε κηαο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηαζεζη-

κφηεηα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή θαη 

ηε δηαρείξηζή ηνπο. Ζ πνηφηεηα θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πδάησλ ζεσξνχληαη σο 

ζεκαληηθφο θίλδπλνο βησζηκφηεηαο, ν νπνίνο 

αληηκεησπίδεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

θαηάιιεισλ βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ πνιηηηθψλ. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ παξαθνινπζείηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα. 

Σαπηφρξνλα, θαηαβάιινληαη ζπλερείο πξνζπά-

ζεηεο γηα ηε κείσζε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ. 

Ζ Grecotel, αθνινπζψληαο φιε ηελ εζληθή θαη 

δηεζλή λνκνζεζία, δηαζθαιίδεη φηη ε πεγή ηνπ 

λεξνχ δελ επεξεάδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ηελ ηνπηθή πξνζθνξά ή ην πεξηβάιινλ. 

Όια ηα ιχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πδάησλ βξνρήο, απνξξίπηνληαη κε ειεγρφκελν 

ηξφπν (ζχλδεζε κε Γήκν), πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζνχλ νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη 

έμσ απφ ηα φξηα κηαο ηδηνθηεζίαο. 

 

Μέηξεζε ηεο ρξήζεο λεξνχ 

Σν πξψην βήκα ήηαλ ε έλαξμε ηεο κέηξεζεο 

ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ θαη o θαζνξηζκφο 

ζηφρσλ κείσζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπκε ην ζεκείν εθθίλεζεο (έηνο 

αλαθνξάο) θαη λα κάζνπκε πφζν λεξφ 

θαηαλαιψλεηαη θαη πψο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ρξήζεσλ, φπσο δσκάηηα θαη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη θ.α.. 

 

 

 

 

 

 

Πξνζδηνξηζκφο, Αμηνιφγεζε θαη Δπηινγή 

Μέηξσλ Απνδνηηθφηεηαο 

Οη αθξηβείο θαη εθηεηακέλεο κεηξήζεηο 

απνθαιχπηνπλ επθαηξίεο γηα κείσζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη παξέρνπλ ηηο βάζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αμηνινγνχληαη θαη λα ηαμηλνκνχληαη νη δηάθνξεο 

επηινγέο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηνηηθνχο παξάγν-

ληεο, φπσο ν αληίθηππνο ζηελ εκπεηξία ηνπ 

επηζθέπηε.  

ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ηα επηιεγκέλα κέηξα 

ζα έρνπλ θαιή απφδνζε επέλδπζεο θαη ζα 

έρνπλ νπδέηεξν ή ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

εκπεηξία ηνπ επηζθέπηε. 

 

ρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ πνπ πεξηγξάθεη 

ιεπηνκεξψο ην πξνθίι ρξήζεο λεξνχ ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη πξνζδηνξίδεη ηνπο ηνκείο 

ζηφρεπζεο γηα βειηηψζεηο ηεο απφδνζεο ζε 

απηέο ηηο ρξήζεηο, καδί κε ην αλακελφκελν 

θφζηνο θαη νθέιε, ζα βνεζήζεη ζηελ 

θαζνδήγεζε ηεο εθαξκνγήο. Αθνχ ηεζνχλ ζε 

εθαξκνγή ηα επηιεγκέλα κέηξα απφδνζεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα παξαθνινπζνχληαη νη αιιαγέο 

ζηε ρξήζε λεξνχ. 

 

ΜΔΣΡΑ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΝΔΡΟΤ 
 

Μηα ζεηξά κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ 

εθαξκφδνληαη κε βάζε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο 

πξαθηηθέο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ παξαθν-

ινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο (π.ρ. έιεγρνο 

δηαξξνψλ, βειηίσζε ηεο απφδνζεο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξα-

κκάησλ γηα ηνπο επηζθέπηεο. Παξαθάησ 

κπνξείηε λα δείηε ηηο πην ζεκαληηθέο ελέξγεηεο 

πνπ έγηλαλ γηα λα κεηψζεηε ηελ θαηαλάισζε 

λεξνχ αλά πεξηνρή 
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Μπάληα 

• Μεησηήξεο ξνήο ζε ληνπο, βξχζεο θαη 

θαδαλάθηα. 

• Άκεζε ελεκέξσζε βιαβψλ ζηε 

ζπληήξεζε. 

Πισληήρηο 

• Υξήζε πιπληεξίσλ κφλν θαηά ηελ 

πιήξσζε ηνπο  

• Έιεγρνο  γηα ηπρφλ δηαξξνέο.  

o ξπζκηζηέο ζηάζκεο ζηηο 

δεμακελέο επαλαρξεζηκν-

πνίεζεο λεξνχ. 

• Υξήζε ηεο ζσζηή πνζφηεηα ζαπνπληνχ, 

ψζηε λα κελ απαηηείηαη επηπιένλ 

έθπιπζε. 

• Οη ξπζκνί ξνήο ηνπ λεξνχ 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο πξνηεηλφκελεο απφ 

ηνλ θαηαζθεπαζηή νδεγίεο. 

• Όηαλ αγνξάδεηε πιπληήξηα ξνχρσλ, 

πξνζέμηε γηα θαιή θαηαλάισζε λεξνχ 

ε πεξίπησζε εμσηεξηθήο αλάζεζεο, 

ξσηήζηε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο ηη 

δηαδηθαζίεο εθαξκφδνπλ γηα λα κεηψζνπλ 

ηε ρξήζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο. 

