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1. Εισαγωγή
Αυτή είναι η έβδομη Περιβαλλοντική Δήλωση που ετοιμάζεται από την Εταιρεία Aliathon
Holiday Village ως μέρος της δημιουργίας και εφαρμογής του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ξενοδοχειακής μονάδας βάσει του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού EMAS 1505/2017. Το Σύστημα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες
και υπηρεσίες της Ξενοδοχειακής μονάδας όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:











Διαμονή Πελατών
Ειδικές Εκδηλώσεις
Λειτουργίες Υποδοχής
Λειτουργίες Τμημάτων Τροφίμων και Ποτών (Μπάρς, Εστιατόρια)
Λειτουργίες Τμήματος Οροφοκομίας
Λειτουργίες Τμήματος Κουζίνας
Συντήρηση Εξοπλισμού κι Εγκαταστάσεων
Θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Άλλες Χαρακτηριστικές Λειτουργίες (π.χ Αγορές, Αποθήκευση, Συμβάσεις)
Λειτουργία Καταστημάτων

Η παρούσα περιβαλλοντική δήλωση περιλαμβάνει:









Περιγραφή της Εταιρείας και σύνοψη των δραστηριοτήτων, προϊόντων και
υπηρεσιών της,
Περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας,
Σύντομη περιγραφή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που
αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται,
Περιγραφή όλων των σημαντικών άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών πλευρών
της Εταιρείας οι οποίες έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
επεξήγηση της φύσης της επίπτωσης που σχετίζεται με αυτές τις πλευρές,
Περιγραφή των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων για την διαχείριση των
σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
Σύνοψη των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την επίδοση της Εταιρείας σε
σύγκριση με τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους της.
Παραπομπή στις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις για το περιβάλλον και
Όνομα και αριθμό διαπίστευσης του επαληθευτή περιβάλλοντος.

Σημειώνεται εδώ ότι η εταιρεία έχει εναρμονιστεί με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό
2017/1505 (EMAS) (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1505 της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου
2017, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας
συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου
(EMAS), καθώς επίσης και με τις πρόνοιες του προτύπου ISO 14001:2015.
2. Πληροφορίες για την εταιρεία
Το Τουριστικό Χωριό Αλιάθων βρίσκεται στην Τουριστική ακτή της Γεροσκήπου μόλις
δύο χιλιόμετρα από το υπέροχο λιμανάκι και κάστρο της Πάφου και 15 λεπτά από το
Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. Το Τουριστικό Χωριό άρχισε τη λειτουργία του τον Απρίλιο
του 1992 και εργοδοτεί γύρω στα 200 άτομα.
Στο Τουριστικό Χωριό συναντά κανείς 3 διαφορετικά αρχιτεκτονικά μοτίβα, το Αιγαίο, το
Fishing Village και το Swim up. Η ξενοδοχειακή μονάδα προσφέρει όλες τις σύγχρονες
ανέσεις και διευκολύνσεις που αναζητεί ο παραθεριστής. Το Αλιάθων έχει δυναμικότητα
330 διαμερισμάτων τα οποία είναι επιπλωμένα με γούστο και απλότητα και περιέχουν
μπαλκόνια με θέα την πισίνα και τους κήπους της ξενοδοχειακής μονάδας. Όλα τα
διαμερίσματα είναι εξοπλισμένα με σύστημα κλιματισμού (ζεστό και κρύο αέρα),
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τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, ραδιόφωνο, τηλεόραση με δορυφορική λήψη και
κουζίνα με πλήρη εξοπλισμό. Διαθέτει επίσης εστιατόρια, μπάρς, εκτενείς κήπους,
πισίνες, αίθουσα συνεδρίων/ εκθέσεων και εγκαταστάσεις άθλησης και ψυχαγωγίας.
Το Τουριστικό Χωριό παρέχει μια ξεχωριστή ποικιλία αθλημάτων και διευκολύνσεων για
την άσκηση, τη διασκέδαση και τη ξεκούραση των πελατών, όπως κέντρο αθλημάτων,
σάουνα, γήπεδο τέννις, γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο beach volley, υπαίθριο μπόουλινγκ
καθώς και παιδική χαρά.
Το Τουριστικό Χωριό διαθέτει επίσης κατάστημα σουβενίρ, σούπερ μάρκετ, τουριστικό
γραφείο, τράπεζα, παράρτημα ιδιωτικής κλινικής, μικρό εκκλησάκι για γάμους και
αναλαμβάνει την φροντίδα παιδιών (όταν αυτό ζητηθεί).
Ο οργανωτής ταξιδιών TUI Travel Plc ο οποίος είναι πολύ ευαισθητοποιημένος σε θέματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμου τουρισμού απονέμει κάθε χρόνο το βραβείο
Sustainable Tourism (Initiative) Award σε ένα από τα ξενοδοχεία με τα οποία
συνεργάζεται παγκόσμια. Το Αλιάθων μετά από ενδελεχή επιθεώρηση κατέλαβε το 2007
το βραβείο αυτό. Επίσης το Τουριστικό Χωριό είναι περήφανος νικητής του Gold Award
από την TUI / First Choice UK σαν το καλύτερο τουριστικό χωριό στον κόσμο για το έτος
2010. Ο πιο πάνω πράκτορας έχει επίσης φωτογραφία της ξενοδοχειακής μονάδας στο
εξώφυλλο του περιοδικού που εκδίδει με τίτλο ‘Guidelines for Environmental
Sustainability in Hotels’, τεύχος Μάρτιος 2011. Η ξενοδοχειακή μονάδα έχει επίσης
κερδίσει το βραβείο ‘Tourism Sustainability Award 2011’ λόγω της περιβαλλοντικής της
συνεισφοράς το οποίο απονεμήθηκε από το Cyprus Sustainable Tourism Initiative και το
Cyprus Hotel Managers Association καθώς επίσης και το Βραβείο για
Επαναχρησιμοποίηση Προϊόντων από την GreenDot στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Επιπρόσθετα, το τουριστικό χωριό, λόγω της περιβαλλοντικής του φύσεως, κατέκτησε
ακόμη τέσσερα βραβεία, το Gold TRAVELIFE Sustainability in Tourism Award 2013,
2015, 2017 και το CSTI Sustainability Award 2017.
Σε επόμενη φάση επέκτασης του τουριστικού χωριού έχει εγκριθεί και αδειοδοτηθεί
Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στο οποίο θα μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για
θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα για την πανίδα, χλωρίδα και
γεωλογία της Κύπρου καθώς και για θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο Κέντρο
αυτό θα υπάρχει χώρος συνεδριάσεων καθώς και μικρός μετεωρολογικός σταθμός στον
οποίο θα διεξάγονται μετρήσεις ποιότητας αέρα και μετρήσεις καιρικών συνθηκών.
Η Εταιρεία το Νοέμβριο 2017 άρχισε εργασίες επέκτασης του Fishing Village που θα
περιλαμβάνει 130 δωμάτια, ένα εστιατόριο, bar, δύο swim up πισίνες και μίνι golf.
Αναμένεται οι εργασίες επέκτασης να ολοκληρωθούν τέλος Μαρτίου 2019.
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3. Διάγραμμα Ροής των Διεργασιών της Ξενοδοχειακής Μονάδας

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ,
ΑΝΑΛΥΣΗ &
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κλειδί
Ροή Διεργασιών
Ροή Πληροφοριών
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4. Οργανόγραμμα Εταιρείας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Board of Directors

Managing Director
Themis Philippides

Director
Galatia Philippidou Psoma

SPA

Hotel
Accomodation

Food & Beverages

Finance &
Administration

Front Office
Housekeeping

Restaurants
Bars

Accounting
Administration
Human Resources

MANAGEMENT SYSTEMS

Marketing & Sales

Maintenance

ISO 9001:2015
ISO 22000:2008
ISO 14001:2015
EMAS
OHSAS 18001:2007

Director
George Philippides

Purchases

Commercial Area

Restaurants
Bars

S/M
Other Shops
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5. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Aliathon Holiday Village
Η Εταιρεία καταβάλλοντας συνεχή και μεθοδική προσπάθεια έχει αναπτύξει και
εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Διεθνές προτύπου ISO 14001:2015 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Οικολογική
Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο EMAS 1505/2017.
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας χρησιμοποιείται για την
ανάπτυξη, καθιέρωση και εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ξενοδοχειακής
μονάδας και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών στοιχείων που αναγνωρίζονται κατά
την ετήσια περιβαλλοντική αξιολόγηση. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
περιλαμβάνει την οργανωτική διάρθρωση, το σχεδιασμό, τις ευθύνες, τις πρακτικές, τις
διαδικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους για τη χάραξη, την εφαρμογή, την επιτυχία,
την αναθεώρηση και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Εταιρείας.
Το Σύστημα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες και υπηρεσίες της
Ξενοδοχειακής μονάδας όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:











Διαμονή Πελατών
Ειδικές Εκδηλώσεις
Λειτουργίες Υποδοχής
Λειτουργίες Τμημάτων Τροφίμων και Ποτών (Μπάρς, Εστιατόρια)
Λειτουργίες Τμήματος Οροφοκομίας
Λειτουργίες Τμήματος Κουζίνας
Συντήρηση Εξοπλισμού κι Εγκαταστάσεων
Θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Άλλες Χαρακτηριστικές Λειτουργίες (π.χ Αγορές, Αποθήκευση, Συμβάσεις)
Λειτουργία Καταστημάτων

Το ΣΠΔ αποσκοπεί στην μείωση των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών /
επιπτώσεων της Εταιρείας και συνεχή βελτίωση σε περιβαλλοντικά θέματα.
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Η δομή του Συστήματος ακολουθεί τα βήματα της δυναμικής κυκλικής διεργασίας που
παριστάνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Περιβαλλοντική
Πολιτική

Ανασκόπηση από
τη διοίκηση

ACT

Σχεδιασμός

PLAN

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

CHECK
Έλεγχος και
διορθωτικές ενέργειες

DO
Εφαρμογή και
λειτουργία

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα
τεκμηρίωσης:


Εγχειρίδιο Διασυνδεδεμένου Συστήματος Διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει την
Περιβαλλοντική Πολιτική της Ξενοδοχειακής Μονάδας και το Οργανόγραμμα της
Εταιρείας,



Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διασυνδεδεμένου Συστήματος Διαχείρισης,



Εγχειρίδιο Διεργασιών Διασυνδεδεμένου Συστήματος Διαχείρισης,



Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Οδηγιών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,



Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας,



Εγχειρίδιο Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης,



Τμηματικά Εγχειρίδια.
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Διαδικασίες - Οδηγίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, οι οποίες περιγράφουν την
ακολουθία των ενεργειών, την κατανομή των αρμοδιοτήτων και τα αντίστοιχα
έγγραφα και συμπεριλαμβάνονται στα προαναφερθέντα εγχειρίδια,



Αρχεία - Έντυπα και Έγγραφα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και
όλα τα νομοθετικά κείμενα ή κανονισμούς, περιβαλλοντικές άδειες κ.α.

Για την αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης λαμβάνεται
συνεχής μέριμνα ώστε ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα μέσα για τον έλεγχο να
είναι τα κατάλληλα, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό να εκπαιδεύεται επί των αρμοδιοτήτων,
καθηκόντων και εργασιών που καλείται να εκτελέσει.
Η Εταιρεία έχει τεκμηριωμένες Διαδικασίες / Οδηγίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, όπως:
 Διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καθορισμού
διαχειριστικού προγράμματος (ΕΠ-18)
 Διαδικασία ελαχιστοποίησης επιπτώσεων από επείγοντα περιστατικά (ΕΠ-18)
 Διαδικασία ελαχιστοποίησης καταναλώσεων (ΕΠ-18)
 Διαδικασία Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Αέριων Εκπομπών (ΕΠ-18)
Οι παραπάνω διαδικασίες ανασκοπούνται και αναθεωρούνται σε κάθε περίπτωση που
υπάρχουν μεταβολές, λόγω κάποιας αλλαγής στις διεργασίες, δραστηριότητες ή/και
υπηρεσίες της ξενοδοχειακής μονάδας ή μεταβολής των νομοθετικών απαιτήσεων.
Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει τα πιθανά ατυχήματα που όταν συμβούν ενδεχομένως να
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και έχει καταγράψει αριθμό Σχεδίων
Δράσης (ΕΠ-14) που ακολουθούνται σε αυτήν την περίπτωση με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η διαδικασία ελαχιστοποίησης
επιπτώσεων από επείγοντα περιστατικά (ΕΠ-18) περιγράφει τον τρόπο αντίδρασης σε
επείγοντα περιστατικά με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση της
περιβαλλοντικής ρύπανσης.
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6. Αναγνώριση περιβαλλοντικών πλευρών / στοιχείων
Οι περιβαλλοντικές πλευρές είναι τα στοιχεία αυτά των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
της εταιρείας τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον και να
προκαλέσουν κάποιου είδους αλλαγή. Η αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών /
στοιχείων της Εταιρείας γίνεται σε ετήσια βάση. Αυτό επιτυγχάνεται με ανάλυση του
χώρου και του περιβάλλοντος της και τη δημιουργία των πιο κάτω οικοχαρτών
(ecomaps):








Γειτνιάζοντα κατάσταση,
Επικινδυνότητα,
Νερό,
Ενέργεια,
Απόβλητα,
Έδαφος / Μόλυνση Εδάφους,
Αέριες Εκπομπές, Θόρυβος, Οσμές και Σκόνη

7. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων
Στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η Εταιρεία εντοπίζει τις
άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της και διαπιστώνει τη
σημαντικότητά τους μέσα από την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους.
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Αυτό γίνεται στον πίνακα FLIPO (Flow / Legislation / Impact / Practice / Opinion – Ροή
Υλικών / Περιβαλλοντική Νομοθεσία / Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις / Περιβαλλοντικές
Πρακτικές / Γνώμες Εργαζομένων) με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:






ροή υλικών,
περιβαλλοντική νομοθεσία,
σοβαρότητα επιπτώσεων,
υφιστάμενες πρακτικές και
γνώμη εργαζομένων.

