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1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
1.1. BASILICA HOLIDAY RESORT
Το Basilica Holiday Resort είναι ένα τουριστικό θέρετρο της Μεσογείου γοητεία και χαρακτηριστική γεύση
Κύπρος. Αντανακλώντας το μοναδικό πολιτισμό, την κληρονομιά και τους ανθρώπους, το θέρετρο είναι δίπλα στα
ιστορικά ερείπια Στήλη του Αποστόλου Παύλου και τα περίφημα ψηφιδωτά της Πάφου.
Το ξενοδοχείο είναι περιτριγυρισμένο από δέντρα και πράσινο 100 μέτρα μακριά από το λιμάνι και την παραλία,
αυτό το φιλόξενο και φιλικό ξενοδοχειακό συγκρότημα είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες που αναζητούν απλά
καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων.
Τοποθεσία
- Είναι κοντά στην πόλη της Πάφου, 25 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου
- 136 χιλιόμετρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας.
- Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 250 μέτρα από το λιμάνι της Πάφου και της παραλίας Δήμου.
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1.1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ
Στο Basilica Holiday Resort έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα καταλυμάτων που ανταποκρίνονται στις ατομικές
και προσωπικές σας ανάγκες, προσφέροντάς σας την φροντίδα και την άνεση που περιμένετε σε διακοπές στην
Πάφο της Κύπρου.
Το θέρετρο αποτελείται από στούντιο, διαμερίσματα ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, τα οποία είναι πλήρως
επιπλωμένα με καλά εξοπλισμένες κουζίνες και ιδιωτικά μπαλκόνια, που βρίσκονται ανάμεσα σε ευχάριστους
σκιερούς κήπους.
Αν θέλετε να περιποιηθείτε τον εαυτό σας σε κάτι ξεχωριστό, θα πρέπει να δοκιμάσετε τις βασιλικές
λιμνοθάλασσες που προσφέρουν την επιπλέον άνεση και την υπέροχη θέα στο παλιό Κάστρο της Πάφου.
Με τη διατήρηση του μεσογειακού τους χαρακτήρα, όλα τα καταλύματα πρόσφατα ανακαινίστηκαν πλήρως για
να διατηρήσουν την υψηλή ποιότητα και τα πρότυπα.
Τα δωμάτια διαθέτουν επίσης μπαλκόνι, ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα, smart TV-τηλεόραση, κλιματισμό,
απευθείας τηλεφωνική γραμμή και στεγνωτήρα μαλλιών, WIFI, χρηματοκιβώτια
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Superior Studio Apartment
Το Superior Studio Apartment είναι ένα
Εξοπλισμένο, με πλήρως λειτουργική κουζίνα
Studio.
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Superior One Bedroom Apartment
Τα διαμερίσματα Superior One Bed Room έχουν ανακαινιστεί με γούστο με τα υψηλότερα πρότυπα,
διατηρώντας μια αληθινή μεσογειακή αίσθηση που προσφέρει φωτεινά, ευάερα καταλύματα.
Eπιπλωμένα με καλά εξοπλισμένες, πλήρως λειτουργικές κουζίνες.

Superior Two Bedroom Apartment
Τα διαμερίσματα Superior One Bed Room έχουν ανακαινιστεί με γούστο με τα υψηλότερα πρότυπα, διατηρώντας
μια αληθινή μεσογειακή αίσθηση που προσφέρει φωτεινά, ευάερα καταλύματα.
Απολαυστικά επιπλωμένα με καλά εξοπλισμένες, πλήρως λειτουργικές κουζίνες .
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1.1.2. BASILICA HOLIDAY RESORT – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Τα δωμάτια και οι σουίτες στο BASILICA HOLIDAY RESORT έχουν φέρει μια νέα διάσταση στο σχεδιασμό του
ξενοδοχείου. Αποκλειστικά για τους επισκέπτες που εκτιμούν την πραγματική αίσθηση, τα δωμάτια και οι
σουίτες είναι τέλεια εξοπλισμένα και επαναλαμβάνουν αιώνες πολιτισμού μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
Η γοητευτική κομψότητα και η διαμονή σε μεσογειακό στιλ δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια ατελείωτη
αφοσίωση που προσφέρει την απόλυτη άνεση. Αναπτύχθηκε με βάση την ποιοτική δέσμευση και αποστολή να
προσφέρει την καλύτερη νησιώτικη φιλοξενία, το BASILICA HOLIDAY RESORT προσφέρει απόλυτη χαλάρωση και
εξαιρετική εμπειρία φιλοξενίας.
ROOM TYPE
Superior Studio Apartment