Πηζίλες 

Ζ πηζίλα κπνξεί λα απμήζεη ηελ θαηαλάισζε 

γιπθνχ λεξνχ έσο θαη 10%. Απηά ηα βήκαηα 

νδεγνχλ ζηελ απνθπγή  ζπαηάιεο λεξνχ. 

• Σαθηηθή ζπληήξεζε γηα απνθπγή 

δηαξξνψλ.  

• Backwash ηεο πηζίλαο θάζε δχν έσο 

ηξεηο εκέξεο θαη φρη θαζεκεξηλά. 

• Γηαθφπηεο κείσζεο ξνήο ζηα ληνπο. 

 

Πόηηζκα 

Σν μελνδνρείν Casa Marron βξίζθεηαη ζε κηα 

έθηαζε πεξίπνπ 70 ζηξεκκάησλ, εθ ησλ 

νπνίσλ πεξίπνπ ην 17% θαηαιακβάλεηαη απφ 

θήπνπο. Πεξίπνπ ην 13% θαιχπηεηαη απφ 

θπζηθφ ριννηάπεηα, ελψ ην ππφινηπν 4% 

απνηειείηαη απφ αλζνθφξα θπηά θαη δηάθνξα 

δέληξα. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θεπνπξηθήο ηνπ 

μελνδνρείνπ ζην μελνδνρείν, ρξεζηκνπνηνχληαη 

αδξαλνπνηεκέλνη ζσιήλεο θαη αλαδπφκελα 

παξάζπξα κε πεξηζηξεθφκελα MP. 

Σν μελνδνρείν ρσξίδεηαη ζε 4 δψλεο πνπ 

ειέγρνληαη απφ ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα. Οη 

ψξεο εθθίλεζεο είλαη δηαθνξεηηθέο, κε ηελ 

πξψηε λα μεθηλά ζηηο 21:15 θαη ηελ ηειεπηαία λα 

ζηακαηά ζηηο 6:30πκ. Ο ρξφλνο εθθίλεζεο 

πνηθίιιεη ηαθηηθά αλάινγα κε ηηο δηαθνξέο ζηηο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, αέξα θαη 

ειηνθάλεηα). Γηα ηνπο θήπνπο ρξεζηκνπνηείηαη 

λεξφ άξδεπζεο. 

 

Κοσδίλες 

• Οη βξχζεο ζηηο θνπδίλεο έρνπλ κέγηζηε 

ξνή 10 ιίηξσλ αλά ιεπηφ. 

• Υξήζε  πιπληεξίσλ  πηάησλ κφλν κε 

πιήξεο θνξηίν 

 

Καζαρηζκός 

• Σξέρνπζεο δηαδηθαζίεο θαη θαηάξηηζε γηα 

ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πψο 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

λεξνχ. 

• Πξφγξακκα ιηλψλ / πεηζεηψλ γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ελέξγεηαο θαη 

ρεκηθψλ απφ ηελ κείσζε ηνπ 

πιπζίκαηνο. 

• Κάξηεο αιιαγήο ζεληνληψλ / πεηζεηψλ 

θαη άιιεο θάξηεο κείσζεο λεξνχ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο. 

• Μείσζε ηεο ρξήζεο λεξνχ θαηά ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ, φπνπ είλαη 

δπλαηφλ. 

• Δλεκέξσζε ηεο ζπληήξεζεο γηα ηνίρσλ 

βιάβεο. 
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Πξνψζεζε ηεο πκκεηνρήο / Δπαηζζεηνπνίεζε 

ησλ Πειαηψλ 

Γίλνπκε ηελ επθαηξία ζηνπο θαιεζκέλνπο καο 

λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ: 

• Απελεξγνπνηψληαο  ηε βξχζε φηαλ 

βνπξηζίδνπλ  ηα δφληηα ηνπο - απηφ 

κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη 6 ιίηξα λεξνχ 

αλά ιεπηφ. 

•  Έρνπκε ηνπνζεηήζεη κηα ζπζθεπή 

κεηαηφπηζεο ζηε ηνπαιέηα ζαο γηα ηελ  

κείσζε ηεο πνζφηεηαο λεξνχ ζε θάζε 

ρξήζε.  

• Κάληε  έλα κηθξφηεξν ληνπο.  

• Αθνινπζήζηε ηελ πνιηηηθή γηα ηηο 

πεηζέηεο/ζεληφληα.  

• Γψζηε γηα ην πιχζηκν κφλν ηα 

πξαγκαηηθά απαξαίηεηα ξνχρα 

• Απνθχγεηε λα γεκίδεηε ηελ κπαληέξα κε 

λεξφ φηαλ δελ ζέιεηε λα θάλεηε κπάλην.  

