Messonghi Beach Hotel – Περιβαλλοντική πολιτική και δράσεις

Το Messonghi Beach Hotel, τόσο ως διοίκηση όσο και όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου, γνωρίζοντας
τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, γενικά, αλλά και ειδικά για την ανάπτυξη του
τουρισμού, εφαρμόζει πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η οποία καλύπτει τόσο το σύνολο των
δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου, όσο και τη διαμονή και τις υπηρεσίες εστίασης.
Η περιβαλλοντική στρατηγική και οι πρωτοβουλίες του Messonghi Beach Hotel εδραιώνονται από τις
παρακάτω δράσεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια:
1. Στην είσοδο όλων των δωματίων πελατών υπάρχει ειδική θήκη (διακόπτης) για την χρήση ειδικής
κάρτας (μαγνητική κάρτα) για την διακοπή του ρεύματος στην περίπτωση που ο πελάτης βγει από
το δωμάτιό του.
2. Η τοποθέτηση σε όλες τις μπαλκονόπορτες και παράθυρα των δωματίων αυτόματων μηχανισμών
που επιτρέπουν την λειτουργία κλιματισμού και θέρμανσης όταν αυτά είναι μόνον κλειστά για
εξοικονόμηση ενέργειας και ορθής λειτουργίας.
3. Η εγκατάσταση σε όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου τελευταίας τεχνολογίας τηλεοράσεων plasma
led χαμηλής κατανάλωσης σε ενέργεια.
4. Η ύπαρξη θερμοστατών σε όλα τα δωμάτια πελατών και στους κοινόχρηστους χώρους του
ξενοδοχείου για αυτονομία κλιματισμού και θέρμανσης για όλη τη διάρκεια της σεζόν.
5. Η χρήση, από το τμήμα Housekeeping του ξενοδοχείου, πιστοποιημένων οικολογικών
απορρυπαντικών.
6. Η χρησιμοποίηση σε όλα τα μπάνια των δωματίων και των κοινόχρηστων WC μόνον
πιστοποιημένου βιοδιασπώμενου χαρτιού υγείας.
7. Η απουσία χρήσης στο ξενοδοχείο οποιουδήποτε απορρυπαντικού ή άλλου τοξικού προϊόντος
καθαρισμού.
8. Η αντικατάσταση και μετατροπή όλου του φωτισμού της πισίνας του ξενοδοχείου σε ενεργειακό
και led φωτισμό.
9. Η αντικατάσταση και μετατροπή όλου του φωτισμού του ξενοδοχείου σε ενεργειακό και led
φωτισμό.
10. Η συμβεβλημένη συνεργασία με πιστοποιημένο συνεργάτη για τακτικό μικροβιολογικό έλεγχο του
πόσιμου νερού και νερού πισίνας.
11. Η εγκατάσταση και λειτουργία πλήρους συστήματος όσμωσης νερού για το νερό χρήσης των
επισιτιστικών τμημάτων του ξενοδοχείου.
12. Η εγκατάσταση πυκνωτών για την βελτίωση της τάσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
13. Η τακτική συντήρηση από πιστοποιημένα και εξειδικευμένα συνεργεία όλων των αντλιών
θερμότητας της μονάδας για την εύρυθμη λειτουργία αυτών ως προς την απόδοση και
εξοικονόμηση ενέργειας.
14. Η τακτική επιθεώρηση για συντήρηση και διαρροές.
15. Η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου και πιστοποιημένου βιολογικού σημείου (τριτογενής
διαχείριση λυμάτων).

16. Η ανακύκλωση γυαλιού και χαρτιού τα οποία σε ημερήσια βάση προετοιμάζονται και
διαβιβάζονται με τον ορθό τρόπο στους προβλεπόμενους χώρους αποθήκευσης.
17. Επιλογή συγκεκριμένων μεσογειακών φυτών στους κήπους που έχουν χαμηλή απαίτηση
ποτίσματος.
18. Η ανακύκλωση γυαλιού και χαρτιού τα οποία σε ημερήσια βάση προετοιμάζονται και
διαβιβάζονται με τον ορθό τρόπο στους προβλεπόμενους χώρους αποθήκευσης.
19. Η ορθή και πιστοποιημένη περισυλλογή του μαγειρικού λαδιού.
20. Η συνεχής ενημέρωση και προτροπή του προσωπικού για εξοικονόμηση ύδατος.
21. Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε μηνιαία βάση για τις
περιβαλλοντικές δράσεις και την σημασία αυτών.
22. Η ανακύκλωση και προτεινόμενη ανακύκλωση τους πελάτες του ξενοδοχείου στον χώρο της
υποδοχής για διάφορα υλικά όπως μπαταρίες, μελάνια κ.ο.κ.
23. Η ενημέρωση των πελατών για την περιβαλλοντική ευαισθησία του ξενοδοχείου.
Την επίβλεψη όλων των ανωτέρω περιγραφέντων περιβαλλοντικών δεδομένων την έχει ο διευθυντής
του ξενοδοχείου.

