Περιβάλλον

English

Greek

We acknowledge our responsibility to respect the environment and
manage our impacts for the benefit of the communities in which we
operate, and we are committed to measuring and managing those impacts
and finding innovative ways to reduce them. We will:

Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ευθύνη να σεβόμαστε το περιβάλλον και να
διαχειριζόμαστε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο προς όφελος των
κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ενώ ταυτόχρονα έχουμε
δεσμευτεί να μετράμε και να διαχειριζόμαστε τον αντίκτυπο αυτό, αλλά
και να βρίσκουμε καινοτόμες μεθόδους για τον περιορισμό του. Έχουμε
αποφασίσει:



implement sound environmental practices in the design, development
and operation of our hotels
encourage the development and integration of sustainable
technologies
endeavour to reduce our use of energy and water, and re-use and
recycle the resources consumed by our business wherever practical





engage our customers, colleagues, hotel owners, suppliers and
contractors in our efforts to protect the environment





provide the training and resources required to meet our objectives





monitor, record and benchmark our environmental performance on a
regular basis
make business decisions that take these commitments into account



communicate our policies, practices and programmes to all our
stakeholders.














να εφαρμόσουμε ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές στη σχεδίαση,
ανάπτυξη και λειτουργία των ξενοδοχείων μας
να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση αειφόρων
τεχνολογιών
να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να μειώσουμε τη χρήση νερού
και ενέργειας, καθώς και να χρησιμοποιούμε εκ νέου και να
ανακυκλώνουμε πόρους που καταναλώνονται κατά τη
δραστηριοποίησή μας, όπου αυτό είναι εφικτό
να συμπεριλάβουμε τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους ιδιοκτήτες
ξενοδοχειών, τους προμηθευτές και τους εργολάβους μας στην
προσπάθειά μας να προστατεύουμε το περιβάλλον
να παράσχουμε την κατάρτιση και τους πόρους που απαιτούνται
για την επίτευξη των στόχων μας
να παρακολουθούμε, να καταγράφουμε και να συντάσσουμε
αναφορές για την περιβαλλοντική μας απόδοση σε τακτική βάση
να λαμβάνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις που θα λαμβάνουν
υπόψη τις δεσμεύσεις αυτές
να γνωστοποιούμε τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα προγράμματά
μας σε όλους τους εταίρους μας.
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