Πξνψζεζε ηεο πκκεηνρήο / Δπαηζζεην-

πνίεζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ 

Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εμνηθνλφκεζεο λεξνχ απαηηνχλ ηελ επηηπρή 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Έρνπκε αλαθνηλψζεη ηε δέζκεπζε ηεο 

δηνίθεζεο γηα κείσζε ησλ πδάησλ θαη ηνπο 

επφκελνπο ζηφρνπο ζε φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 

 

Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ζπδήηεζε 

γηα λέεο ηδέεο. Γηαζθάιηζε φηη ην πξνζσπηθφ 

αηζζάλεηαη ππεχζπλν γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απφδνζεο θαη ζπκβάιιεη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ 

πξνζπαζεηψλ. 
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ΓΔΗΚΣΖ ΝΔΡΟΤ 

Δηήζηα Καηαλάιφζε Νερού 

 

Δηήζηα θαηαλάιφζε λερού αλά εκέρα επηζθέυεφς 

 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ αλά επηζθέπηε δίλεη κηα πην ζαθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ 

πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε κεηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ησλ 

δηαθφξσλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ (μεπιχκαηα ηνπαιέηαο κε 2 θνπκπηά εγθαηεζηεκέλα ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο, θίιηξα κείσζεο ξνήο εγθαηεζηεκέλα ζε φιεο ηηο βξχζεο ηνπ μελνδνρείνπ θ.ιπ.) 

BASELINE YEAR 2018 98.546

SEASON 2018 98.546

NEXT YEAR TARGET 2019 98.000
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ΓΔΗΚΣΖ ΝΔΡΟΤ 

Καηαλάιφζε λερού αλά πεγή 2018 

(Lt) 

 

 

Γελ είκαζηε ζπλδεδεκέλνη κε ην δεκνηηθφ λεξφ. 

98.546 

0 

Irrigation (m3)

Municipal (m3)
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ΓΔΗΚΣΖ ΝΔΡΟΤ 

 

Δηήζηα Καηαλάιφζε Νερού 

 

 

Μεληαία θαηαλάιφζε λερού αλά εκέρα επηζθέυεφλ 

 

 

  

MARCH-
APRIL

MAY JUN JUL AUG SEPT OCT

SEASON 2018 0 12.248 13.958 20.668 20.162 19.824 11.686
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ΓΔΗΚΣΖ ΝΔΡΟΤ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΝΔΡΟΤ 

 
 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνπλ λεξφ ζε έλα μελνδνρείν είλαη: 

 Γσκάηηα (31,7%) 

  F & B (θνπδίλα) (29,7%) 

 Πιπληήξην ξνχρσλ (2%) 

 Κήπνη (26%) 

 Σνπαιέηεο θαη ληνπδ (3%) 

  Τπφινηπν (HVAC, πηζίλεο θιπ.) (7,6%) 

  

  

  

  

31239 

29268 

25622 

1971 

2956 7489 

Guest Rooms

F&B (inc. Kitchen)

Gardens

Laundry

Restrooms and public toilets

Rest (HVAC, Pools etc)
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ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

ην Daphnilla Bay απνηειεί πςίζηεο ζεκαζίαο ε 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Γεζκεπφκαζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχκε ηελ παξαγσγή απνβιήησλ κε ηε 

ρξήζε ηερληθψλ Μείσζεο, Δθπαηδεχζεηο θαη 

Αλαθχθισζεηο ζε θάζε ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο 

καο. Γεζκεπφκαζηε λα δηαζθαιίζνπκε φηη φιεο νη 

ιεηηνπξγίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ ηξέρνπζα 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ ζηφρν έρεη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ηφρνο καο είλαη λα κεηψζνπκε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ 

παξάγνληαη ζην μελνδνρείν. Οξηζκέλα απφβιεηα 

είλαη αλαπφθεπθηα, αιιά κπνξνχκε λα 

εθαξκφζνπκε κέηξα/δξάζεηο ψζηε λα έρνπκε κηα 

ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

κείσζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 

αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ. Σα απφβιεηα 

ρσξίδνληαη ζηνπο παξαθάησ ηχπνπο: ραξηί, 

πιαζηηθφ, γπαιί, ρξεζηκνπνηεκέλν ιάδη, 

κπαηαξίεο, ειεθηξηθφ/ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, 

μχια, ζίδεξα θ.α.. 

 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

• Αλαθχθισζε γπαιηνχ, πιαζηηθνχ, 

ραξηηνχ, ιακπηήξσλ, ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ θ.α. 

• ην Grecotel δηαρσξίδνπκε ηα απφβιεηα 

ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο ηνπηθήο αξρήο. Ξερσξηζηνί 

θάδνη γηα ραξηί πιαζηηθφ, γπαιί θαη 

αινπκίλην 

• Γνζνκεηξεηέο ζαπνπληνχ ππάξρνπλ ζηηο 

θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο θαη ζηηο θνπδίλεο. 

Απηφ ειαρηζηνπνηεί ηα απφβιεηα  

• Δπηζηξέθνπκε: γπάιηλα κπνπθάιηα γηα 

λεξφ, κπίξα, αλαςπθηηθά, θξαζί, πιαζηηθά 

κπνπθάιηα λεξνχ, παιέηεο, βαξέιηα θ.ιπ. 

• Όιεο νη πνζφηεηεο θαηαγξάθνληαη 

εηεζίσο θαη κπαίλνπλ ζην ειεθηξνληθφ 

κεηξψν απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΝ. 

Έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

• Σα πγξά απφβιεηα ηνπ μελνδνρείνπ 

επεμεξγάδνληαη ζηελ ηνπηθή κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

• Σαθηηθέο ρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο 

αλαιχζεηο λεξνχ (πφζηκν λεξφ, ζάιαζζα 

θαη πηζίλα) πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην. 

• Σα ρεκηθά θαη ηα απνξξππαληηθά 

επηιέγνληαη ψζηε λα είλαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ άζξσπν φζνλ αθνξά 

ηε ζχλζεζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ηε ρξήζε 

ηνπο. 