ROOMS NUMBER
18

SIZE
20m2

Superior one bedroom Apartment

7

30m2

Superior Two Bedroom Apartment

1

50m2
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RESTAURANT & BARS
Το Basilica Holiday Resort διαθέτει τη δική του
παραδοσιακή κυπριακή ταβέρνα που προσφέρει
τα καλύτερα σε τοπικά και διεθνή πιάτα. Με θέα
στην πισίνα είναι ένα εξαιρετικό σημείο για ένα
αναψυκτικό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ένα
απεριτίφ βράδυ.
Basilica Restaurant and Bar
Το Basilica Restaurant and Bar είναι η ιδανική
τοποθεσία για να ξεφύγετε από τον καλοκαιρινό ήλιο
και να απολαύσετε ένα αναζωογονητικό ποτό ή ένα
σνακ.
Το πρωινό είναι σε μπουφέ, το μεσημεριανό γεύμα
είναι A'la Carte και το δείπνο είναι είτε μπουφές είτε
A'la Carte.
Το Basilica Bar & Restaurant προσφέρει το ιδανικό
σκηνικό για πρωινό, μεσημεριανό γεύμα ή βραδινό
γεύμα.
Ο σεφ μας εξασφάλισε ότι μια υπερβολή τόσο της
τοπικής όσο και της διεθνούς απόλαυσης είναι
διαθέσιμη για όλους.

RESTAURANTS & BARS
Basilica Restaurant and bar

NUMBER OF SEATS
300

CUISINE TYPE
Πρωινό
Μεσημεριανό
Βραδινό γεύμα
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1.2 ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

BASILICA HOLIDAY RESORT

GENERAL MANAGER

FRONT OFFICE

HOUSEKEEPING

MANAGEMENT

KITCHEN

RESTAURANT

MAINTENANCE
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2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2.1. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
To BASILICA HOLIDAY RESORT, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής του συνείδησης και
διαθέτοντας σημαντική ευαισθησία για το περιβάλλον, επιδιώκει καθημερινά της υλοποίηση της
περιβαλλοντικής και κοινωνικής κουλτούρας σε όλο το προσωπικό και στους επισκέπτες του
ξενοδοχείου. Συνέχεια της προσπάθειας μας αποτελεί η δέσμευση μας για την προστασία του
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, και της μείωσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας μας.
Η πολιτική μας είναι να συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και μέσα
από τη θέσπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων να επιδιώκουμε τη συνεχή
βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής και κοινωνικής
Διαχείρισης, που εφαρμόζουμε.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Αειφόρου Ανάπτυξης:


έχουμε σαν γνώμονα την σωστή διαχείριση των πόρων που είναι αναγκαίοι για την
διεξαγωγή των διεργασιών και υπηρεσιών μας, ώστε να είναι διαθέσιμοι για τις μελλοντικές
γενεές



διασφαλίζουμε ότι όλο το προσωπικό μας, όπως επίσης και όσοι εργάζονται για λογαριασμό
της εταιρείας μας, έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση, έτσι ώστε όλοι να αντιλαμβανόμαστε
τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές της εργασίας μας και να συμβάλλουμε στην
προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων καθώς και στην πρόληψη
πιθανών περιβαλλοντικών ατυχημάτων



μεριμνούμε για την βελτίωση της περιβαλλοντικής και
συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς.

κοινωνικής προστασίας σε

Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποτελεί πρώτιστη δέσμευση για τη διοίκηση της εταιρείας και ευθύνη
όλων των εργαζομένων.