Στον πίνακα αυτό δημιουργείται μια λίστα προτεραιότητας των επιπτώσεων η οποία θα
χρησιμοποιηθεί στον καθορισμό τελικών περιβαλλοντικών σκοπών και χρονικά /
ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων.
Οι περιβαλλοντικές πλευρές / επιπτώσεις ανασκοπούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
στα ecomaps και στο FLIPO, αντίστοιχα εκτός εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές που
μπορεί να επιφέρουν περιβαλλοντική επίπτωση. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση
γίνεται νωρίτερα.
8. Περιβαλλοντικές Πλευρές / Επιπτώσεις σε λίστα προτεραιότητας
Έχει γίνει μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της Εταιρείας και αξιολογήθηκαν οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της όπως αναφέρεται πιο πάνω βάση της ροής των υλικών,
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της σοβαρότητας των επιπτώσεων, των υφιστάμενων
πρακτικών και της γνώμης των εργαζομένων.
Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις κατά σειρά προτεραιότητας είναι οι ακόλουθες:
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Α/Α

1

2

3

Δραστηριότητα

Εισροές

Εκροές

Περιβαλλοντικές
Πλευρές

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Χρήση χημικών
καθαριστικών και χημικά
συντήρησης (χημικά
πισίνας, χημικά
κηπουρών)

Χημικά καθαριστικά
Χημικά συντήρησης
(χημικά πισίνας, χημικά
κηπουρών)

Στερεά απόβλητα
(συσκευασίες χημικών
καθαριστικών)
Επικίνδυνα απόβλητα
(άδεια δοχεία χημικών,
τυχών διαρροές χημικών
συντήρησης)
Υγρά απόβλητα

Δραστηριότητες
συντήρησης

Αναλώσιμα (π.χ
μπογιές, εξαρτήματα,
πετρέλαιο / βενζίνη για
χορτοκοπτικές, αέρια για
κλιματιστικά και ψυγεία,
οξυγόνο, ήλιο)
Εξοπλισμός /
μηχανήματα συντήρησης
(π.χ χορτοκοπτικές)
Επεξεργασμένο νερό
για άρδευση
Νερό για πισίνες

Στερεά απόβλητα
(κλαδεύματα, scrap
metals, άδεια δοχεία
χημικων)
Υγρά απόβλητα (τυχών
διαρροές πετρελαίου,
backwash,
επεξεργασμένο νερό για
άρδευση, μεταχειρισμένα
μηχανέλαια)
Αέριες εκπομπές
Αποθήκευση νερού σε
τεχνητή λίμνη
Θόρυβος

Παραγωγή στερεών
αποβλήτων
Παραγωγή υγρών
αποβλήτων
Παραγωγή
επικίνδυνων αποβλήτων
Θόρυβος
Αέριες εκπομπές
Ασφάλεια και Υγεία
προσωπικού

 Αύξηση όγκου αποβλήτων σε χωματερές
 Πιθανότητα μόλυνσης εδάφους και
υπόγειων υδάτων
 Θόρυβος
Ατμοσφαιρική ρύπανση / Αέριες εκπομπές
Ποιότητα νερού πισινών/ Μόλυνση νερού
από βακτήρια
Ασφάλεια και Υγεία προσωπικού και
πελατών

Λειτουργία
ξενοδοχειακής μονάδας
(διαμονή πελατών,
προσωπικό, spa,
διεργασίες υποδοχής,
γραφεία και λογιστήριο,
θέρμανση νερού, ύπαρξη
εφεδρικής γεννήτριας)

Αναλώσιμα
Νερό
Πελάτες
Εξοπλισμός
κοινόχρηστων χώρων
Εξοπλισμός δωματίων
Προσωπικό
Αέρια κλιματιστικών

Στερεά απόβλητα
(ηλεκτρικός /
ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
μπαταρίες, άδεια δοχεία
μελανιών και toner, scrap
metals)
Υγρά απόβλητα
προσωπικού και πελατών
Θόρυβος
Αέριες εκπομπές από
κλιματιστικά και λέβητες

Παραγωγή στερεών
αποβλήτων
Παραγωγή υγρών
αποβλήτων
Θόρυβος
Χρήση γης
Αέριες εκπομπές από
κλιματιστικά και λέβητες

 Αύξηση όγκου αποβλήτων σε χωματερές
 Πιθανότητα μόλυνσης εδάφους και
υπόγειων υδάτων
Εξάντληση φυσικών πόρων
Επίδραση στη βιοποικιλότητα
Ποιότητα νερού spa / Μόλυνση νερού από
βακτήρια
Ατμοσφαιρική ρύπανση / Αέριες εκπομπές
από κλιματιστικά και λέβητες

Παραγωγή στερεών
αποβλήτων
Παραγωγή
επικίνδυνων αποβλήτων
Παραγωγή υγρών
αποβλήτων

 Αύξηση όγκου αποβλήτων σε χωματερές
 Πιθανότητα μόλυνσης εδάφους και
υπόγειων υδάτων
Ασφάλεια και Υγεία προσωπικού και
πελατών
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Α/Α

Δραστηριότητα

4

Δραστηριότητες Κουζίνας

5

Χρήση και αποθήκευση
πετρελαίου για
γεννήτρια, λέβητες

6

Χρήση οχημάτων
(μεταφοράς υλικών,
forklift, boom lift, μικρά
αυτοκίνητα)

Εισροές

Εκροές

Περιβαλλοντικές
Πλευρές

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Τρόφιμα
Λάδι και άλλα υλικά
που χρησιμοποιούνται
στην κουζίνα
Σκεύη κουζίνας
Εξοπλισμός κουζίνας
Νερό
Υγραέριο
Αέρια κλιματιστικών
και ψυγείων

Στερεά απόβλητα
(οργανικά, συσκευασίες
τροφίμων και υλικών που
χρησιμοποιούνται στην
κουζίνα, μέταλλο,
ηλεκτρικός εξοπλισμός)
Υγρά απόβλητα
Θερμότητα
Οσμές / Αέριες
εκπομπές (από ψυγεία
και κλιματιστικά)
Θόρυβος

Παραγωγή στερεών
αποβλήτων
Παραγωγή υγρών
αποβλήτων
Θόρυβος
Θερμότητα
Οσμές / Αέριες
εκπομπές (από ψυγεία
και κλιματιστικά)
Ασφάλεια και Υγεία
προσωπικού

 Αύξηση όγκου αποβλήτων σε χωματερές
 Πιθανότητα μόλυνσης εδάφους και
υπόγειων υδάτων
 Θόρυβος
Ατμοσφαιρική ρύπανση / Αέριες εκπομπές
Θερμότητα
Ασφάλεια και Υγεία προσωπικού
Κατανάλωση μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
Εξάντληση φυσικών πόρων

Πετρέλαιο

Πιθανές διαρροές
πετρελαίου

Παραγωγή υγρών
αποβλήτων

 Πιθανότητα μόλυνσης εδάφους και
υπόγειων υδάτων
Εξάντληση μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας

Πετρέλαιο
Οχήματα
Μπαταρίες οχημάτων
Λάδι
Εξαρτήματα

Πιθανές διαρροές
πετρελαίου /
μεταχειρισμένα
μηχανέλαια / υγρά
μπαταριών
Στερεά απόβλητα
Αέριες εκπομπές

Παραγωγή υγρών
αποβλήτων
Παραγωγή στερεών
αποβλήτων
Αέριες εκπομπές

 Πιθανότητα μόλυνσης εδάφους και
υπόγειων υδάτων
Εξάντληση μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
 Αύξηση όγκου αποβλήτων σε χωματερές
 Αέριες Εκπομπές / Ατμοσφαιρική
ρύπανση από οχήματα και φόρτιση
μπαταριών
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Α/Α

7

8

Δραστηριότητα

Χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας και νερού στις
εγκαταστάσεις της
ξενοδοχειακής μονάδας

Εργασίες ανακαίνισης/
επέκτασης στους χώρους
της ξενοδοχειακής
μονάδας

Εισροές

Ηλεκτρική Ενέργεια
Νερό

Υλικά
Μηχανήματα /
οχήματα / εξοπλισμός

Εκροές

Αέριες εκπομπές από
σταθμό παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
Υγρά απόβλητα

 Μπάζα
Καύσιμα

Περιβαλλοντικές
Πλευρές

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας
Αέριες εκπομπές από
σταθμό παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή υγρών
αποβλήτων

Εξάντληση μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
 Εξάντληση φυσικών πόρων
Ατμοσφαιρική ρύπανση / Αέριες εκπομπές
από σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
 Πιθανότητα μόλυνσης εδάφους και
υπόγειων υδάτων από μη ορθολογιστική
διαχείριση υγρών αποβλήτων

Παραγωγή μπάζων
Κατανάλωση καυσίμων
Αέριες εκπομπές
 Θόρυβος

Εξάντληση μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
 Εξάντληση φυσικών πόρων
Ατμοσφαιρική ρύπανση / Αέριες εκπομπές
 Αύξηση όγκου αποβλήτων σε χωματερές
 Πιθανότητα μόλυνσης εδάφους και
υπόγειων υδάτων από μη ορθολογιστική
διαχείριση μπάζων
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9. Σκοποί και Στόχοι 2017 & 2018
Στρατηγικός άξονας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σκοπός 5.1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
Αρ

Στόχος

Ενέργειες

Πόροι

Δείκτης

Υπεύθυνος

Χρ/διάγραμμα

Αξιολόγηση

1

Διατήρηση στα ίδια
επίπεδα των
επιπτώσεων χημικών
στο περιβάλλον και
στην υγεία των
εργαζόμενων το οποίο
διαφαίνεται από τον
αριθμό των
επειγόντων
περιστατικών που
έχουν προκύψει (π.χ
διαρροή χημικού) και
διατήρηση στα ίδια
επίπεδα της
κατανάλωσης
χημικών το 2017 σε
σύγκριση με το 2016
και το 2018 σε
σύγκριση με το 2017

Εκπαίδευση για σωστή
χρήση χημικών (F & B,
HK, MA, Κήποι) π.χ
μετάγγιση χημικών

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό

Αρχεία
εκπαίδευσης

Όλοι οι
τμηματάρχες

Συνεχής
διεργασία

Γίνεται συνεχής
εκπαίδευση από τους
τμηματάρχες. Δεν έχουν
προκύψει οποιαδήποτε
επείγοντα περιστατικά
(π.χ διαρροή χημικού)
εντός του 2017 και 2018
(μέχρι σήμερα).

Εκπαίδευση και παροχή
προστατευτικού
εξοπλισμού στο
προσωπικό που
χρησιμοποιεί χημικά
όπου αναφέρεται στις
οδηγίες των
προμηθευτών

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό και κόστος
αγοράς προιόντων

Αρχεία
εκπαίδευσης

Όλοι οι
τμηματάρχες

Συνεχής
διεργασία

Υπάρχουν τα ΜΑΠ και
έχει εκπαιδευτεί το
προσωπικό που τα
χρησιμοποιεί.

