
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Στον όμιλο ξενοδοχείων SeaCrete έχουμε αναγνωρίσει το μερίδιο ευθύνης που μας 
αναλογεί στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων της Κρήτης και του πλανήτη μας 
γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο της TRAVELIFE, με σκοπό την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω του περιορισμού των όποιων 
αρνητικών επιπτώσεων δημιουργεί η λειτουργία των ξενοδοχείων μας. 
 

Το σύστημα αυτό απαιτεί: 
- Τη συστηματική καταγραφή των καταναλώσεων ενέργειας, νερού και χημικών 

ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογικότερη χρήση τους. 
- Τον τακτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού χρήσης καθώς και των υγρών 

αποβλήτων που απορρίπτονται στο αποχετευτικό δίκτυο. 
- Την ασφαλή διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και τη συστηματική 

ανακύκλωση των υπόλοιπων απορριμάτων σε κατάλληλες και εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις διαχείρισης. 

- Την θέσπιση μετρήσιμων στόχων και την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για 
την επίτευξή τους. 

- Την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε σχετικά θέματα. 
- Την αποτελεσματική ενημέρωση των πελατών μας για περιβαλλοντικά ζητήματα 

ώστε να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των αντίστοιχων στόχων μας. 
- Τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη -πελάτες, προσωπικό, 

προμηθευτές, τοπική κοινωνία και ομοειδείς επιχειρήσεις- για μια πιο ολιστική 
αντιμετώπιση σε θέματα περιβάλλοντος. 

- Την ανασκόπηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των πολιτικών, διαδικασιών και 
λειτουργικών προτύπων των ξενοδοχείων μας ώστε να ανταποκρίνονται στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

- Την απόλυτη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. 
 

Οι περιβαλλοντικοί μας στόχοι είναι: 
- Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων κατά 50% έως το 2025 μέσω της 

αντικατάστασης του σχετικού εξοπλισμού. 
- Περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας  

κατά 100% έως το 2025 μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες τεχνολογίες και 
προγράμματα αντιστάθμισης άνθρακα. 

- Μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού κατά 30% έως το 2025 μέσω της 
αντικατάστασης υδροβόρου εξοπλισμού, της βελτίωσης των μεθόδων άρδευσης 
και της αύξηση της ενδημικής βλάστησης στους κήπους καθώς και την διεύρυνση 
της χρήσης επεξεργασμένου νερού. 

- Εξάλειψη της χρήσης χλωρίνης έως το 2022. 
- Χρήση μόνο οργανικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων στους κήπους έως το 

2023. 
- Μείωση της κατανάλωσης απορρυπαντικών κατά 15% έως το 2023. 
- Μηδενισμό των απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής έως το 2025 μέσω 

βελτιστοποίησης των προμηθειών, αναβάθμισης της ανακύκλωσης και 
εφαρμογής κομποστοποίησης για τα οργανικά αποβλήτων. 
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