Νεόφυτος Νεοφύτου
Γενικός Διευθυντής

Ημερομηνία 04/02/2019
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3. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
3.1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
3.1.1. Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργαζομένων
H Διεύθυνση στο Ξενοδοχείο BASILICA HOLIDAY RESORT πιστεύει πως οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται δίκαια και
με σεβασμό ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, εθνικότητας, δέρματος, σεξουαλικής κατεύθυνσης, ηλικίας ,
πολιτισμού ή αναπηρίας.
Συγκεκριμένα:
o Αναγνωρίζονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά διέπονται από την παγκόσμια διακήρυξη
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γενική Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1948.
 Σεβόμαστε όλους τους εργαζομένους και δηλώνουμε υπεύθυνα πως:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν γραπτές και υπογεγραμμένες συμβάσεις.
Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης τους και
έχουν υπογεγραμμένο αντίγραφο της σύμβασής τους.
Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα έναρξης και τερματισμού της απασχόλησης χωρίς υποβολής
κάποιας ποινής.
Δεν διατηρούνται προσωπικά έγγραφα των εργαζομένων (διαβατήρια, ταυτότητες ή άλλα αρχεία).
Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται με βάση τον εθνικό κατώτατο μισθό.
Διατηρείται αρχείο όλων των μισθών που καταβάλλονται, συμπεριλαμβανομένων και των
αντιγράφων.
Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης αποδεικνύοντας έτσι τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία
όσον αφορά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων.
Οι υπερωρίες των δεδουλευμένων είτε καταβάλλονται στον εργαζόμενο είτε αφαιρούνται από τις
ώρες εργασίας.
Υπάρχει πολιτική πειθαρχικών παραπτωμάτων η οποία κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους.
Ενημερώνεται το προσωπικό σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς κάποιου παραπόνου.
Όλοι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να προβούν σε διαβήματα προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη
για θέματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εισδοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Υπάρχει πολιτική κατά των διακρίσεων η οποία κοινοποιείται σε όλους τους εργαζομένους.
Διατηρείται προσωπικό αρχείο με τις συνθήκες εργασίας όλων των εργαζομένων κάτω των 18 ετών.
Διατηρούνται αρχεία εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων σχετικά με περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά
προγράμματα, συνεισφοράς στην τοπική κοινότητα και ίσων ευκαιριών στην υγεία και την
ασφάλεια.
Όπου είναι δυνατόν, εργοδοτούνται ντόπιοι στην ιδιοκτησία.
Ενθαρρύνεται το προσωπικό να αναπτύξει τις δεξιότητές τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Παρέχονται ωφελήματα στους εργαζόμενους.
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Ο συνολικός αριθμός υπάλληλων παρουσιάζεται πιο κάτω αναλυτικά :

Αριθμός Προσωπικού
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

2017

2018

29
24
53

28
20
48

Αριθμός Προσωπικού ανά Φύλο
Αριθμός Προσωπικού

Άνδρες
Γυναίκες

28
20

Ποσοστό
45,8 %
14,6 %

Διοικητικό Προσωπικό

Άνδρες
Γυναίκες

1
1

Κύπριοι
Αλλοδαποί
Έλληνες
Βούλγαροι
Ρουμάνοι

50 %
50 %

Αριθμός Προσωπικού ανά Εθνικότητα
22
7
8
9
2

45,8%
14,6 %
16,7%
18,8%
4,1%

Προσωπικό ανά
Εθνικότητα

Φύλο Προσωπικού
14.60%

4.10%
18.80%

Κύπριοι

Άνδρες
45.80%

Γυναίκες

Αλλοδαποί
Έλληνες
Βούλγαροι

16.70%

Ρουμάνοι

45.80%
14.60%
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3.1.2 Αιμοδοσία
Δημιουργήσαμε το δικό μας οργανισμό για αιμοδοσίες και όποτε χρειαστεί βοηθούμε υπαλλήλους μας άτομα τα
οποία το χρειάζοντε.

Μέλη του ξενοδοχείου λαμβάνουν μέρος στη αιμοδοσία που διοργανώνει ο Όμιλος εταιρειών

3.1.3. Καθαρισμός αρχαιολογικών χώρων υπηρεσίες κηπουρικής
Το ξενοδοχείο έχει προβεί στο φύτευμα ελαιόδεντρων και μπανανών και έχει κατασκευάσει σκάλα για τους
πελάτες για πρόσβαση στο αρχαιολογικό χώρο και έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό για τη σημασία του
αρχαιολογικού χώρου στο ξενοδοχείο. Επιπλέων το προσωπικό του ξενοδοχείου συμμετέχει σε άλλες
περιβαλλοντικές δραστηριότητες του ομίλου.
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3.1.4. Άλλες κοινωνικές δράσεις

-

Δωρεά laptop στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων για διάφορα θέματα υγείας σε συνεργασία με το Γενικό
Νοσοκομείο Πάφου και διάφορους συνδέσμους όπως Europa Donna Cyprus κλπ.

