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Η Διοίκηση των Cactus Hotels, γνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στον τουρισμό καθώς επίσης και τη 

προσωπική ευθύνη που φέρει ο καθένας μας απέναντι στο περιβάλλον δεσμεύεται: 

·Να συμμορφώνεται με κάθε νομοθετική ή άλλη απαίτηση στην οποία εμπίπτουν οι 

δραστηριότητες της και σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές της πτυχές. 

·Να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της με στόχο τη 

μείωση ή και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων. 

·Να δραστηριοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο προς την προστασία του περιβάλλοντος 

και την πρόληψη της ρύπανσης και  

·Μέσω της θέσπισης στόχων να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση. 

 

Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, η διοίκηση στοχεύει στην: 

O Πραγματοποίηση δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της 

κατανάλωσης νερού, την ορθή διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων και τη μείωση 

και ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων. 

O Προστασία της παραλίας και της ποιότητας των νερών.  

O Συνεργασία με τους γειτονικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση του φυσικού 

κάλους της περιοχής. 

O Ενημέρωση όλων των φορέων της περιοχής για τις περιβαλλοντικές δράσεις που 

πραγματοποιεί η ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και 

συμμετοχή τους. 

O Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του ξενοδοχείου με σκοπό την 

ενεργή συμμετοχή του στις περιβαλλοντικές δράσεις. 

O Ενημέρωση των πελατών για τις περιβαλλοντικές δράσεις της ξενοδοχειακής 

μονάδας, με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους. 

 

Οι παραπάνω στόχοι της πολιτικής μας επιτυγχάνονται μέσω του ορισμού 

συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων, τον τακτικό έλεγχο των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων, τον έλεγχο της απόδοσης των παρεμβάσεων, την επιθεώρηση της 

απόδοσης και την επανεξέταση των στόχων του με σκοπό την αναβάθμιση τους.  
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