Διασφάλιση
καταλληλότητας χώρων
αποθήκευσης χημικών
(π.χ λεκάνες απορροής,
ελεγχόμενη πρόσβαση
και κατάλληλες
σημάνσεις)

Ανθρώπινο δυναμικό

_

Όλοι οι
τμηματάρχες

Συνεχής
διεργασία

Έχουν δημιουργηθεί
κατάλληλοι χώροι με
ελεγχόμενη πρόσβαση
και κατάλληλες
σημάνσεις. Δεν έχουν
προκύψει οποιαδήποτε
επείγοντα περιστατικά
(π.χ διαρροή χημικού)
εντός του 2017 και 2018
(μέχρι σήμερα).

Καθάρισμα με όζον στο
Laundry

Κόστος εφαρμογής

_

Υπεύθυνος
Συντήρησης

Δεκέμβριος 2019
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Στρατηγικός άξονας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σκοπός 5.2: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
Αρ

Στόχος

Ενέργειες

Πόροι

Δείκτης

Υπεύθυνος

Χρ/διάγραμμα

Αξιολόγηση

1

Ορθολογιστική
αποθήκευση /
διαχείριση
επικίνδυνων ουσιών
το οποίο διαφαίνεται
από τον αριθμό των
επειγόντων
περιστατικών που
έχουν προκύψει (π.χ
διαρροή επικίνδυνης
ουσίας)

Συνεχής εκπαίδευση
προσωπικού κουζίνας για
τρόπο συλλογής των
χρησιμοποιημένων
λαδιών

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό

Αρχεία
εκπαίδευσης

Σιεφ

Συνεχής
διεργασία

Έχει γίνει εκπαίδευση εν
ώρα εργασίας του
προσωπικού.

Διασφάλιση
καταλληλότητας χώρων
αποθήκευσης χημικών
(π.χ λεκάνες απορροής,
ελεγχόμενη πρόσβαση
και κατάλληλες
σημάνσεις)

Ανθρώπινο δυναμικό

_

Όλοι οι
τμηματάρχες

Συνεχής
διεργασία

Σωστή διαχείριση τυχών
διαρροών πετρελαίου

Ανθρώπινο δυναμικό

Αποδείξεις
ανακυκλωτή

Υπεύθυνος
συντήρησης

Όταν προκύψουν

Έχουν δημιουργηθεί
κατάλληλοι χώροι με
ελεγχόμενη πρόσβαση
και κατάλληλες
σημάνσεις. Δεν έχουν
προκύψει οποιαδήποτε
επείγοντα περιστατικά
(π.χ διαρροή χημικού)
εντός του 2017 και 2018
(μέχρι σήμερα).
Εάν υπάρξουν
οποιεσδήποτε διαρροές
θα διαχειριστούν
κατάλληλα και σύμφωνα
με το σχέδιο δράσης που
έχει δημιουργηθεί. Δεν
υπήρξαν οποιεσδήποτε
διαρροές εντός του 2017
και 2018 (μέχρι σήμερα).

Έλεγχος δοχείων
χημικών ουσιών έτσι
ώστε να υπάρχουν
πάντοτε κατάλληλες
σημάνσεις

Ανθρώπινο δυναμικό

_

Όλοι οι
τμηματάρχες

Συνεχής
διεργασία

Γίνεται συνεχής έλεγχος

Χρήση σύστηματος
ιονισμού για πισίνες

Χρόνος και κόστος
αγοράς συστήματος

_

Υπεύθυνος
Συντήρησης

Μάρτιος 2018

Θα γίνει βάσει
χρονοδιαγράμματος.
Έχει γίνει
αντικατάστασης της
χλωρίνης με salt
chlorinator στο SPA.
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Στρατηγικός άξονας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αντικατάσταση χλωρίνης
για πισίνες με σύστημα
ιονισμού
Εκπαίδευση προσωπικού
για σωστή αποθήκευση
χημικών /επικίνδυνων
ουσιών σε κατάλληλους
χώρους με ελεγχόμενη
πρόσβαση και με
ανάλογη σήμανση

Χρόνος και κόστος
αγοράς συστήματος

-

Υπεύθυνος
Συντήρησης

Μάιος 2018

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό

Αρχεία
εκπαίδευσης

Όλοι οι
τμηματάρχες

Συνεχής
διεργασία

Έχει γίνει εκπαίδευση
του εμπλεκόμενου
προσωπικού. Δεν έχουν
προκύψει οποιαδήποτε
επείγοντα περιστατικά
(π.χ διαρροή επικίνδυνης
ουσίας) εντός του 2017
και 2018 (μέχρι σήμερα).

Σκοπός 5.3: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αρ

Στόχος

Ενέργειες

Πόροι

Δείκτης

Υπεύθυνος

Χρ/διάγραμμα

Αξιολόγηση

1

Μείωση κατανάλωσης
ενέργειας κατά 1%
ανά guest night το
2017 σε σύγκριση με
το 2016 και το 2018
σε σύγκριση με το
2017

Εκπαίδευση του
προσωπικού για
ορθολογιστική χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό

Αρχεία
εκπαίδευσης

Όλοι οι
τμηματάρχες
Υπεύθυνος
Συντήρησης

Συνεχής
διεργασία

Γίνεται συνεχής
εκπαίδευση από τους
τμηματάρχες.

Τοποθέτηση μετρητών
σε διάφορα σημεία της
ξενοδοχειακής μονάδας
για καλύτερο έλεγχο των
καταναλώσεων
ενέργειας
Τοποθέτηση αισθητήρων
κίνησης και time delay
σε κοινόχρηστους
χώρους

Κόστος εφαρμογής

_

Υπεύθυνος
Συντήρησης

Φεβρουάριος
2019

Κόστος εφαρμογής

_

Διεύθυνση
ξενοδοχείου,
Υπεύθυνος
Συντήρησης

Συνεχής
διεργασία

Αντικατάσταση
οικονομικών λαμπτήρων
με LED λαμπτήρες

Κόστος εφαρμογής,
ανθρώπινο δυναμικό

_

Διεύθυνση
ξενοδοχείου,
Υπεύθυνος
Συντήρησης

Συνεχής
διεργασία

Έχει τοποθετηθεί
αριθμός αισθητήρων
κίνησης και time delay
και θα συνεχίζουν να
τοποθετούνται εκεί όπου
χρειαστεί
Σε όλους τους χώρους της
ξενοδοχειακής μονάδας
έχουν τοποθετηθεί LED
λαμπτήρες
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2

Μείωση κατανάλωσης
πετρελαίου κατά 1%
ανά guest night το
2017 σε σύγκριση με
το 2016 και το 2018
σε σύγκριση με το
2017

Τοποθέτηση
φωτοβολταικών
συστημάτων

Κόστος εφαρμογής

_

Διεύθυνση
ξενοδοχείου,
Υπεύθυνος
Συντήρησης

Οκτώβριος 2019

Τοποθέτηση διπλών
τζαμιών στα δωμάτια

Κόστος εφαρμογής

_

Μάρτιος 2019

Εκπαίδευση του
προσωπικού για
ορθολογιστική χρήση του
πλυντηρίου για μείωση
κατανάλωσης
πετρελαίου

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό

Αρχεία
εκπαίδευσης

Διεύθυνση
ξενοδοχείου,
Υπεύθυνος
Συντήρησης
Υπεύθυνη
Οροφοκομίας,
Υπεύθυνος
Συντήρησης

Συνεχής
διεργασία

Έχει γίνει εκπαίδευση
του προσωπικού του
πλυντηρίου.

Σκοπός 5.4: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
Αρ

Στόχος

Ενέργειες

Πόροι

Δείκτης

Υπεύθυνος

Χρ/διάγραμμα

Αξιολόγηση

1

Μείωση κατανάλωσης
νερού κατά 1% ανά
guest night το 2017 σε
σύγκριση με το 2016
και το 2018 σε
σύγκριση με το 2017

Εκπαίδευση προσωπικού
του τμήματος
οροφοκομίας για την
παρακολούθηση τυχών
διαρροών και ενημέρωση
του τεχνικού τμήματος

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό

Αρχεία
εκπαίδευσης

Τεχνικό τμήμα,
Υπεύθυνη
Οροφοκομίας

Συνεχής
διεργασία

Γίνεται άμεση γραπτή
ενημέρωση του τμήματος
συντήρησης από το
τμήμα οροφοκομίας σε
περίπτωσης διαρροής και
βλάβης

Εκπαίδευση του
προσωπικού για
ορθολογιστική χρήση
νερού (κουζίνας,
housekeeping,
maintenance)

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό

Αρχεία
εκπαίδευσης
Οδηγία

Όλοι οι
τμηματάρχες

Συνεχής
διεργασία

Γίνεται συνεχής
εκπαίδευση από τους
τμηματάρχες.
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Στρατηγικός άξονας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χρήση εξοπλισμού για
καθάρισμα με ελάχιστη ή
καθόλου κατανάλωση
νερού π.χ μηχανές
καθαρισμού δαπέδου
εξωτερικών χώρων και
μηχανή ατμού στις
κουζίνες

Κόστος εφαρμογής

_

Υπεύθυνη
Οροφοκομία,
Σεφ

Συνεχής
διεργασία

Δημιουργία λίμνης για
αποθήκευση νερού και
χρήση για άρδευση

Κόστος εφαρμογής

_

Υπεύθυνος
Συντήρησης

Απρίλιος 2019

Γίνεται χρήση
εξοπλισμού για
καθάρισμα με ελάχιστη ή
καθόλου κατανάλωση
νερού.

Σκοπός 5.5: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
Αρ

Στόχος

Ενέργειες

Πόροι

Δείκτης

Υπεύθυνος

Χρ/διάγραμμα

Αξιολόγηση

1

Μείωση κατανάλωσης
χαρτιού κατά 2% ανά
guest night το 2017 σε
σύγκριση με το 2016
και το 2018 σε
σύγκριση με το 2017

Επαναχρησιμοποιήση
του χαρτιού από το
προσωπικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Αρχεία
καταγραφής
καταναλώσεων
χαρτιών / room
nights

FO Manager

Συνεχής
διεργασία

Γίνεται
επαναχρησιμοποιήση
χαρτιού από το
προσωπικό

Χρήση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας για
εσωτερικά memo

Ανθρώπινο δυναμικό

Αρχεία
καταγραφής
καταναλώσεων
χαρτιών / room
nights

FO Manager

Συνεχής
διεργασία

Γίνεται χρήση
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας για
εσωτερικά memo

Τύπωμα και από τις 2
πλευρές του χαρτιού

Ανθρώπινο δυναμικό

Αρχεία
καταγραφής
καταναλώσεων
χαρτιών / room
nights

FO Manager

Συνεχής
διεργασία

Τυπώνονται έγγραφα και
από τις 2 πλευρές του
χαρτιού
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Στρατηγικός άξονας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανακοίνωση events μέσω
τηλεοράσεων στα
δωμάτια

Κόστος εφαρμογής

Αρχεία
Sales and
καταγραφής
Advertising
καταναλώσεων
Manager
χαρτιών / room
nights
Σκοπός 5.6: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνεχής
διεργασία

Γίνονται ανακοινώσεις
events μέσω
τηλεοράσεων στα
δωμάτια

Αρ

Στόχος

Ενέργειες

Πόροι

Δείκτης

Υπεύθυνος

Χρ/διάγραμμα

Αξιολόγηση

1

Ορθολογιστική
διαχείριση στερεών
αποβλήτων το οποίο
διαφαίνεται από τον
αριθμό των
συμφωνιών που έχει
δημιουργήσει η
εταιρεία με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές
αποβλήτων

Αγορά προϊόντων σε
μεγάλες ποσότητες όπου
γίνεται

Ανθρώπινο δυναμικό

_

Υπεύθυνος
αγορών και
αποθηκάριος

Συνεχής
διεργασία

Αγορά σαπουνιών για
dispensers, χημικά
καθαριστικά,
αντικατάσταση
μπουκαλιών νερού με
dispensres κλπ

Εκπαίδευση προσωπικού
για μείωση όγκου
αποβλήτων και
ορθολογιστική
διαχείριση τους

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό

Αρχεία
εκπαίδευσης

Όλοι οι
τμηματάρχες

Συνεχής
διεργασία

Έχει γίνει στα διάφορα
τμληματα

Τοποθέτηση
χρωματιστών
σακκουλιών στα δωμάτια
πελατών έτσι ώστε να
έχουν την επιλογή
διαχωρισμού και
ανακύκλωσης των
αποβλήτων τους
Μείωση χρήσης στα
καλαμάκια (δίνονται
μετά από απαίτηση
πελάτη)

Χρόνος, ανθρώπινο
δυναμικό

-

Τμήμα
Οροφοκομίας

Συνεχής
διεργασία

-

-

Υπεύθυνοι Bar

Συνεχής
διεργασία
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Στρατηγικός άξονας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σκοπός 5.7: ΜΕΙΩΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
Αρ

Στόχος

Ενέργειες

Πόροι

Δείκτης

Υπεύθυνος

Χρ/διάγραμμα

Αξιολόγηση

1

Μείωση
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης η οποία
διαφαίνεται από τα
αποτελέσματα των
μετρήσεων των
αέριων εκπομπών που
διεξάγονται

Σταδιακή αντικατάσταση
του R22 με R410 & R404

Ανθρώπινο δυναμικό

_

Υπεύθυνος
συντήρησης

Συνεχής
διεργασία

Γίνεται σταδιακή
αντικατάσταση από το
τεχνικό τμήμα

Αγορά νέων
κλιματιστικών με R32

Κόστος εφαρμογής

_

Υπεύθυνος
συντήρησης

Συνεχής
διεργασία

Προληπτική συντήρηση
λεβήτων, μέτρηση
αέριων εκπομπών και
απόδοσης, καταγραφή
αποτελεσμάτων και
αρχειοθέτηση
Σκοπός 5.8: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανθρώπινο δυναμικό

Αποτελέσματα
μετρήσεων και
Σχετικά έντυπα

Υπεύθυνος
συντήρησης

Συνεχής
διεργασία

Οι μετρήσεις έχουν γίνει
τον Οκτώβριο του 2018.