• Όιεο νη ςπθηηθέο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην μελνδνρείν είλαη 

θηιηθέο πξνο ην φδνλ (ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηε δηεζλή λνκνζεζία). 

• Δθαξκφδνπκε ην ζχζηεκα HACCP θαη 

ISO 22000 γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη πγηεηλήο. 

Ζ Grecotel δεζκεχεηαη γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ ηεο, πξνζηαηεχν-ληαο 

παξάιιεια θαη δηαηεξψληαο ηνπο ζεκαληηθνχο 

νηθνηφπνπο. 

Ζ ζάιαζζα, εθηφο απφ έλα ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ 

αμηνζέαην, είλαη θαη ην θπζηθφ ζχζηεκα πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηε Γε. Οη ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ θαη 

ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία φπσο ε ζεξκνθξαζία, 

ε ρεκεία, ηα ξεχκαηα θαη ε ζαιάζζηα δσή, είλαη ην 

θιεηδί γηα έλα βηψζηκν κέιινλ. Οη παξάθηηεο 

πεξηνρέο ππνζηεξίδνπλ πνιπάξηζκεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ζπλνρή ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ. 

Πξνψζεζε ζπκκεηνρήο ησλ Δπηζθεπηψλ 

Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην ζρέδην 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ θάλνληαο ρξήζε ησλ 

θάδσλ αλαθχθισζεο ηνπ Ξελνδνρείνπ. 
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Πξνψζεζε ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Οη εξγαδφκελνη ππνρξενχληαη λα πηνζεηήζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαηάιιεινπο θάδνπο. 

 

ηφρνη 

• Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

απνβιήησλ. 

• Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ 

παξαγσγήο απνβιήησλ ζε φια ηα 

μελνδνρεία. 

• Υξήζε  απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ηνλ εληνπηζκφ  

ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε 

κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ. 

 

• Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

• Μέζσ θαηάξηηζεο θαη ππνζηήξημεο, φινπ 

ηνπ πξνζσπηθνχ νξίδνληαη νη επζχλεο ηνπ 

θαζελφο ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο ηνπ Grecotel. 
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ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

Δηήζηες ποζόηεηες αλαθύθιφζες 

 

Αλαθύθιφζε αλά σιηθό 
 
 

 Αλαθπθιψλνπκε: ραξηί (21.738kg), πιαζηηθφ (18.032kg), γπαιί (5.250kg), κπαηαξίεο (45kg), 

ρξεζηκνπνηεκέλν καγεηξηθφ ιάδη (1.220kg), θπζίγγηα κειάλεο (74kg) 

BASELINE YEAR 2018 46359

SEASON 2018 46.359

NEXT YEAR TARGET 2019 47.000

46359 46.359 

47.000 

46000

46200

46400

46600

46800

47000

47200

K
g
 

5.250 

18.032 

21.738 

Cooked Oil (Kg)

Glass (Kg)

Plastic (Kg)

Paper (Kg)

Batteries(Kg)

Metals(Kg)

Electronic & electrical equipments (Kg)

Ink Cartridges (Kg)

Lamps (Kg)
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ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ 

 

Σν πεξηβάιινλ πιήηηεηαη απφ ηηο επηθίλδπλεο 

νπζίεο. Σν Daphnilla Bay δηαηεξεί θαηάινγν φισλ 

ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

(π.ρ. ρεκηθά, επηθίλδπλα πιηθά, ιάκπεο, 

κπαηαξίεο, κειάληα / θαζέηεο γξαθίηε θ.ιπ.) 

Όιεο νη επηθίλδπλεο νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

αζθάιεηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα, 

ζχκθσλα κε ηα εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα. 

Σα ρεκηθά πξντφληα δηαηίζεληαη κε αζθάιεηα 

ζχκθσλα κε ηα εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα θαη 

ζπιιέγνληαη απφ έλαλ πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλν 

αλάδνρν. 

Ζ ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

κφλν απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ ρεηξίδνληαη 

ρεκηθά πξντφληα θαη νπζίεο ιακβάλνπλ εηήζηα 

εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ νξζή ρξήζε ησλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ (πνζφηεηα, απαηηνχκελνο 

εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο) θαη ηηο πηζαλέο 

επηβιαβείο επηπηψζεηο. 

 

. 
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ΥΡΖΖ ΥΖΜΗΚΩΝ 

Δηήζηα τεκηθά θαζαρηζκού 

 

Δηήζηα θαηαλάιφζε τεκηθώλ ποσ τρεζηκοποηείηαη ζηης πηζίλες 

 

  

BASELINE YEAR 2018 6.952

SEASON 2018 6.952

NEXT YEAR TARGET 2019 6.000

6.952 6.952 
6.000 

0

1.000

2.000
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4.000
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L
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BASELINE YEAR 2018 2.777

SEASON 2018 2.777

NEXT YEAR TARGET 2019 2.500

2.777 2.777 
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΝΔΡΟ ΑΠΟΒΛΖΣΑ/ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΥΖΜΗΚΑ 

Περηβαιιοληηθό πρόγρακκα θαη ζηότοη 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ, 

ΑΔΡΗΑ, ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ) 
ηαζεξνπνίεζε ηεο 

θαηαλάισζεο 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 
ΝΔΡΟΤ (ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ) 
ηαζεξνπνίεζε ηεο 

