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Η διοίκηση και το προσωπικό της KEFALOS HOTELS LIMITED, πιστεύει ότι για να πετύχουμε τους στόχους
μας στο να γίνουμε το πρωτοπόρο τουριστικό χωριό όπου και θα ηγείται στην Κύπρο, θα πρέπει να
ηγούμαστε όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά επίσης. Η εταιρεία κατανοεί ότι
είναι σε περίοπτη θέση να επηρεάσει το περιβάλλον της Κύπρου. Στόχος μας είναι όχι μόνο να διατηρηθεί
το περιβάλλον μας για τις επόμενες γενεές, αλλά και να αποκαταστήσει τη ζημιά που έγινε στο παρελθόν.
Πιστεύουμε ότι η εταιρική ευθύνη μας ξεπερνά τα σύνορά του ιδιόκτητου και θα προσπαθήσει να
συνεργασθεί με τους γείτονές μας και τους προμηθευτές μας να αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας
σε ένα αειφόρο τρόπο.
Κάθε προσπάθεια θα καταβληθεί για τη διατήρηση των πόρων σε όλες τις ενέργειές μας. Το τμήμα
αγορών θα αναζητεί προϊόντα και τις υπηρεσίες τοπικής προέλευσης τα οποία θα είναι ευνοϊκά προς το
περιβάλλον. Η εταιρεία θα επιλέγει να προσλαμβάνει ντόπιους όπου είναι αυτό δυνατόν. Η επιτυχία μας
θα πρέπει να καθορίζεται σε ετήσια βάση με τη δέσμευση να βελτιωθεί.
Επιπλέον, η εταιρεία όχι μόνο θα πληροί την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς,
αλλά θα αναζητεί τις τεχνικές και τις προσεγγίσεις οι οποίες και θα μας φέρουν μπροστά από τους
ανταγωνιστές μας.
Η πολιτική μας απέναντι στο περιβάλλον θα είναι εύκολα διαθέσιμα και θα προωθείτε στους
επιχειρηματικούς εταίρους και τους επισκέπτες μας. Η ανάπτυξη της εταιρείας μας εξαρτάται από τις
ικανότητές μας για την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον μας.
Η κρίσιμη επιτυχία μας εξαρτάται από το περιβάλλον της Κύπρου, χωρίς μια όμορφη χώρα, οι πελάτες μας
θα πάψουν να έρχονται. Το μέλλον της εταιρείας μας και το μέλλον του περιβάλλοντός είναι αλληλένδετα.
Ενέργειες ώστε να πραγματοποιήσουμε την δέσμευση μας είναι οι ακόλουθες:











Η πλήρης εναρμόνιση και συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία που αφορά τις δραστηριότητες του
ξενοδοχείου μας συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ποιότητας, ασφάλειας των τροφίμων, ασφάλειας
και υγείας στην εργασία και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Επιδιώκουμε την διατήρηση των φυσικών πόρων μέσα από την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας, του
νερού και των πρώτων υλών, αλλά και την διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών η
οποία και αναμένεται από τους επισκέπτες μας
Συνεχείς παρακολούθηση των επιδόσεων και των στόχων για συνεχή βελτίωση μέσω της μείωσης, της
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης σε τομείς όπως η κατανάλωση ενέργειας, η μείωση των
αποβλήτων και η κατανάλωση νερού
Συνεργασία με προμηθευτές που διαθέτουν συμβατές πολιτικές για τη διαχείριση των συνεπειών
τους στο περιβάλλον και επίσης να είναι πιστοποιημένοι και να πληρούν όλες τις νομοθετικές
απαιτήσεις
Χρησιμοποιούμε την καλύτερη διαθέσιμη ποιότητα προϊόντων, υλικών, και εξωτερικών υπηρεσιών
σύμφωνα με τα επίπεδα ποιότητας του ξενοδοχείου και την αναμενόμενη αξία τους από τον πελάτη
Με την ενεργή περιβαλλοντική ομάδα μας θα διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας συνεχώς
αναθεωρούνται, ενημερώνονται και κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό.
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