Αρ

Στόχος

Ενέργειες

Πόροι

Δείκτης

Υπεύθυνος

Χρ/διάγραμμα

Αξιολόγηση

1

Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση
πελατών σχετικά με
περιβαλλοντικά
θέματα

Τοποθέτηση ετικετών /
ενημερωτικών για
ευαισθητοποίηση των
πελατών για
εξοικονόμηση νερού και
ηλεκτρικής ενέργειας και
έλεγχος από τμήμα
οροφοκομίας των
δωματίων για ύπαρξη
τους

Ανθρώπινο δυναμικό
Χρόνος

Ετικέττες /
ενημερωτικά

Επιτροπή
Ασφάλειας,
Υγείας και
Περιβάλλοντος

Συνεχής
Διεργασία

Υπάρχουν ενημερωτικά
στα δωμάτια, στην
ιστοσελίδα, στην κάρτα
εισόδου στα δωμάτια

2

Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση
προσωπικού σχετικά
με περιβαλλοντικά
θέματα

Να γίνονται εσωτερικές
και εξωτερικές
εκπαιδεύσεις όπου είναι
δυνατόν σε σχέση με
περιβαλλοντικά θέματα

Ανθρώπινο δυναμικό
Χρόνος

Αρχεία
εκπαίδευσης

Επιτροπή
Ασφάλειας,
Υγείας και
Περιβάλλοντος

Συνεχής
Διεργασία

Γίνονται τόσο εσωτερικές
όσο και εξωτερικές
εκπαιδεύσεις για
περιβαλλοντικά θέματα.

Σημείωση – Οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί με κόκκινο χρώμα.
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10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι ιδιοκτήτες και υπάρχουσα διεύθυνση του Αλιάθων δημιούργησαν το τουριστικό χωριό,
έχοντας από τα πρόωρα ακόμη στάδια του σχεδιασμού, την κουλτούρα και ευσυνειδησία για
την κατασκευή ενός περιβαλλοντικά φιλικού ξενοδοχείου στο οποίο θα γινόταν χρήση
βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών για ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων.
Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Aliathon Holiday Village στηρίζεται στις πιο κάτω βασικές
αρχές και προθέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες του Ξενοδοχείου και
ανασκοπείται μαζί με τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους κατά τη διοικητική
ανασκόπηση. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες και
υπηρεσίες της Ξενοδοχειακής μονάδας όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:











Διαμονή Πελατών
Ειδικές Εκδηλώσεις
Λειτουργίες Υποδοχής
Λειτουργίες Τμημάτων Τροφίμων και Ποτών (Μπάρς, Εστιατόρια)
Λειτουργίες Τμήματος Οροφοκομίας
Λειτουργίες Τμήματος Κουζίνας
Συντήρηση Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
Θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Άλλες Χαρακτηριστικές Λειτουργίες (π.χ Αγορές, Αποθήκευση, Συμβάσεις)
Λειτουργία Καταστημάτων

Αρχές


Είμαστε δεσμευμένοι στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των λειτουργιών μας στο
περιβάλλον, με τη βοήθεια ενός προγράμματος για την πρόληψη της ρύπανσης.



Είμαστε δεσμευμένοι να συμμορφωθούμε με όλους τους σχετικούς περιβαλλοντικούς
νόμους και κανονισμούς και με όλες τις άλλες απαιτήσεις στις οποίες το ξενοδοχείο
προσυπογράφει.



Είμαστε δεσμευμένοι να προστατεύσουμε το περιβάλλον μέσω της συνεχούς βελτίωσης της
περιβαλλοντικής μας απόδοσης. Όλες οι λειτουργίες μας λαμβάνουν υπόψη τα
αποτελέσματα που οι δραστηριότητές μας έχουν στο περιβάλλον.



Είμαστε δεσμευμένοι στην συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της
ξενοδοχειακής μονάδας.



Είμαστε δεσμευμένοι να παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για τη πιστή
εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Προθέσεις


Να αντιληφθούμε τα περιβαλλοντικά στοιχεία που συνδέονται με τις δραστηριότητες μας.



Να θέτουμε περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους για την διαχείριση των σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Να ελαχιστοποιήσουμε την χρήση ενέργειας και νερού μέσω του ελέγχου και της αύξησης
της αποδοτικότητας της χρήσης τους και να αγοράζουμε προϊόντα φιλικά προς το
περιβάλλον διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα άνεσης, ποιότητας και υπηρεσίας προς
τους πελάτες.



Να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν τις ευθύνες τους για συμμόρφωση με
την πολιτική.



Να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.



Να θέτουμε και να αναθεωρούμε τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους και να
εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα δράσης, για την μείωση των αποβλήτων, την εξοικονόμηση
ενέργειας και φυσικών πόρων, την μείωση των περιβαλλοντικών ατυχημάτων και την
περιβαλλοντική αξιολόγηση των πρώτων υλών και προϊόντων. Η ξενοδοχειακή μονάδα θα
διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη αυτών των στόχων, χρησιμοποιώντας
τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, οι οποίες δεν συνεπάγονται σε υπερβολικό κόστος.



Να κοινοποιήσουμε στους υπαλλήλους, πελάτες και προμηθευτές μας την περιβαλλοντική
πολιτική.



Να ενσωματώσουμε την περιβαλλοντική διαχείριση στις καθημερινές επιχειρησιακές μας
πρακτικές.



Να ενθαρρύνουμε την εμπλοκή των τοπικών φορέων στην διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το Aliathon Holiday Village κατανοεί τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα που μπορούν
να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά την επίδοση του και κατανοεί τις ανάγκες και
προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης κατανοεί, αξιολογεί και αντιμετωπίζει τις
απειλές και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που επηρεάζουν την επίδοση του Τουριστικού Χωριού
και ενισχύει την ηγεσία και δέσμευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Διευθύνων Σύμβουλος ………………….
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11. Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη
Για την Εταιρεία είναι σημαντικό να υπάρχει ανοικτός διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη σε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα και με την
Περιβαλλοντική Πολιτική της.
Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είτε μέσω της
συλλογικής προσπάθειας και της χρήσης διαφόρων εργαλείων, όπως κατά την ετήσια
εκτίμηση των περιβαλλοντικών πλευρών της Εταιρείας στους οικοχάρτες και την
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών / επιπτώσεων στον πίνακα FLIPO.
Παράλληλα το προσωπικό λαμβάνει μέρος στην ετήσια δημοσκόπηση (χάρτης
περιβαλλοντικών καιρικών συνθηκών) που γίνεται ετήσια καθώς και κατά τη διάρκεια
των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος οι οποίες
διεξάγονται τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο. Οποιεσδήποτε εισηγήσεις, παρατηρήσεις,
γνώμες και απόψεις των εργαζομένων παρουσιάζονται από τους τμηματάρχες στις
συνεδρίες της Επιτροπής Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος.
Οι χάρτες περιβαλλοντικών καιρικών συνθηκών έχουν δοθεί σε υπαλλήλους της
ξενοδοχειακής μονάδας με στόχο τη συλλογή απόψεων για διεξαγωγή της ετήσιας
περιβαλλοντικής αξιολόγησης και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Εταιρείας,
τη καθιέρωση ανοιχτού διαλόγου με το προσωπικό για θέματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στο εργατικό δυναμικό της
εταιρείας.
Έχει γίνει ανάλυση των χαρτών περιβαλλοντικών καιρικών συνθηκών που έχουν
επιστραφεί από τους υπαλλήλους της εταιρείας η οποία παρουσιάζεται πιο κάτω. Κύρια
διαπίστωση μετά την ανάλυση των χαρτών περιβαλλοντικών καιρικών συνθηκών είναι
πως το προσωπικό μας αναγνωρίζει και βλέπει θετικά τις προσπάθειες της εταιρείας για
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και την καλλιέργεια
περιβαλλοντικής κουλτούρας στους εργαζομένους της.
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Ανάλυση χαρτών
Μέσος όρος
Ερωτηματολόγια προσωπικού
περιβαλλοντικών καιρικών
ανα
συνθηκών
ερώτηση
Ερωτήσεις
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ποια η εκτίμηση σας όσον
αφορά την γενική χρήση
3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4
3,4
νερού γεωτρήσεων
Ποια η εκτίμηση σας όσον
αφορά την παραγωγή υγρών 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3
3,1
στερεών αποβλήτων της
ξενοδοχειακής μονάδας
Πώς αξιολογείτε την
προσπάθεια της εταιρείας μας
2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3
3,2
να διαχωρίζει σωστά τα
απόβλητα
Σε ποιο βαθμό αξιολογείτε τισ
αέριες εκπομπές, σκόνη,
οσμές, θόρυβο που
2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3
3,0
προέρχονται από τις
εγκαταστάσεις μας
Πώς μας κρίνετε όσον αφορά
την αποθήκευση των πρώτων
3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3
3,1
υλών που χρησιμοποιούνται
στις εγκαταστάσεις μας
Πόσο επικίνδυνους μας
θεωρείτε για περιβαλλοντικά
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,1
ατυχήματα
Πώς μας κρίνετε όσον αφορά
την περιβαλλοντική επίδοση
3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3
3,1
της εταιρείας μας
Ασφάλεια και υγεία στους
3 2 3 4 2 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3
2,9
χώρους εργασίας
Μέσος όρος ανά
2,4 2,4 3,0 3,1 3,0 2,1 3,4 3,6 2,6 2,9 2,8 1,9 3,1 3,6 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9
ερωτηματολόγιο

Χάρτες περιβαλλοντικών καιρικών συνθηκών έχουν δοθεί επίσης σε προμηθευτές της
εταιρείας και η ανάλυση τους παρουσιάζεται πιο κάτω. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή,
με χαρά διαπιστώνουμε πως οι προμηθευτές μας έχουν πολύ καλή γνώμη αναφορικά με
την περιβαλλοντική επίδοση του τουριστικού χωριού.
Λόγω του ότι η εταιρεία δε βαθμολογήθηκε χαμηλά σε καμία ερώτηση δεν έχει γίνει
περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσμάτων. H μόνη χαμηλή βαθμολογία αφορά την
ερώτηση ‘Πόσο επικίνδυνους μας θεωρείτε για περιβαλλοντικά ατυχήματα’ και η οποία
έχει απαντήθεί θετικά ότι δεν θεωρούμαστσε επικίνδυνοι. Κάποιες μεμονωμένες χαμηλές
απαντήσεις του προσωπικού διερευνήθηκαν και ολοκληρώθηκαν άμεσα.
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Ανάλυση χαρτών
περιβαλλοντικών καιρικών
συνθηκών
Ερωτήσεις
Ποια η εκτίμηση σας όσον
αφορά την γενική χρήση νερού
γεωτρήσεων
Ποια η εκτίμηση σας όσον
αφορά την παραγωγή υγρών στερεών αποβλήτων της
ξενοδοχειακής μονάδας

Ερωτηματολόγια προμηθευτών / εργολάβων

Μέσος όρος
ανα ερώτηση

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4

4

3

4

3

4

4

4

3

4

4

3,7

3

4

3

4

4

3

4

3

4

4

4

3,6

Πώς αξιολογείτε την προσπάθεια
της εταιρείας μας να διαχωρίζει
σωστά τα απόβλητα

4

4

4

4

4

3

4

4

3

4

3

3,7

Σε ποιο βαθμό αξιολογείτε τισ
αέριες εκπομπές, σκόνη, οσμές,
θόρυβο που προέρχονται από
τις εγκαταστάσεις μας

4

4

3

4

3

4

4

2

3

4

2

3,4

Πώς μας κρίνετε όσον αφορά την
αποθήκευση των πρώτων υλών
που χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις μας

4

4

4

4

3

4

4

3

3

4

3

3,6

Πόσο επικίνδυνους μας θεωρείτε
για περιβαλλοντικά ατυχήματα

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,0

4

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3,4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3,7

3,6

3,0

3,4

3,0

3,4

3,6

3,1

3,0

3,5

3,0

Πώς μας κρίνετε όσον αφορά την
περιβαλλοντική επίδοση της
3
εταιρείας μας
Ασφάλεια και υγεία στους
4
χώρους εργασίας
Μέσος όρος ανά
3,4
ερωτηματολόγιο

12. Περιβαλλοντική Επίδοση μέχρι Δεκέμβριο 2017
Κύρια επιτεύγματα:


Οι χώροι της υποδοχής, τα εστιατόρια, τα σαλόνια και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι
στηρίζονται κατά κύριο λόγω σε φυσικό εξαερισμό για ψύξη αντί στη χρήση
κλιματιστικών.