θαηαλάισζεο 

Απνζήθε γηα ηελ απνζήθεπζε 

επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ θαη εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΖΜΗΚΧΝ 

ηαζεξνπνίεζε ηεο 

θαηαλάισζεο 

Δπηζθφπεζε ησλ κεζφδσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

 
Δπηζθφπεζε ησλ κεζφδσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

Έλαξμε αλαθχθισζεο 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ ζαπνπληνχ 

ΥΖΜΗΚΑ ΠΗΗΝΑ 
ηαζεξνπνίεζε ηεο 

θαηαλάισζεο 

Καζαξηζκφο ιακπηήξσλ θαη 

θσηηζηηθψλ 

ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε 

παιηψλ βξχσλ / ληνπο ζηα 

δσκάηηα θαη θνηλφρξεζησλ 

ηνπαιέηεο κε θαηλνχξγηα 

(κείσζε ξνήο) 

Δλζαξξχλεηε ηνπο επηζθέπηεο 

θαη ην πξνζσπηθφ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ κεηαθνξέο φπσο 

ην πνδήιαην κε ηα πφδηα ζην 

θνληηλφ ρσξηφ θαη ηηο γχξσ 

πεξηνρέο 

Έξεπλα γηα ελαιιαθηηθέο, πην 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

ρεκηθέο νπζίεο 

Δθπαίδεπζε ζε φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζρεηηθά κε 

ελεξγεηαθά απνδνηηθέο δξάζεηο 

ζηα ηκήκαηα ηνπο 

 
ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε 

παιηψλ πιπληεξίσλ κε πην 

απνηειεζκαηηθά λέα κνληέια 

 
Έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ ή 

άιινπ θηιηθνχ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, απαιιαγκέλνπ 

απφ ριψξην θαη νηθνινγηθήο 

ζήκαλζεο πιηθνχ ζε ραξηηθά 

πξντφληα 

Απνζηνιή πεξηβαιινληηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε φινπο 

ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 
Δηήζηα κέηξεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ αεξίνπ θαη ηνπ ιέβεηα 

Απνζηνιή πεξηβαιινληηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε φινπο 

ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 
Έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε 

εμαξηεκάησλ ζπζθεπαζίαο, 

φπσο ηα θαπάθηα θηαιψλ / 

ζαπσλνζήθεο 

 

ηαδηαθά απμήζηε ηε ρξήζε 

ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο (εζσηεξηθνχο ρψξνπο, 

ιφκπη, εζηηαηφξηα, ππαίζξηνπο 

δεκφζηνπο ρψξνπο). 

Δθπαίδεπζε φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

 
Διέγμηε μαλά ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο θνκπφζη απφ 

νξγαληθή θνπδίλα, θήπν, 

παξαιία. 

 

Απνζηνιή πεξηβαιινληηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε φινπο 

ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

 

Απνζηνιή πεξηβαιινληηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε φινπο 

ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

  
Δθπαίδεπζε φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ 
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05 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ 

 

 

ηελ Grecotel αλαγλσξίδνπκε πφζν ζεκαληηθή 

είλαη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, ηφζν ζηνλ 

θιάδν φζν θαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο, 

 

Οη εξγαδφκελνη πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

παξνχζα πνιηηηθή ζα ππφθεηληαη ζηελ πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία ηεο Δηαηξείαο. Όιεο νη παξαβηάζεηο 

απηήο ηεο πνιηηηθήο ζα ζεσξεζνχλ σο ζνβαξά 

πεηζαξρηθά δεηήκαηα θαη εάλ ππάξμεη πεξηζηαηηθφ, 

ε εθ πξνζέζεσο δηάθξηζε ή ζθφπηκε 

παξελφριεζε ζα ζεσξεζεί σο κε αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζα νδεγήζεη ζε απφιπζε. 

 

Ζ Grecotel αλαγλσξίδεη φηη κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

παξεμεγήζεηο φηαλ ζπλεξγάδνληαη άλζξσπνη 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ, ζπκθεξφλησλ θαη 

πνιηηηζκψλ. Κάζε ππάιιεινο πνπ πηζηεχεη φηη 

αληηκεησπίδεηαη κε ηξφπν αληίζεην κε απηήλ ηελ 

πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζέζεη ην δήηεκα ζηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο. Δάλ έλαο ππάιιεινο δελ 

αηζζάλεηαη θαιά λα απεπζπλζεί ζηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ Σκήκαηνο, κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην 

Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 

Σν Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξαγκαηνπνηεί 

κηα πεξηνδηθή αλαζθφπεζε ηεο πνιηηηθήο ίζσλ 

επθαηξηψλ ηεο Grecotel θαη παξαθνινπζεί ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

πνιηηηθήο ζε φιε ηελ εηαηξεία. 

 

 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

Σν θχξην κέιεκα ηεο Grecotel εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο είλαη ε αδηάθνπε ππνζηήξημε ηεο 

Δηαηξείαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζην ζπλνιηθφ φξακα ηεο Grecotel.  

 

Σα νθέιε ηεο Grecotel γηα ην πξνζσπηθφ ηεο είλαη 

ε ηξάπεδα αίκαηνο, ε ζπλερήο δηαρείξηζε ησλ 

επηδφζεσλ κέζσ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηα ηαμίδηα ζην 

εμσηεξηθφ, ε δηακνλή ζηα μελνδνρεία ηνπ νκίινπ, 

ην πξφγξακκα κπφλνπο, νη εηδηθέο ηηκέο θαηά ηελ 

παξακνλή ζηα μελνδνρεία ηεο εηαηξείαο θαη ε 

παξνρή δαλείσλ. 
 