Σε όλους τους χώρους της ξενοδοχειακής μονάδας έχουν τοποθετηθεί LED
λαμπτήρες.



Στα δωμάτια υπάρχει key fob και power fob systems. Yπάρχουν αισθητήρες
κίνησης σε κοινόχρηστες τουαλέτες. Σε όλα τα παράθυρα και μπαλκονόπορτες
υπάρχουν limit switches για αυτόματο κλείσιμο των κλιματιστικών. Πρόσφατα,
έχει τοποθετηθεί power fob system σε επιπρόσθετο αριθμό δωματίων π.χ στα 33
δωμάτια του Time to Smile.
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Έχουν εγκατασταθεί ηλιακά σε όλα τα μηχανοστάσια τα οποία καλύπτουν το 70%
των αναγκών της ξενοδοχειακής μονάδας για θέρμανση νερού. Επίσης εντός του
2015 προστέθηκαν περίπου 170 ηλιακά στο Pantheon, Aegean & Lagoon και 84
ηλιακά στην νέα προσθήκη στο ξενοδοχείο (42 δωμάτια).



Τα δωμάτια στο Fishing Village έχουν διπλούς τοίχους με τούβλα, μόνωση από
πετροβάμβακα και γυψοσανίδες για αποφυγή απωλειών θέρμανσης και ψύξης.
Επίσης υπάρχουν διπλά παράθυρα και μπαλκονόπορτες στην πλειοψηφία των
δωματίων και άλλων κοινόχρηστων χώρων.



Tοποθέτηση θερμομόνωσης στο 60% του κτηρίου Aegean.



Επιστροφή ζεστού νερού γίνεται μόνο σε ώρες αιχμής για μείωση απωλειών
θέρμανσης.



Yπάρχουν voltage optimisers (power star) στα 2 συγκροτήματα Aegean & Lagoon
της ξενοδοχειακής μονάδας.



Έχει γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 120 ΚW.



Έχουν τοποθετηθεί ecube στους θερμοστάτες όλων των μεγάλων ψυγείων (walkin fridges) στο Fishing Village με αποτέλεσμα να μειωθούν τα start up των
κομπρεσσόρων κατά 80% και να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
κατά 20%.



Χρήση επεξεργασμένου νερού από το ΣΑΠΑ, υπόγειου νερού και νερού της
βροχής για σκοπούς άρδευσης.



Υπάρχει μια τεχνητή λίμνη, χωρητικότητας περίπου 5,000 τόνων, στην οποία το
ξενοδοχείο αποθηκεύει νερό από τα όμβρια ύδατα για χρήση στις πισίνες και
άρδευση.



Κάτω από την μεγάλη πισίνα του Fishing Village υπάρχει κλειστό κύκλωμα από
λάστιχο 6 Km με νερό για χρήση στη γεωθερμία. Το σύστημα είναι κλειστό για
αυτό δεν υπάρχουν απώλειες νερού.



Χρήση salt chlorinator στην πισίνα του SPA για μείωση καταναλωσης χημικών.



Το backwash της μεγάλης πισίνας του Fishing Village χρησιμοποιείται στα
καζανάκια του Fishing, Aegean και κεντρικού κτηρίου. Το backwash του νέου
ξενοδοχείου χρησιμοποιείται στα καζανάκια του νέου ξενοδοχείου και στο
Lagoon. Το υπόλοιπο μαζί με το backwash των άλλων πισινών διοχετεύεται στο
ΣΑΠΑ.



Η πλειοψηφία των καζανακιών στις τουαλέτες της ξενοδοχειακής μονάδας
λειτουργούν με dual flush system.



Υπάρχουν φίλτρα μείωσης νερού σε όλες τις βρύσες και ντουζ.



Η ξενοδοχειακή μονάδα καλύπτεται από σύστημα BMS (Building Management
System).



Αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλιών των 4 πισινών με solar pumps.
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Τα ντουζ των πισινών λειτουργούν με μηχανισμό push button για εξοικονόμηση
νερού.



Η πλειοψηφία των βρυσών στις κοινόχρηστες τουαλέτες έχει εγκατεστημένα
φωτοκύτταρα.



Χρήση electronic water conditioner descalers αντί softeners τα οποία μειώνουν
την κατανάλωση νερού.



Χρήση συστήματος σταγονιδίων για σκοπούς άρδευσης εκτός στις περιοχές όπου
υπάρχει γρασίδι και χρησιμοποιούνται sprinklers. Σημειώνεται ότι
αντικαταστάθηκε περίπου το 40% του γρασιδιού που υπήρχε στους κήπους της
ξενοδοχειακής μονάδας με τεχνητό, ενέργεια η οποία έχει συμβάλει στην μείωση
της κατανάλωσης νερού και στην μείωση αποβλήτων.



Τόσο στη ξενοδοχειακή μονάδα όσο και στο supermarket υπάρχουν κάδοι
ανακύκλωσης για χαρτί, γυαλί και pmd.



Έχουν τοποθετηθεί τριπλοί κάδοι ανακύκλωσης σε κοινόχρηστους χώρους σε 10
σημεία.



Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των ενεργοβόρων συσκευών και εξοπλισμού για
άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών όταν κριθεί αναγκαίο.



Στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους όπου χρειάζεται υπάρχουν soap
dispensers για μείωση των συσκευασιών σαπουνιών.



Οι μπαταρίες, λαμπτήρες, άχρηστα σιδερικά, απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού τύπου, άδεια δοχεία χημικών, χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, μπάζα
από εργασίες ανακαίνισης δίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για διαχείριση.



Στο χώρο των πλυντηρίων τοποθετήθηκε δοσομετρικό σύστημα.



Έχει γίνει ανακαίνιση 5 boiler room (αλλαγή κυλίνδρων για ζεστό νερό και
αλλαγή κυκλοφορητών με inverter pumps).



Στο νέο ξενοδοχείο τοποθετήθηκαν chillers αντί VRVs και χρησιμοποιείται το heat
recovery τους για να ζεστάνει το νερό στο ξενοδοχείο, σε 2 υφιστάμενα boiler
rooms και στο laundry.



Οι σακούλες που δίνονται στους πελάτες του supermarket είναι βιοδιασπώμενες.



Επιστρέφονται στους προμηθευτές για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης τα εξής
προϊόντα α) πλαστικά δοχεία ξυδιού, β) πλαστικά κασόνια και αριθμός χάρτινων
κασονιών, γ) βαρελάκια μπύρας, δ) φιάλες μπύρας κυπριακής παραγωγής, ε)
δοχεία χημικών πισίνας και στ) κύλινδροι CO2.



Έχουν τοποθετηθεί φίλτρα στις φριτέζες της κεντρικής κουζίνας έτσι ώστε να
μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί το λάδι.



Το τμήμα συντήρησης έχει βελτιώσει την ποιότητα των ελέγχων που διεξάγει στα
μηχανοστάσια της ξενοδοχειακής μονάδας με αποτέλεσμα να μειωθεί η
κατανάλωση πετρελαίου.
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Έχουν τοποθετηθεί πέρκολες για σκίαση στο Aegean, στο Lagoon και στο Fishing.



Έχουν τοποθετηθεί τέντες στο κεντρικό εστιατόριο και στο Καρνάγιο για σκίαση.



Στις τουαλέτες και διαδρόμους των κοινόχρηστων χώρων καθώς επίσης και σε
αποθηκευτικούς χώρους έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες κίνησης και time delay.



Έχουν γίνει μετρήσεις αέριων εκπομπών από τους λέβητες τον Σεπτέμβριο 2015
με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται κάθε 2 χρόνια.



Η ξενοδοχειακή μονάδα φέρει όλες τις απαραίτητες άδειες που προκύπτουν από
νομοθετικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον π.χ
-

άδειες αποθήκευσης πετρελαιοειδών,
άδειες γεωτρήσεων,
άδειες πισινών,
άδεια γεννήτριας κλπ



Ο υπεύθυνος συντήρησης έχει παρουσιάσει σε συνέδριο του Cyprus Sustainable
Tourism Initiative και του Cyprus Hotel Managers Association τις
περιβαλλοντικές πρακτικές της ξενοδοχειακής μονάδας.



Ο υπεύθυνος συντήρησης έχει παρουσιάσει σε ομάδα German Tourism
Management Students τις περιβαλλοντικές πρακτικές της ξενοδοχειακής μονάδας
και έχει διεξάγει tours των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας.



Τοποθέτηση πλαστικού γρασιδιού στη περιοχή της παραλίας του Fishing Village



Τοποθέτηση πέργολας σε δωμάτα του Fishing Village

13. Παραπομπή στις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις για το περιβάλλον
Η Εταιρεία αναγνώρισε όλες τις νομικές της απαιτήσεις και δημιούργησε ένα Αρχείο
Νομικών Απαιτήσεων το οποίο παρουσιάζεται πιο κάτω.
Η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία επαληθεύεται στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου
και της διοικητικής ανασκόπησης. Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ)
ενημερώνεται σχετικά με τις εξελίξεις της νομοθεσίας είτε μέσω προσωπικών επαφών,
είτε μέσω διαδικτύου και εξειδικευμένων εντύπων και στην συνέχεια ενημερώνει
κατάλληλα το Αρχείο Νομικών Απαιτήσεων.
Το Αρχείο Νομικών Απαιτήσεων αξιολογήθηκε τελευταία φορά τον Οκτώβριο 2018.
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Νομοθεσία/ Κανονισμός
1.

ISO 9001:2015

Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)
Πρότυπο για τη διαχείριση ποιότητας

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

2015

√

Αναφορά σε έγγραφο
Έγγραφα ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας,
Αποδεικτικά στοιχεία
συντήρησης ανελκυστήρων από
εγκεκριμένη εταιρεία,
Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου
ανελκυστήρων από
Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές
Ανελκυστήρων εγκεκριμένους
από το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας

2.

Κανονισμοί 533

Κανονισμοί για τον έλεγχο των
ανελκυστήρων

2012

Η συντήρηση των
ανελκυστήρων γίνεται σε
μηνιαία βάση από την KONE.
Ο έλεγχος γίνεται από την
TUV Cyprus Ltd.

3.

Νόμος 25(I)

Νόμος που τροποποιεί τους περί ασφάλειας
και υγείας στην εργασία νόμους του 1996 και
2001

2002

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

4.

Νόμος 170(Ι)

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015

2015

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

5.

Νόμος 178(Ι)

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015

2015

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

6.

7.

8.

Κανονισμός
368/1986

Οι περί δημοσίων κολυμβητικών δεξαμενών
κανονισμοί του 1996

Νόμος 105(Ι)/1996

Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 (Ν.
105(I)/1996)

Νόμος 55(I)

Ο περί δημόσιων Κολυμβητικών δεξαμενών
Νόμος του 1992

1996

1996

1992

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
για όλες τις κολυμβητικές
δεξαμενές. Διεξαγωγή
μικροβιολογικών και χημικών
αναλύσεων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
για όλες τις κολυμβητικές
δεξαμενές. Διεξαγωγή
μικροβιολογικών και χημικών
αναλύσεων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
για όλες τις κολυμβητικές
δεξαμενές. Διεξαγωγή
μικροβιολογικών και χημικών

- Άδειες λειτουργίας δημόσιων
κολυμβητικών δεξαμενών
- Μικροβιολογικές αναλύσεις
- Χημικές αναλύσεις
- Άδειες λειτουργίας δημόσιων
κολυμβητικών δεξαμενών
- Μικροβιολογικές αναλύσεις
- Χημικές αναλύσεις
- Άδειες λειτουργίας δημόσιων
κολυμβητικών δεξαμενών
- Μικροβιολογικές αναλύσεις
- Χημικές αναλύσεις
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Νομοθεσία/ Κανονισμός

Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)

9.