Όινη νη ππάιιεινί καο ιακβάλνπλ εθηεηακέλε 

θαηάξηηζε γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

θαη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε 

κηαο θνπιηνχξαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε. Οη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο καο, 

πξνσζνχλ έλα εκπλεπζκέλν, αζθαιέο  εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ γηα φινπο, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

ηζφηεηα θαη εμαιείθνληαο ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ 

θχινπ, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο ή ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. 

• Έλαο πξνηζηάκελνο θξνληίδεη θάζε λέν 

κέινο 

• Σνπο παξέρνπκε ηξία δηαθνξεηηθά 

εγρεηξίδηα πνπ εμεγνχλ ιεπηνκεξψο φιεο 

ηηο πηπρέο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. 

• Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα θαγεηνχ, 

Πξσηλφ, Γεχκα, Γείπλν 
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• Ξερσξηζηέο ληνπιάπεο θαη ηνπαιέηεο 

πξνζσπηθνχ 

• Παξέρνπκε επθαηξίεο γηα αλάπηπμε λέσλ 

δεμηνηήησλ, π.ρ. καζήκαηα γισζζψλθ.α.. 

• πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

απνθάζεηο θαη ζπδεηήζεηο/ζρφιηα ζρεηηθά 

κε πξνηάζεηο βειηίσζεο. 

• Δλζάξξπλζε ηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ 

λα επηζηξέςεη ην επφκελν έηνο. 

• Οθέιε φπσο επέιηθηεο ψξεο, θαηαλνκή 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ζπληάμεηο, δσξεάλ 

δηακνλή, κεηαθνξά κε ιεσθνξείν 

μελνδνρείσλ, δσξεά αίκαηνο, ηαηξηθή 

αζθάιηζε. 

• Αχμεζε ηεο αίζζεζεο φηη αλήθνπλ ζε έλα 

απφ ηα θαιχηεξα μελνδνρεία ζηελ 

Δπξψπε θαη απηφ είλαη έλα ηεξάζηην 

πιενλέθηεκα ζην βηνγξαθηθφ ηνπο 

ζεκείσκα. 

 

Τγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

Σν Daphnilla Bay δίλεη ηελ ίδηα έκθαζε ζηελ 

αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ φπσο θαη ζηα κέιε ηεο 

δηθήο ηνπ νκάδαο. Αλαιακβάλνπκε 

νινθιεξσκέλεο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ - ζχκθσλα 

κε ηα εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα. θνπφο καο, 

είλαη λα εληνπίζνπκε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηε 

ζνβαξφηεηα απηψλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 

μελνδνρείνπ - θαη ζηε ζπλέρεηα λα νξίζνπκε 

ζρέδην αληηκεηψπηζεο/εμάιεηςεο. 

Πξνζπαζνχκε πάληνηε λα είκαζηε εμνπιηζκέλνη 

κε φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία αζθαιείαο θαη 

ζήκαλζε. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηνχκε ζπρλά 

ειέγρνπο πνηφηεηαο απφ εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, φπσο ην TUI Safety 

Control, ην SGS, ην Travellife θαη ηελ νκάδα 

αζθάιεηαο ηεο Grecotel.  

Καηά ην 2018, ππήξμαλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ηξαπκαηηζκψλ επηζθεπηψλ θαη κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο. 

 

 

 

 Ο θχξηνο ζηφρνο καο γηα ην 2019 είλαη λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ζην κεδέλ φια απηά ηα 

πεξηζηαηηθά. Δπίζεο, νινθιεξψλνπκε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηά καο, ην νπνίν έγηλε γεληθφ πξσηφηππν 

ζε μελνδνρεία θαη ζέξεηξα ηεο Grecotel. 

 

Αλζρώπηλα Γηθαηώκαηα 

Τπνζηεξίδνπκε θαη ζεβφκαζηε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Όινη νη εξγαδφκελνη είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη 

γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία. 

Αλαιπηηθφηεξα,: 

• Ζ ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο 

επηζθέπηεο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ρσξίο 

δαθξχζεηο θαη ε κε πξφθιεζε θαλελφο 

είδνο παξελφριεζε. 

• Δλεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο 

γηα ηπρφλ χπνπηεο πξαθηηθέο εξγαζίαο 

πνπ παξαβηάδνπλ απηή ηελ πνιηηηθή.  

• πλεξγαζία γηα ηελ πξνψζεζε ελφο 

αξκνληθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

απαιιαγκέλνπ απφ δηαθξίζεηο, 

παξελφριεζε θαη εθθνβηζκφ. 

• Οπνηνζδήπνηε ππάιιεινο παξαβηάδεη 

νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θαλφλεο ηεο 

εηαηξείαο ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε απηψλ ζα αθνινπζείηε ε 

εθαξκνγή ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σν Daphnilla Bay πξνζπαζεί πάληα λα πξνζθέξεη 

ηηο ίζεο επθαηξίεο ζε θάζε κέινο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ. 
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ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΔΤΚΑΗΡΗΩΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Ζ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ επηρεηξεζηαθνχ 

βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ιφγσ ησλ 

άκεζσλ δεζκψλ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 

ΊΔ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

ην Daphnilla Bat φινη είλαη ίζνη. Οπνηαδήπνηε 

παξάλνκε δηάθξηζε βαζίδεηαη ζε παξάγνληεο 

φπσο ε θπιή, ην ρξψκα, ε πίζηε, ε εζληθή 

πξνέιεπζε, ην θχιν, ε ειηθία, ε αλαπεξία θ.α. 