Νόμος 105(I)

Ο περί δημόσιων Κολυμβητικών δεξαμενών
(Τροποιητικός) Νόμος του 1996

10.

ISO 14001:2015

Πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση

Έκδοση/
Ημερομηνία

1996

2015

Συμμόρφωση
αναλύσεων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
για όλες τις κολυμβητικές
δεξαμενές. Διεξαγωγή
μικροβιολογικών και χημικών
αναλύσεων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Αναφορά σε έγγραφο

- Άδειες λειτουργίας δημόσιων
κολυμβητικών δεξαμενών
- Μικροβιολογικές αναλύσεις
- Χημικές αναλύσεις

√

Έγγραφα διασυνδεδεμένου
συστήματος διαχείρισης
- Βάση προτύπου ISO
22000:2005
- Εγχειρίδιο Υγιεινής &
Ασφάλειας Τροφίμων
- Σχέδιο HACCP

11.

Κανονισμός 143

Περί τροφίμων (έλεγχος και πώληση)

1991

√

12.

Νόμος 37(I)

Ο περί προστασίας της παραλίας νόμος

2002

√

13.

Νόμος 69

Ο περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών
νόμος του 1991

1991

√

Έγγραφα Διασυνδεδεμένου
Συστήματος Διαχείρισης

Νομοσχέδιο 46

Νόμος που τροποποιεί και ενοποιεί το νόμο
που προνοεί για την εξάλειψη ή μείωση και
τον έλεγχο της ρύπανσης των νερών και του
εδάφους

2002

√

Έγγραφα Διασυνδεδεμένου
Συστήματος Διαχείρισης

14.

15.

Νόμος 64

Ο περί Πετρελαιοειδών νόμος

1975

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 19/02/2020 ).

16.

Νόμος 87(I)

Ο περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης νόμος του 2001

2002

Γίνονται μικροβιολογικές
αναλύσεις σύμφωνα με τις
πρόνοιες της νομοθεσίας.

_

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών
Μικροβιολογικές αναλύσεις
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Νομοθεσία/ Κανονισμός

Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

Αναφορά σε έγγραφο

17.

Νόμος 199
Νόμος 27

Οι περί επικίνδυνων ουσιών νόμοι του 1991
και 1997

1991
1997

√

- Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση ή
διαχείριση με βάση άδειας
- Σχέδια Δράσης σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης
- Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

18.

Νόμος 106(I)

Ο περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών και
του εδάφους

2002

√

Έγγραφα Διασυνδεδεμένου
Συστήματος Διαχείρισης

Νόμος 30(I)

Ο περί των βασικών απαιτήσεων που πρέπει
να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες
προϊόντων σε σχέση με την υγεία, την
ασφάλεια και το περιβάλλον

2002

√

Έγγραφα Διασυνδεδεμένου
Συστήματος Διαχείρισης

20.

Κανονισμός 470

Χρήση στην εργασία εξοπλισμών ατομικής
προστασίας

2001

21.

Κανονισμός 444

Χρησιμοποίηση κατά την εργασία
εξοπλισμού εργασίας

2001

22.

Νόμος 24
Νόμος 15
Νόμος 88
Νόμος 194
Νόμος 16(Ι)
Νόμος 94(Ι)
Νόμος 100(Ι)
Νόμος 5(Ι)
Νόμος 139(Ι)
Νόμος 10(Ι)
Νόμος 84(Ι)
Νόμος 108(Ι)
Νόμος 253(Ι)
Νόμος 14(Ι)
Νόμος 148(Ι)
Νόμος 16(Ι)

Οι περί αποχετεύσεων συστημάτων νόμοι του
1971 μέχρι 2004

1972
1978
1987
1991
1995
1995
1995
1997
1999
2000
2001
2004
2004
2005
2007
2010

19.

Έχουν δοθεί στο προσωπικό
τα ΜΑΠ τα οποία χρειάζεται
για την ασφαλή διεξαγωγή
της εργασίας του.
Έχουν δοθεί στο προσωπικό
τα ΜΑΠ τα οποία χρειάζεται
για την ασφαλή διεξαγωγή
της εργασίας του.

√

- Έκθεση Επικινδυνότητας
- Οδηγίες Ασφάλειας & Υγείας
- Χρήση εξοπλισμού ατομικής
προστασίας
- Έκθεση Επικινδυνότητας
- Οδηγίες Ασφάλειας & Υγείας
- Χρήση εξοπλισμού ατομικής
προστασίας

Έγγραφα Διασυνδεδεμένου
Συστήματος Διαχείρισης

Σελίδα 33 από 54

Νομοθεσία/ Κανονισμός

Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)

Νόμος 22(Ι)
Νόμος 158(Ι)
Νόμος 51(Ι)
Νόμος 106(I)

Έκδοση/
Ημερομηνία
2011
2013
2015
2015

Συμμόρφωση

23.

CAP 272

Petroleum

1959-1975

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 19/02/2020).

24.

HACCP

Guidance

2000

√

1976 -1990

Υπάρχει εξαίρεση από άδεια
κατασκευής σταθμού
παραγωγής ηλεκτρισμού και
αυτοπαραγωγής για
εφεδρικούς σκοπούς (Λήξη –
29/09/2023)

Αναφορά σε έγγραφο

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών
- Βάση προτύπου ISO
22000:2005
- Εγχειρίδιο Υγιεινής &
Ασφάλειας Τροφίμων
- Σχέδιο HACCP

25.

Ν170

Ο Περί ηλεκτρισμού νόμος

26.

Κανονισμός 99

Του περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών
νόμου 1991 (ποιότητα νερών κολύμβησης)

2000

√

Αποτελέσματα αναλύσεων

27.

Κανονισμός 8

Του περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών
νόμου 1991 (ποιοτικοί στόχοι των νερών
αναφορικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες)

2001

√

Έγγραφα Διασυνδεδεμένου
Συστήματος Διαχείρισης

28.

98/83/ΕΚ

Οδηγία για την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης

1998

√

Αποτελέσματα χημικών και
μικροβιολογικών αναλύσεων

- Άδεια γεννητριών / Άδεια
εξαίρεσης
Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

29.

Ν. 122(Ι)/2003
Ν. 239(Ι)/2004

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμος του 2003 και Τροποποίηση
Ν.239(Ι)/2004

2003
2004

Υπάρχει εξαίρεση από άδεια
κατασκευής σταθμού
παραγωγής ηλεκτρισμού και
αυτοπαραγωγής για
εφεδρικούς σκοπούς (Λήξη –
29/09/2023)

30.

Ν 32(Ι) 2002

Ο περί Συσκευασιών και Απόβλητων
Συσκευασιών Νόμος του 2002

2002

√

_
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Συμμόρφωση

Αναφορά σε έγγραφο
Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

31.

133(Ι), Αρ. 3758

Ο περί συσκευασιών και αποβλήτων
συσκευασιών (τροποιητικός) νόμος του 2003

2003

√

32.

N. 48(Ι)/2006

Ο περί συσκευασιών και αποβλήτων
συσκευασιών (τροποιητικός) νόμος του 2006

2006

√

33.

N. 58(Ι)/2012

Ο περί συσκευασιών και αποβλήτων
συσκευασιών (τροποιητικός) νόμος του 2012

2012

√

34.

N. 59(Ι)/2012

Ο περί συσκευασιών και αποβλήτων
συσκευασιών (τροποιητικός) νόμος του 2012

2012

√

35.

N. 125(Ι)/2012

Ο περί συσκευασιών και αποβλήτων
συσκευασιών (τροποιητικός) νόμος του 2012

2012

√

36.

ΚΔΠ 31/2014

Το περί αντικατάστασης του παραρτήματος
ΙΙΑ των περί συσκευασιών και αποβλήτων
συσκευασιών νόμων του 2002 εώς (Αρ. 3)
του 2012 Διάταγμα του 2014

2014

√

Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

37.

Κ.Δ.Π 668 - 2004

Ο περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού) κανονισμοί του 2004

2004

Δίνονται για διαχείριση σε
αδειοδοτημένο διαχειριστή

Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

38.

ΚΔΠ 73/2015

Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί
του 2015

2015

Δίνονται για διαχείριση σε
αδειοδοτημένο διαχειριστή

Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

ΚΔΠ 159/2011

Οι περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων
(Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις) κανονισμοί
του 2011

2011

Δίνονται για διαχείριση σε
αδειοδοτημένο διαχειριστή

Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

ΚΔΠ 220/2013

Οι περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων
(Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις)
(τροποποιητικοί) κανονισμοί του 2013

2013

Δίνονται για διαχείριση σε
αδειοδοτημένο διαχειριστή

Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

39.

40.
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Αναφορά σε έγγραφο
- Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
- Συμφωνία με εγκεκριμένο
διαχειριστή αποβλήτων
- Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
- Συμφωνία με εγκεκριμένο
διαχειριστή αποβλήτων

41.

Κ.Δ.Π. 125 - 2009

Οι περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων
(Ηλεκτρικές στήλες ή Συσσωρευτές)
κανονισμοί του 2009

42.

Κ.Δ.Π. 56 - 2016

Οι περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων
(Ηλεκτρικές στήλες ή Συσσωρευτές)
(τροποποιητικοί) κανονισμοί του 2016

43.

Κ.Δ.Π. 170 - 2004

Οι περί ελέγχου της ρύπανσης της
ατμόσφαιρας (μη αδειοδοτούμενες
εγκαταστάσεις) κανονισμοί του 2003

2004

Έγιναν μετρήσεις των αέριων
εκπομπών στις 05+
12/10/2018 με ικανοποιητικά
αποτελέσματα.

44.

Ν.(Ι) 158 - 2004

Νόμος που προνοεί για τις ουσίες που
καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος

2004

√

Συντήρηση κλιματιστικών –
κάρτες κλιματιστικών

45.

ΚΔΠ 772/2003

Οι Περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών
(Απόρριψη αστικών λυμάτων) κανονισμοί

2003

√

Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

1907/2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH) και για την
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ,
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ

2006

Υπάρχουν όλα τα SDS των
χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στη
ξενοδοχειακή μονάδα

46.

2009

Δίνονται για διαχείριση σε
αδειοδοτημένο διαχειριστή

2016

Δίνονται για διαχείριση σε
αδειοδοτημένο διαχειριστή

Αποτελέσματα μετρήσεων
αέριων εκπομπών

SDS
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Αναφορά σε έγγραφο

47.

89(Ι), Αρ. 3096

Νόμος που προνοεί για την Ασφάλεια και
Υγεία στην Εργασία

1996

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

48.

39, Αρ. 3120

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμος

1997

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

134, Αρ. 3145

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
νόμος του 1996 - Επιτροπές Ασφάλειας

1997

Υπάρχει επιτροπή Ασφάλειας,
Υγείας και Περιβάλλοντος η
οποία συνεδριάζει κάθε τρεις
μήνες.

50.

212, Αρ. 3420

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμος του 1996 - Ελάχιστων προδιαγραφών
για τη σήμανση ασφάλειας και υγείας στην
εργασία κανονισμοί του 2000

2000

√

Σημάνσεις, Έκθεση
Επικινδυνότητας

51.

ΚΔΠ 41/2015

Ελάχιστων προδιαγραφών για τη σήμανση
ασφάλειας και υγείας στην εργασία
(Τροποποιητικοί) κανονισμοί του 2015

2015

√

Σημάνσεις, Έκθεση
Επικινδυνότητας

52.

267, Αρ. 3512

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
νόμος - Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
κανονισμοί του 2001

2001

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Οδηγίες Ασφάλειας & Υγείας

53.

268, Αρ. 3512

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
νόμος - Χημικοί Παράγοντες κανονισμοί του
2001

2001

Υπάρχουν όλα τα SDS των
χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

54.

455, Αρ. 3556

Ο περί Ασφάλειας και υγείας στην εργασία
νόμος - Εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη
οπτικής απεικόνισης Κανονισμοί του 2001

2001

√

49.

Σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας
& Υγείας, Πρακτικά
συνεδριάσεων Επιτροπής
Ασφάλειας & Υγείας

Έκθεση Επικινδυνότητας, SDS,
Διαδικασία Επικοινωνίας
Χημικών Κινδύνων

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Οδηγίες Ασφάλειας & Υγείας
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2001

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

Αναφορά σε έγγραφο

158(Ι), Αρ. 3565

Νόμος που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία Νόμο

56.

ΚΔΠ 410/2015

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
(Ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρινά ή
κινητά εργοτάξια) κανονισμοί του 2015

2015

√

Διαδικασία Διαχείρισης
Θεμάτων Ασφάλειας & Υγείας
για Εργοτάξια, Σύστημα
Ασφάλειας & Υγείας

57.