απαγνξεχεηαη απζηεξά. 

Σν Daphnilla Bay απαζρνινχζε 285 ππαιιήινπο 

ην 2018. Ο αξηζκφο απηφο ρσξίδεηαη ζρεδφλ 

εμίζνπ ζε άλδξεο (156) θαη ζε γπλαίθεο (129).  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ληφπηνη απφ 

ηε Κέξθπξα (150). 23 άηνκα πξνέξρνληαη απφ 

μέλεο ρψξεο θαη νη ππφινηπνη 112 είλαη Έιιελεο.  

• Δπελδχνπκε ζηε λενιαία! 119 

ζπλάδειθνη 18-29 εηψλ  

• Έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηε κέζε ειηθία! 73 

ζπλεξγάηεο ειηθίαο 30-39 εηψλ 

• Μαζαίλνπκε απφ ηνπο έκπεηξνπο! 54 

ζπλάδειθνη 40-49 εηψλ  

• εβφκαζηε ηα παιαηφηεξα! 39 ζπλάδειθνη 

50-64 εηψλ  

• Ζ νκάδα δηαρείξηζεο απνηειείηαη απφ 23 

άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 13 είλαη γπλαίθεο 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

Όινη νη ππάιιεινί καο ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε γηα 

λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο βαζηθέο αμίεο, ηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο ηεο εηαηξείαο θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ δηεμνδηθά πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

θαη λα εληζρχζνπλ ηηο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπο. 

Όινη νη ζπλεξγάηεο καο ιακβάλνπλ ηηο πνιηηηθέο 

καο θαη θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο ίδηεο 

αξρέο. 

 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΔΝΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΔ ΓΗΑ ΝΔΟΤ 

Σν Daphnilla Bay πξνζηαηεχεη θαη επελδχεη πάληα 

ζε λένπο απφ ηηο ηνπηθέο ηνπξηζηηθέο ζρνιέο. 

Δίκαζηε αλαγλσξηζκέλνη γηα ηηο ππνδεηγκαηηθέο 

καο πξαθηηθέο ζηελ πξαθηηθή θαη ηελ επζχλε ησλ 

εηαηξηθψλ ζρνιψλ. Κάζε ρξφλν δίλνπκε ηελ 

επθαηξία ζηνπο θαιχηεξνπο θνηηεηέο λα πεηχρνπλ 

σο επαγγεικαηίεο. 

 

ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΓΩΡΔΔ 

Ζ Grecotel είλαη ζπλεξγαηεο κε ην "Σν Υακφγειν 

ηνπ Παηδηνχ". "Σν ρακνγειν ηνπ  παηδηνχ" είλαη 

έλαο κε θεξδνζθνπηθφο εζεινληηθφο Οξγαληζκφο. 

Ο Οξγαληζκφο αζρνιείηαη κε ηα θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά. 

Σν θχξην κέιεκα ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζηελ 

πξάμε, παξέρνληαο ππεξεζίεο ζε παηδηά 24 ψξεο 

ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 365 εκέξεο ην 

ρξφλν. 

Σν «Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» ζπλεξγάδεηαη ζηελά 

κε ηηο θξαηηθέο αξρέο (Αζηπλνκία, Γεληθφ 

Δηζαγγειέα, Ννζνθνκεία θιπ.) αιιά θαη κε 

εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

αλαθνχθηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα 

παηδηά. 

Χο εζεινληηθή νξγάλσζε, ην «Υακφγειν ηνπ 

Παηδηνχ» ππνζηεξίδεη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 

ζεζκνχο έηζη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ε 

ζηήξημε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο απνηειεί 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Ξελνδνρείνπ. 

• Τπνζηεξίδνπκε απνηειεζκαηηθά ηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη 

εθαξκφδνπκε αλαιφγσο πξσηνβνπιίεο. 

• Ζ αληίιεςή καο ζηελ ηνπηθή θαη ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα θαηαλνείηαη θαη 

θαιιηεξγείηαη. 

• Ο δηάινγνο κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

ελζαξξχλεηαη γηα ακνηβαίν φθεινο. 
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Ο βηψζηκνο ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί ηελ απαξαίηεηε 

δπλακηθή γηα ηε ζπλερή, ζπλεθηηθή θαη βηψζηκε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κξήηεο.  

Γεκηνπξγεί δεζκνχο κε ηε γεσξγία θαη ηνπο ηνκείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηεγείξεη ηελ αλάπηπμε 

βαζηθψλ ππνδνκψλ (νδνπνηία, αλαβάζκηζε ησλ 

αεξνιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ) θαη ηελ παξνρή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα σθειεζεί ε ηνπηθή νηθνλνκία ζην 

ζχλνιφ ηεο. Σα έζνδα απφ ηελ αχμεζε ησλ 

αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή έρνπλ ζεηηθφ 

άκεζν αληίθηππν ζε έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ 

ηνκέσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή 

αιπζίδα αμίαο.  

Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζην εηζφδεκα θαη ηελ απαζρφιεζε ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα πνιιαπιαζηάδεηαη, δεκηνπξγψληαο κηα 

δσληαλή ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη 

κηα πνιηηηθή πξνηίκεζεο γηα ηελ ηνπηθή 

πξφζιεςε Σν 2018, πεξίπνπ ην 20% ησλ 

ζπλεξγαηψλ καο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηψηεξεο θαη 

κεζαίαο δηνίθεζεο, πξνζιήθζεθαλ απφ ηελ 

Κέξθπξα. 

Οη ληφπηνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ ππνζρέζεσλ κε ζπγθεθξηκέλν 

θφζηνο / επηβάξπλζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

δηαηεζνχλ νη πφξνη. 

 

ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΣΟΠΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. 

Κάλνπκε έξεπλα αγνξάο γηα ληφπηνπο/ηνπηθνχο 

πξνκεζεπηέο, ψζηε λα γίλνπλ γξήγνξα κέξνο ηεο 

ηαθηηθήο καο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη ηεο 

θηινζνθίαο καο. ε θάζε δηαπξαγκάηεπζε ηνπο 

ελεκεξψλνπκε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή καο 

πνιηηηθή θαη ηνπο δεηάκε λα καο ελεκεξψζνπλ γηα 

ηα δηάθνξα πξντφληα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

πνπ δηαζέηνπλ. 

Γίλνπκε πξνηεξαηφηεηα ζε πξντφληα απφ ηηο 

ηνπηθέο αγνξέο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

θαη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Όζνλ 

αθνξά ηελ ηειηθή απφθαζε γηα νπνηαδήπνηε 

αγνξά, ν ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο κεηαθνξάο 

πξντφλησλ ζα πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη 

ππφςε, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο φζν θαη ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ 

(κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο) θαηά ηε 

κεηαθνξά. 

Πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηα 

αλαθπθιψζηκα θαη επηζηξεθφκελα πξντφληα 

θαζψο θαη ζε πξντφληα απφ αλαθπθισκέλα πιηθά 

(θπξίσο ραξηί, αινπκίλην, γπαιί, πιαζηηθφ). 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ε γεληθέο γξακκέο, πξνηηκφληαη, φπνπ είλαη 

δπλαηφλ, ε αγνξά πξντφλησλ ρχδελ θαη επαλα-

ρξεζηκνπνηήζηκσλ ή επηζηξεθφκελσλ ζπζθεπα-

ζηψλ. Απηή ε πξαθηηθή κεηψλεη ηφζν ην θφζηνο 

φζν θαη ηελ άρξεζηε ζπζθεπαζία πνπ θαηαιήγεη 

σο απφξξηκκα/απφβιεην. 

 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αγνξά αληηθεηκέλσλ 

φπσο δηαθνζκήζεηο θνθηέηι κηαο ρξήζεσο, 

θαιακάθηα θ.ιπ. θαη φπνπ είλαη εθηθηφ λα γίλεηε 

ρξήζε βηναπνηθνδνκήζηκσλ πξντφλησλ. Μεηαμχ 

ησλ ηερλεηψλ θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο πξνηηκψληαη εθείλα κε ηηο 

ιηγφηεξν επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

Ζ ρξήζε πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο 

επηθίλδπλεο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ (φπσο νξγαληθνί δηαιχηεο, ακίαληνο, 

κφιπβδνο, πνιπνπξεζάλε θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ, ηελ 

θαηαζθεπή επίπισλ, κφλσζεο θαη δηαθφζκεζεο  

θαζψο θαη θαηά ηελ αλαθαίληζε. 

 

ΠΔΛΑΣΔ 

Πηζηεχνπκε φηη ε ηθαλνπνίεζε, ε αζθάιεηα, θαη ν 

δηάινγνο κε ηνπο επηζθέπηεο καο είλαη απνιχησο 

απαξαίηεην θαη ζα βνεζήζεη ζηελ εμέιημε ηεο 

εηαηξείαο. 
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SOCIAL  INDICATOR 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

 

 

 

 
  

ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ 
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Σύνολο εργαζομένων 

 

 

  

BASELINE YEAR 2018 285

SEASON 2018 285

NEXT YEAR TARGET 2019 300

285 285 

300 

275

280

285

290

295

300

305
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06 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ 

 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε εηαηξεία νξγαλψλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 

αγνξά γηα λα αλαπηχμεη ελεξγά ην βηψζηκν πξνθίι 

ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

ζηαζεξφηεηα θαη θεξδνθνξία γηα ζπλερή 

βειηίσζε.  

 

Ζ καθξνρξφληα δέζκεπζή καο ζηελ ππεχζπλε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεξγαηψλ 

καο, ησλ επηζθεπηψλ, ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ.
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

Δηήζηες εκέρες επηζθέυεφλ 

 

Δηήζηεο εκέξεο επηζθέςεσλ 

 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηζθεπηψλ καο ην 2018 είλαη απφ ηελ  Δπξψπε (0,5% απφ ηελ Διιάδα θαη 66,7% απφ 

ηελ ππφινηπε Δπξψπε). Τπήξμε αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ απφ ηηο αγνξέο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

 Σν πνζνζηφ πιεξφηεηαο ήηαλ 85,8% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεδφλ. 

 

Annual Guest Days

BASELINE YEAR 2018 95.764

SEASON 2018 95.764

NEXT YEAR TARGET 2019 100.000

95.764 95.764 
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