173, Αρ. 3592

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
νόμοι του 1996 και 2002

2002

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

58.

174, Αρ. 3592

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμοι του 1996 και 2002 - Ελάχιστων
προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας κανονισμοί του 2002

2002

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

59.

ΚΔΠ 288/2016

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του
2016

2016

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

60.

230, Αρ. 3601

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας νόμοι του 1996
έως 2002 - Προστασία από το Θόρυβο
Κανονισμοί του 2002

2002

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Μετρήσεις

61.

55, Αρ. 3805

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
νόμοι του 1996 έως (Αρ.2) του 2003 Χημικοί Παράγοντες (τροποποιητικός)

2004

Υπάρχουν όλα τα SDS των
χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

62.

494, Αρ. 3852

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
νόμοι του 1996 έως 2003 - Τροποποιητικοί
Κανονισμοί του 2004

2004

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

63.

497, Αρ. 3852

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμοι - Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία
Εξοπλισμού Εργασίας (Τροποποιητικό)

2004

Έχουν δοθεί στο προσωπικό
τα ΜΑΠ τα οποία χρειάζεται
για την ασφαλή διεξαγωγή

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Οδηγίες Ασφάλειας & Υγείας,
Χρήση εξοπλισμού ατομικής

55.

Έκθεση Επικινδυνότητας, SDS,
Διαδικασία Επικοινωνίας
Χημικών Κινδύνων
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προστασίας

64.

332, Αρ. 4015

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμος - Προστασία από τους Κραδασμούς
Κανονισμοί του 2005

2005

√

Έκθεση Επικινδυνότητας

65.

317, Αρ. 4124

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
νόμος - Προστασία από το Θόρυβο
Κανονισμοί του 2006

2006

√

Σήμανση - Μέτρα μείωσης,
Μετρήσεις

66.

530, Αρ. 4243

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμος - Γνωστοποίηση επαγγελματικών
ασθενειών Κανονισμοί του 2007

2007

√

Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

67.

531, Αρ. 4243

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμος - Γνωστοποίηση ατυχημάτων και
επικίνδυνων συμβάντων Κανονισμοί του
2007

2007

√

Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

68.

157(Ι), Αρ. 4149

Νόμος που καταργεί τον περί ατυχημάτων
και επαγγελματικών νόσων (γνωστοποίηση)
νόμο, Κεφ. 176

2007

√

Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

69.

OHSAS 18001:2007

Πρότυπο για τη διαχείριση Επαγγελματικής
Ασφάλειας και Υγείας

2007

√

Έγγραφα διασυνδεδεμένου
συστήματος διαχείρισης

70.

Κεφ. 351

Ο περί φρεάτων νόμος

_

Υπάρχουν άδειες γεωτρήσεων

Άδεια γεωτρήσεων

_

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

71.

Cap. 130

Οι περί Πετρελαιοειδών Κανονισμοί
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)

Ν. 138(Ι)/2004

Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2004

Ν. 7(Ι)/2010

Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2010

Ν. 152(Ι)/2014

Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2014

ΚΔΠ 178/1977

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 1977

ΚΔΠ 208/1978

ΚΔΠ 311/1980

ΚΔΠ 21/1982

ΚΔΠ 302/1991

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 1978

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 1980

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 1982

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 1991

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

Αναφορά σε έγγραφο

2004

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

2010

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

2014

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

1977

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

1978

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

1980

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

1982

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

1991

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

ΚΔΠ 32/1997

ΚΔΠ 111/2002

ΚΔΠ 319/2002

ΚΔΠ 501/2004

ΚΔΠ 74/2010

ΚΔΠ 469/2014

Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)
Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 1997

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2002

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2002

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2004

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2010

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2014

ΚΔΠ 55/2016

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2016

ΚΔΠ 239/2015

Οι περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Τύπου
Αίτησης, Τελών Αξιολόγησης και Ανανέωσης
Εξουσιοδότησης Οργανισμών Ελέγχου και
Εξουσιών Διευθυντή) Κανονισμοί του 2015

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

Αναφορά σε έγγραφο

1997

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

2002

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

2002

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

2004

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

2010

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

2014

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

2016

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

2015

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών
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88.

89.

90.

Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)

ΚΔΠ 198/2009

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
νόμος – Πρώτες Βοήθειες

315 / 2003

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (ΜΑΠ)
Κανονισμοί

Ν.185(Ι)/2011

Οι Περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως (αρ.
2) του 2016

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

2009

Υπάρχει κουτί πρώτων
βοηθειών το οποίο ελέγχεται
βάσει νομοθεσίας καθώς και
εκπαιδευμένοι πρώτοι
βοηθοί. Έλεγχος φιάλης
οξυγόνου (Λήξη 2020)

Κουτιά Πρώτων Βοηθειών
Εκπαιδευμένοι πρώτοι βοηθοί
Έλεγχος φιάλης οξυγόνου

2003

Έχουν δοθεί στο προσωπικό
τα ΜΑΠ τα οποία χρειάζεται
για την ασφαλή διεξαγωγή
της εργασίας του.

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Οδηγίες Ασφάλειας & Υγείας,
Χρήση εξοπλισμού ατομικής
προστασίας

2011 - 2016

Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση π.χ
scrap metals, μπαταρίες,
μεταχειρισμένα τηγανέλαια,
μελάνια εκτυπωτών, παλιοί
λαμπτήρες, μπάζα κλπ

- Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
- Σχέδια Δράσης σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης
- Εγχειρίδιο Διαδικασιών και
Οδηγιών Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

Αναφορά σε έγγραφο
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91.

92.

93.

94.

95.

Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)

ΚΔΠ 277/2007

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1907/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την Καταχώρηση, την
Αξιολόγηση, την Αδειοδότηση και την
Εισαγωγή Περιορισμών στη Χρήση Χημικών
Προϊόντων - REACH, Γνωστοποίηση του
2007

Κ.Δ.Π. 530/2010

Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις
Υγραερίου) Διάταγμα του 2010

Ν.110(Ι)/2008

Ο περί εγκατάστασης και χρήσης αυτόματων
εξωτερικών απινιδωτών νόμος

Ν. 120(Ι)/2009

Ο περί Εγκατάστασης και Χρήσης
Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 (Ν.
120(I)/2009)

Ν. 28(Ι)/2010

Ο περί Εγκατάστασης και Χρήσης
Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 (Ν.
28(I)/2010)

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

2007

Υπάρχουν όλα τα SDS των
χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στη
ξενοδοχειακή μονάδα

2010

Υπάρχουν κατάλληλες άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
(Λήξη 12/02/2019).

2008

Το ξενοδοχείο διαθέτει
απινιδωτή, έχει δηλωθεί στο
Υπουργείου Υγείας και έχει
εκπαιδευμένα άτομα στη
χρήση του.

Αυτόματος εξωτερικός
απινιδωτής

2009

Το ξενοδοχείο διαθέτει
απινιδωτή, έχει δηλωθεί στο
Υπουργείου Υγείας και έχει
εκπαιδευμένα άτομα στη
χρήση του.

Αυτόματος εξωτερικός
απινιδωτής

2010

Το ξενοδοχείο διαθέτει
απινιδωτή, έχει δηλωθεί στο
Υπουργείου Υγείας και έχει
εκπαιδευμένα άτομα στη
χρήση του.

Αυτόματος εξωτερικός
απινιδωτής

Αναφορά σε έγγραφο

SDS

Αιτήσεις για άδειες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών /
Άδειες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών
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Νομοθεσία/ Κανονισμός

Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

Αναφορά σε έγγραφο

ΚΔΠ 131/2012

Κώδικας πρακτικής για την εκτέλεση
εργασιών σε ύψος

2012

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Οδηγίες Ασφάλειας & Υγείας,
Χρήση εξοπλισμού ατομικής
προστασίας

97.

ΚΔΠ 201/2011

Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Κώδικας Πρακτικής για Μικρές
Εγκαταστάσεις Υγραερίου) Διάταγμα του
2011

2011

Χρήση μικρών κυλίνδρων
υγραερίου στις θερμάστρες
εξωτερικού χώρου

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

98.

Κ.Δ.Π. 255/2002

Οι περί Προστασίας της Μητρότητας
(Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία)
Κανονισμοί του 2002

2002

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

99.

Κ.Δ.Π. 42/2015

Οι περί Προστασίας της Μητρότητας
(Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία)
(Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2015

2015

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

100.

Ν. 116(Ι)/2017

Νόμος που τροποποιεί τους περί προστασίας
της μητρότητας νόμους του 1997 έως 2016

2017

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

101.

N. 48(Ι)/2001

Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την
Απασχόληση Νόμος του 2001

2001

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

102.

Κ.Δ.Π. 77/2012

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Προστασία των Νέων) Κανονισμοί του 2012

2012

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

103.

Κ.Δ.Π. 43/2015

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Προστασία των Νέων) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2015

2015

√

Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

96.
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Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

Κ.Δ.Π. 330/2017

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμοί του 2017

2017

√

Σύστημα ασφάλειας και υγείας

105.

EMAS1505/2017

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1505 της Επιτροπής,
της 28ης Αυγούστου 2017, για την
τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής
οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα
οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)

2017

√

Εγχειρίδιο Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Δήλωση

106.

N75(I)-2007

Νόμος που τροποποιεί τον περί αξιολόγησης
και διαχείρισης του περιβαλλοντικού
θορύβου νόμο

2007

√

107.

Κ.Δ.Π. 333-2007

Οι περί αξιολόγησης και διαχείρισης του
περιβαλλοντικού θορύβου νόμοι του 2004
και 2006

2007

√

108.

Κ.Δ.Π. 45-2008

Οι περί αξιολόγησης και διαχείρισης του
περιβαλλοντικού θορύβου νόμοι του 20042007

2008

√

109.

Κ.Δ.Π. 186-2009

Οι περί αξιολόγησης και διαχείρισης του
περιβαλλοντικού θορύβου νόμοι του 224(Ι)
του 2004, 31(Ι) του 2006 και 75 (Ι) του 2007

2009

√

110.

Κ.Δ.Π. 343-2015

Οι περί αξιολόγησης και διαχείρισης του
περιβαλλοντικού θορύβου νόμοι του 20042007

2015

√

111.

Κ.Δ.Π. 344-2015

Οι περί αξιολόγησης και διαχείρισης του
περιβαλλοντικού θορύβου νόμοι του 20042007

2015

√

Νομοθεσία/ Κανονισμός
104.

Αναφορά σε έγγραφο
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Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

Αναφορά σε έγγραφο

Κ.Δ.Π. 93-2016

Οι περί αξιολόγησης και διαχείρισης του
περιβαλλοντικού θορύβου νόμοι του 20042007

2016

√

113.

Κ.Δ.Π. 375/2017

Διαχείριση Αποβλήτων - Οι περί
Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών
(Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής
Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς)
Κανονισμοί του 2017

2017

√

114.

Κ.Δ.Π. 119/2011

Οι περί της Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση
Συστημάτων θέρμανσης με Λέβητες)

2011

Θα γίνουν επιθεωρήσεις
συστημάτων θέρμανσης με
λέβητα

Ενεργειακή επιθεώρηση
Συστημάτων θέρμανσης με
λέβητα

115.

Κ.Δ.Π. 244/2013

Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης
των κτηρίων (Ρύθμιση και έλεγχος
συστημάτων θέρμανσης με λέβητες)

2013

Θα γίνουν επιθεωρήσεις
συστημάτων θέρμανσης με
λέβητα

Ενεργειακή επιθεώρηση
Συστημάτων θέρμανσης με
λέβητα

116.

Κ.Δ.Π. 63/2017

Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης
των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων
Θέρμανσης)

2017

Θα γίνουν επιθεωρήσεις
συστημάτων θέρμανσης με
λέβητα

Ενεργειακή επιθεώρηση
Συστημάτων θέρμανσης με
λέβητα

112.

Διαδικασίες

117.

Κ.Δ.Π. 163/2009

Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης
των κτηρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων
Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2009

2009

Θα γίνουν επιθεωρήσεις
συστημάτων κλιματισμού

Ενεργειακή Επιθεώρηση
Συστημάτων Κλιματισμού

118.

Κ.Δ.Π. 413/2009

Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης
των κτηρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων
Κλιματισμού) Διάταγμα του 2009.

2009

Θα γίνουν επιθεωρήσεις
συστημάτων κλιματισμού

Ενεργειακή Επιθεώρηση
Συστημάτων Κλιματισμού
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Σύντομη περιγραφή / (Πεδίο
Εφαρμογής)
Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης
των κτηρίων (Ρύθμιση και έλεγχος
συστημάτων κλιματισμού ονομαστικής
ισχύος εξόδου μεγαλύτερης των 20KW)
Διάταγμα

Έκδοση/
Ημερομηνία

Συμμόρφωση

2015

Θα γίνουν επιθεωρήσεις
συστημάτων κλιματισμού

Ενεργειακή Επιθεώρηση
Συστημάτων Κλιματισμού

Ενεργειακή Επιθεώρηση
Συστημάτων Κλιματισμού

Αναφορά σε έγγραφο

119.

Κ.Δ.Π. 244/ 2015

120.

Κ.Δ.Π. 62/2017

Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης
των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων
Κλιματισμού)

2017

Θα γίνουν επιθεωρήσεις
συστημάτων κλιματισμού

121.

Ν. 24(I)/2017

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του
Καπνίσματος) Νόμος του 2017 (Ν.
24(I)/2017)

2017

√

Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και
Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2017

2017

√

Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

122.

123.

Κ.Δ.Π. 319/2017

Ο περί Εργοστασίων Νόμος Κεφ. 134- Άρθρο
40 (9)

Υπάρχει Άδεια Ατμολέβητα
(Λήξη 28/06/2019)

-

Άδεια ατμολέβητα
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14. Βασικοί δείκτες
Για τους πιο κάτω δείκτες μέτρησης έχουν χρησιμοποιηθεί τα εξής στοιχεία πληρότητας:
Πληρότητα
2016

2017

Room nights

63,560

69,671

Guest nights

192,710

212,852

 Ενεργειακή απόδοση και Ύδατα
Καταναλώσεις
2016

2017

31,284 m3

34,586 m3

0.492 m3/ room nights

0.496 m3/ room nights

0.162 m3/ guest nights

0.162 m3/ guest nights

2,545,561 KwH

2,775,954KwH

40.05 KwH / room nights

39.84 KwH / room nights

13.21 KwH / guest nights

13.04KwH / guest nights

50,936 L

62,282 L

0.80 L / room nights

0.89 L / room nights

0.26 L / guest nights

0.29 L / guest nights

Νερό

Ηλεκτρική
Ενέργεια

Πετρέλαιο

Παράμετρος

Νερό (m3)

Ποσοστό αύξησης /
μείωσης το 2017 σε
σύγκριση με το 2016

-

Αιτιολογία
Η κατανάλωση νερού κυμάνθηκε στα ίδια
επίπεδα το 2016 σε σύγκριση με το 2017.
Ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε.

Ηλεκτρική
Ενέργεια
(KwH)

1,2 % μείωση
(0.16 KwH μείωση / guest
nights)

Πετρέλαιο
(L)

13 % αύξηση / guest
nights
(0.03 L αύξηση / guest
nights)

Η κατανάλωση ηλεκτρικής κυμάνθηκε περίπου
στα ίδια επίπεδα το 2016 σε σύγκριση με το 2017.
Ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί.

 Η κατανάλωση πετρελαίου έχει αυξηθεί λόγω
του ότι το laundry και το ξενοδοχείο λειτουργήσανε
από τον Φεβρουάριο για το 2017 ενώ το 2016 από
το Μάρτη.
Ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε.

Σελίδα 48 από 54

 Αποδοτική Χρήση Πρώτων Υλών
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν το 2016 και το 2017 είναι καταγραμμένες πιο κάτω.

Πρώτες Ύλες

Χημικά Καθαρισμού (L)

Χημικά Καθαρισμού (Kg)

Χημικά Laundry (L)

Χημικά Συντήρησης (Kg)

Χημικά Συντήρησης (L)

Αναλώσιμα (χαρτί όχι για
γραφειακούς σκοπούς)

Αναλώσιμα (χαρτί για
γραφειακούς σκοπούς)

2016

2017

19,776 L

21,195 L

0.31 L / room nights

0.30 L / room nights

0.10 L / guest nights

0.10 L / guest nights

6,134 Kg

6,395 Kg

0.1 Kg / room nights

0.09 Kg / room nights

0.03 Kg / guest nights

0.03 Kg / guest nights

2,160 L

2280 L

0.034 L / room nights

0.033 L / room nights

0.01 L / guest nights

0.01 L / guest nights

21,103 Kg

25,172 Kg

0.332 Kg / room nights

0.36 Kg / room nights

0.11 Kg / guest nights

0.11 Kg / guest nights

275 L

250 L

0.0043 L / room nights

0.003 L / room nights

0.0014 L / guest nights

0.001 L / guest nights

20,169 Kg

19,158 Kg

0.31 Kg / room nights

0.27 Kg / room nights

0.1 Kg / guest nights

0.09 Kg / guest nights

1,642 Kg

1,445 Kg

0.026 Kg / room nights

0.020 Kg / room nights

0.0085 Kg / guest nights

0.0068 Kg / guest nights
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Παράμετρος

Χημικά
Καθαρισμού (L)

Χημικά
Καθαρισμού
(Kg)

Χημικά
Laundry (L)

Χημικά
Συντήρησης
(Kg)

Χημικά
Συντήρησης (L)

2016
0.42 % μείωση / guest nights
(0.0004 L μείωση / guest
nights)

0.15 % μείωση / guest nights
(0.000046 Kg μείωση /
guest nights)

7.1 % αύξηση / guest nights
(0.00071 L αύξηση / guest
nights)

7,5 % μείωση / guest nights
(0.008 Kg αύξηση / guest
nights)

16 % μείωση / guest nights
(0.0002 L μείωση / guest
nights)

Αναλώσιμα
(χαρτί όχι για
γραφειακούς
σκοπούς)

10% μείωση / guest nights
(0.009991 Kg μείωση/ guest
nights)

Αναλώσιμα
(χαρτί για
γραφειακούς
σκοπούς)

20 % μείωση / guest nights
(0.0017 Kg μείωση / guest
nights)

2017
 Η κατανάλωση των χημικών
καθαρισμού έχει μειωθεί λόγω καλής
εκπαίδευσης στο προσωπικό του
housekeeping.
Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.
 Η κατανάλωση των χημικών
καθαρισμού έχει μειωθεί λόγω καλής
εκπαίδευσης στο προσωπικό του
housekeeping και λόγω του ότι
προστέθηκε δοσομετρητής για το liquid
soap.
Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.
Η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι το
laundry και το ξενοδοχείο λειτουργήσανε
από τον Φεβρουάριο για το 2017 ενώ το
2016 από το Μάρτη.
Ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε.
Η μείωση οφείλεται στην συνεχή
εκπαίδευση του προσωπικού και στην πιο
ορθολογιστική διαχείριση των χημικών
που χρησιμοποιούνται στις πισίνες του
ξενοδοχείου.
Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.
 Υπήρχε stock χημικών από το 2016 τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν το 2017.
Ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί.
 Η κατανάλωση των αναλώσιμων
(χαρτί όχι για γραφειακούς σκοπούς)
μειώθηκε λόγω καλύτερης διαχείρισης.
Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.
Η χρήση χαρτιού στην ξενοδοχειακή
μονάδα μειώθηκε λόγω καλύτερης
διαχείρισης από το προσωπικό.
Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.

 Απόβλητα
Τα δημοτικού τύπου απόβλητα που παράχθηκαν το 2016 και το 2017 παρουσιάζονται πιο κάτω.

Απόβλητα (Kg)
2016

2017

363,940 kg

460,130kg

5.72 Kg/ room nights

6,60 Kg/ room nights

1.88 Kg / guest nights

2,16 Kg / guest nights
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Το ποσοστό αύξησης των δημοτικών αποβλήτων που παράχθηκαν από το ξενοδοχειακό χωριό το
2017 σε σύγκριση με το 2016 ισούται με 26,43% (0.28 Kg / guest night). Αυτό οφείλεται στο
ότι το 2017 πραγματοποιήθηκαν περισσότερα events π.χ. γάμοι, συνέδρια, εκδηλώσεις στις
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.
Η ξενοδοχειακή μονάδα παραδίδει για ανακύκλωση τα εξής ρεύματα αποβλήτων: α) Χαρτί /
χάρτινες συσκευασίες, β) pmd, γ) μέταλλο, δ) μπαταρίες, ε) μελάνια εκτυπωτών και φωτοτυπικών
μηχανών, στ) ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (όταν προκύψει), η) φλορέντζες και
λαμπτήρες, θ) μπάζα (όταν προκύψουν) και ι) άχρηστα σιδερικά. Στον πιο κάτω πίνακα
παρουσιάζονται οι ποσότητες που παραδόθηκαν για ανακύκλωση το 2017.

Απόβλητα (Kg) – που παραδόθηκαν για ανακύκλωση
Ρεύματα
Αποβλήτων
Μπάζα

Ηλεκτρικός και
Ηλεκτρονικός
Εξοπλισμός

Άδεια Μελάνια
Εκτυπωτών

Μπαταρίες και
Πυκνωτές

Φλορέντζες και
Λαμπτήρες

2016

2017

9,040 kg

104,393 kg

0.14 Kg/ room nights

1.50 Kg/ room nights

0.05 Kg / guest nights

0.49 Kg / guest nights

40 ft container

0

0.00063 ft container /
room nights

0

0.0002 ft container /
guest nights

0

63 kg

55 kg

0.001 Kg/ room nights

0.0008 Kg/ room nights

0.00033 Kg / guest nights

0.00025 Kg/ guest nights

57 kg

41 kg

0.0009 Kg/ room nights

0.0006 Kg/ room nights

0.0003 Kg / guest nights

0.0002 Kg / guest nights

126 kg

75 kg

0.002 Kg/ room nights

0.0011 Kg/ room nights

0.00065 Kg / guest nights

0.0004 Kg / guest nights
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Απόβλητα (Kg) – που παραδόθηκαν για ανακύκλωση
Ρεύματα
Αποβλήτων
Μεταχειρισμένα
Τηγανέλαια

2016

2017

1,930 kg

2,555 kg

0.03 Kg/ room nights

0.03 Kg/ room nights

0.01 Kg / guest nights

0.01 Kg / guest nights

Επίσης επιστρέφονται στους προμηθευτές για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης τα εξής προϊόντα α)
πλαστικά δοχεία ξυδιού, β) πλαστικά κασόνια καθώς επίσης και αριθμός χάρτινων κασονιών, γ)
βαρελάκια μπύρας, δ) φιάλες μπύρας κυπριακής παραγωγής, ε) δοχεία χημικών πισίνας και στ)
κύλινδροι CO2.
Τα υγρά απόβλητα της ξενοδοχειακής μονάδας συμπεριλαμβανομένου και του backwash από τις
πισίνες (οι ποσότητες που δεν επαναχρησιμοποιούνται) διοχετεύονται στο συλλογικό σύστημα
αποχέτευσης του ΣΑΠΑ.
Τα υγρά απόβλητα που καθαρίζονται από τις λιποπαγίδες (20,000 Kg) καθώς επίσης και το
μαγειρικό λάδι (χρησιμοποιημένα τηγανέλαια) συλλέγονται και διαχειρίζονται από αδειοδοτημένη
εταιρεία.
 Βιοποικιλότητα
Η οικοδομημένη έκταση γης που κατέχει η Εταιρεία είναι 140,000 m2.
Η έκταση αυτή ισούται με 2.2 m2 ανά room night / 0.73 m2 ανά guest night για το 2016 σε
σύγκριση με 2.01 m2 ανά room night / 0.66 m2 ανά guest night το 2017.
 Αέριες Εκπομπές
Κατά τη διεξαγωγή της περιβαλλοντικής αξιολόγησης ο δείκτης αυτός κρίθηκε μη σημαντικός σε
σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή στηρίζεται στο γεγονός
ότι η Εταιρεία έχει συμφωνία με εγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη για διεξαγωγή μετρήσεων
αέριων εκπομπών από τους λέβητες.
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15. Άτομα Επικοινωνίας

Γαλάτια Φιλιππίδου, Διευθύντρια
/ Σύμβουλος
Aliathon Holiday Village
Γεροσκήπου, Πάφος

Τηλ: 26 964400
Fax: 26 964700
Email: galatia@aliathonvillage.com
Web site: www.aliathonvillage.com

………………………………..
Υπογραφή

Θέμης Φιλιππίδης, Διευθύνων
Σύμβουλος
Aliathon Holiday Village
Γεροσκήπου, Πάφος

Τηλ: 26 964400
Fax: 26 964700
Email: themis@aliathonvillage.com
Web site: www.aliathonvillage.com

………………………………..
Υπογραφή
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16. Στοιχεία Επαληθευτή Περιβάλλοντος
Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης
Κώστα Αναξαγόρα 30,
2014 Λευκωσία

Τηλ: 22 411411
Fax: 22 519115
Web site: www.cycert.org.cy

Αριθμός Διαπίστευσης / Φορέας

EL-V-0009(ΑΡ. 549) ΕΣΥΔ

ΝACE:

55.1
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