Οργάνωση συγκέντρωσης για βοήθεια διάφορων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και συνδέσμων. Κάθε
χρόνο έρχονται εδώ άτομα από το Europa Donna Cyprus και βάζουμε ένα ειδικό κουτί για εισφορές έτσι
ώστε να θέλει και ο πελάτης να προσφέρει με τον τρόπο του.
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Εκ μέρους του Basilica Holiday Resort δωρίζουμε ρουχισμό-ιματισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
Κάθε χρόνο κάνουμε δεντροφύτευση στους Εφτά Γιώργηδες και ενημερώνουμε όλους τους πελάτες μας
σε περίπτωση που θέλουν να συμμετάσχουν.
- Ζητήσαμε να δημιουργηθούν και να γίνουν οι σωστές διαβάσεις στην περιοχή μας.
- Συζητούμε και καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες του κάθε υπαλλήλου μας και προσπαθούμε να κάνουμε
ιδικά προγράμματα-ωράρια εργασίας.
- Προσλαμβάνουμε άτομα ασχέτως προβλήματος και τα βοηθούμε με τον τρόπο μας να γίνονται
καλύτεροι.
- Κάθε τέλος της χρονιάς πηγαίνουμε όλο το προσωπικό εκδρομή για να τους ευχαριστήσουμε για την
προσφορά τους.
Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ταμείο ευημερίας έτσι ώστε όταν ένας υπάλληλος μας χρειάζεται
βοήθεια να μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Έχουμε αρκετά περιστατικά τα οποία δεν θα θεωρούσαμε
σωστό να τα αναφέρουμε.
- Κάνουμε στους υπαλλήλους μας διάφορα μικρά σεμινάρια σχετικά με την παράδοση και τα αξιοθέατα
της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα.
- Κάνουμε στους υπαλλήλους μας διάφορα μικρά σεμινάρια για το Αγρινό (Ενδημικό προστατευόμενο
είδος )
- Ενημέρωση πελατών για τα πολιτιστικά δρώμενα (π.χ. Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος)
-
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3.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Το BASILICA HOLIDAY RESORT πιστεύει πως συμβάλλει έμπρακτα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας
παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες καθώς επίσης και στη διαφύλαξη του πολιτισμικού πλούτου. Συγκεκριμένα
πιστεύουμε πως η διατήρηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, απαιτεί τη δική μας συμβολή για την διαφύλαξη
της τοπικής κοινότητας με τις πιο κάτω ενέργειες :
Συμμετέχουμε ενεργά στη διαφύλαξη των παιδιών.
Ύπαρξη σχετικής πολιτικής για την παιδική εκμετάλλευση.
Παροχή εκπαιδευτικής κατάρτισης στους υπαλλήλους σχετική με την προστασία των παιδιών.
Ενημέρωση των τοπικών αρχών για ύποπτες δραστηριότητες στις οποίες πιθανόν να εμπλέκονται
παιδιά.
Ενθαρρύνεται η συνεργασία των κατοίκων της τοπικής κοινότητας με τις τοπικές αρχές ώστε να
διασφαλίζεται ο πολιτισμός και οι παραδόσεις μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Διασφαλίζεται η προστασία του αρχαιολογικού πολιτισμού.
o Απαγορεύεται η πώληση αρχαιολογικών αντικειμένων ή όποιας άλλης δραστηριότητας.
Διευθετούνται συχνές συναντήσεις με την τοπική κοινότητα που αποσκοπεί στο διάλογο και την επίλυση
των προβλημάτων. Ακολούθως δημιουργείται σχέδιο υλοποίησης των όσων έχουν συμφωνηθεί.
Εξασφαλίζεται η απεριόριστη χρήση των χώρων εγκαταστάσεων από την τοπική κοινότητα με βάση το
σχετικό αντίτιμο.
Δεν παρεμποδίζεται η οποιαδήποτε πρόσβαση στους δημόσιους χώρους της τοπικής κοινότητας.
o Εναλλακτικά, εάν η περιορισμένη πρόσβαση παραμένει αναπόφευκτη λαμβάνονται όλες οι
κατάλληλες μορφές αποζημίωσης οι οποίες έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία.
Διευθετούνται συχνές συναντήσεις με την τοπική κοινότητα που αποσκοπεί στο διάλογο και την επίλυση
των προβλημάτων. Ακολούθως δημιουργείται σχέδιο υλοποίησης των όσων έχουν συμφωνηθεί.
Δίδονται ευκαιρίες εργοδότησης στην τοπική κοινότητα μέσω κατάλληλων διαφημιστικών μέσων.
o Αξιοποίηση των κατοίκων που πληρούν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.
o Υποβάλλονται προσφορές σχετικές με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.
Λήψη όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών καθώς
επίσης και συνεργασίας με τους τοπικούς οργανισμούς για τη διατήρηση της άγριας ζωής και εθνικών
πάρκων.
Προώθηση τόπων αναψυχής, ώστε οι τουρίστες να εξερευνήσουν το φαγητό την ιστορία, την κουλτούρα
και τον πολιτισμό της χώρας.
o
o
o
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3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Είναι η πολιτική της Εταιρείας να προάγει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και να απαιτεί και να ενθαρρύνει τη
συνεργασία όλων των εργαζομένων για το σκοπό αυτό. Τα ξενοδοχεία Vesta Tourist Management Ltd και το Basilica Holiday
Resort παρέχουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας που συμμορφώνονται με τους κώδικες πρακτικής που έχουν σχεδιαστεί για
να εξασφαλίζουν καλές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας. Το Basilica Holiday Resort θα προσπαθήσει να διασφαλίσει,
στο βαθμό που αυτό είναι λογικά εφικτό, την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία κατά την εργασία όλων των
εργαζομένων.
Αυτό περιλαμβάνει:










Η παροχή και συντήρηση των συστημάτων εργασίας που είναι ασφαλή και χωρίς κίνδυνο για την υγεία
Διατάξεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της απουσίας κινδύνων για την υγεία σε σχέση με τη χρήση, το
χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά αντικειμένων και ουσιών
Παροχή πληροφοριών, οδηγιών, κατάρτισης και εποπτείας που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων
Η παροχή και συντήρηση κατάλληλου, ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους
Παροχή ασφαλούς πρόσβασης προς, από και εντός του κτιρίου
Οι εξωτερικοί εργολάβοι και οι άλλοι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις παρέχουν επίσης ασφαλές εργασιακό
περιβάλλον
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία τηρούν όλες τις απαραίτητες πολιτικές
υγείας και ασφάλειας της Εταιρείας
Συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και τήρηση των βέλτιστων πρακτικών
Συνεχής Βελτίωση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

Οι τραυματισμοί και οι ασθένειες μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον και ο στόχος του Basilica Holiday Resort
είναι να μειωθεί η επίπτωσή τους στο απόλυτο ελάχιστο. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην
πρόληψη των ατυχημάτων και να υπογραμμίζουν τους πιθανούς κινδύνους και να προτείνουν λύσεις.
Οποιεσδήποτε ανησυχίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον Υπεύθυνο Υγείας και Ασφάλειας, ο οποίος θα λάβει
διορθωτικά μέτρα. Η Επιτροπή για την Ασφάλεια του ξενοδοχείου αναθεωρεί το αρχείο με την υφιστάμενη νομοθεσία και
την εκκρεμούσα νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία.
Το Basilica Holiday Resort δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια. Η ασφάλεια του προσωπικού υπερισχύει των εκτιμήσεων
της εμπορικής σκοπιμότητας. Αναγνωρίζει ότι έχει συμβατική ευθύνη για να εξασφαλίσει ότι το ξενοδοχείο είναι
εξοπλισμένο και αδειοδοτημένο σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα και απαιτούμενα πρότυπα όσον αφορά την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία. Αυτή η πολιτική αποτελεί μέρος των όρων απασχόλησης όλου του προσωπικού του Vesta Tourist
Management Ltd. Η αυθαίρετη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας θα καταστήσει τον υπάλληλο υπεύθυνο για
απόλυση.
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3.4 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Οι ανάγκες αγοράς του ομίλου για το μεγαλύτερο μέρος των αναλώσιμων αγαθών καθορίζονται από την πολιτική
και τους στόχους του ομίλου. Αυτοί οι στόχοι καθορίζουν τις ανάγκες αγοράς των μονάδων φιλοξενίας.
Οποιαδήποτε νέα αναλώσιμα αγαθά που θα χρειαστούν για το επόμενο έτος κοινοποιούνται μεταξύ του
Διευθυντή Αγορών και των διευθυντικών στελεχών κάθε ξενοδοχειακής μονάδας. Συνιστάται να αγοράζετε
προϊόντα από τοπικούς προμηθευτές προκειμένου να τηρούνται οι απαιτήσεις.
Το BASILICA HOLIDAY RESORT πιστεύει πως η ελάττωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων καθώς
επίσης και η εξοικονόμηση χρημάτων αλλά παράλληλα στήριξη της τοπικής οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί
μέσω εφαρμογής της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής και αγοράς προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια
ποιότητας, ασφαλείας των τροφίμων.
Συγκεκριμένα:


Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική, κατά την αγορά των προϊόντων λαμβάνονται υπόψη η τιμή και
η απόδοση, η απόσταση, οι επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία καθώς επίσης και το περιβαλλοντικό
αντίκτυπο μετά το πέρας της ζωής των προϊόντων.

Ενέργειες που διεξάγονται:






Ενημέρωση των προμηθευτών όσον αφορά την προτίμηση αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που
συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική πολιτική.
Αναζήτηση προϊόντων που φέρουν λιγότερη συσκευασία ή χονδρική αγορά των προϊόντων.
Επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας από προμηθευτές.
Δίνεται προτεραιότητα σε επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα.
Αγορά προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια αεϊφορίας και φέρουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
o FSC
o Green Seal Certified
o Fair trade Certified
o EU energy label
o Ανακυκλώσιμου χαρτιού πέραν του 30%
o Ανανεώσιμα υλικά πέραν του 50%.
o Αγορά εξοπλισμού που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο.
o Δίνεται προτεραιότητα σε τοπικούς προμηθευτές (<100 μίλιων)
 Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
 Προώθηση της κουλτούρας και της εγχώριας κουζίνας.
o Μείωση ή εξάλειψη των επικίνδυνων χημικών ουσιών χρησιμοποιώντας εναλλακτικές επιλογές
που προέρχονται από ασφαλή φυσικά προϊόντα.
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Στο πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται στοιχειά που αφορούν την συνεργασία με τοπικούς και ξένους
προμηθευτές για την κάλυψη αναγκών του ομίλου και τα προιντα που αγοραζονται.
Αριθμός προμηθευτών
11
404
415

Ξένοι προμηθευτές
Τοπικοί προμηθευτές
Σύνολο προμηθευτών

Αγορές τοπικών προϊόντων (από Κύπρο) σε σχέση με τα σύνολα (%)
Νερό
Ελαιόλαδο
Κρασί χύμα
Αυγά
Μέλι

98%
100%
100%
80%
100%

Γαλακτοκομικά
Ψωμί
Λαχανικά
Φρούτα
Κρέας

50%
98%
50%
100%
2%
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3.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τα ξενοδοχεία Vesta Tourist Management Ltd και το Basilica Holiday Resort δεσμεύονται να βελτιώνουν συνεχώς
τις υπηρεσίες της προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο ποιότητας που απαιτούν οι πελάτες μας. Τα
βασικά στοιχεία αυτής της πολιτικής ποιότητας είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με στόχο την
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, τη βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων καθώς και η ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού μας.
Ο Όμιλος δεσμεύεται να ικανοποιήσει τις τρέχουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις. Για το σκοπό αυτό, ο Όμιλος
εφαρμόζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και ένα σύστημα HACCP δημιουργώντας έτσι ένα
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.
Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας και η ικανοποίηση των πελατών μας παρακολουθείται μέσω των
ερωτηματολογίων, μέσω των σχολίων και των συνεδριάσεων διοίκησης / προσωπικού
Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί για τους επιχειρησιακούς μας στόχους και την εφαρμογή των προτύπων
που διέπουν την πολιτική ποιότητας. Όλοι έχουν ενημερωθεί για την πολιτική ποιότητας, τις διαδικασίες και τις
οδηγίες που ορίζονται μέσα από αυτή.
Για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαδικασίες και οι οδηγίες του Ομίλου λειτουργούν αποτελεσματικά,
πραγματοποιούνται προγραμματισμένοι εσωτερικοί ελέγχοι όπως ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες παρέχονται όπως ορίζεται στις τεκμηριωμένες
διαδικασίες, τις οδηγίες εργασίας και να βεβαιωθούμε ότι εφαρμόζονται διαρκώς και από όλους.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Vesta Tourist Management ικανοποιεί τις απαιτήσεις που
ορίζονται από τα πρότυπα του συστήματος ποιότητας ISO 9001: 2015 και το σύστημα αυτό ενισχύει τη συνεχή
βελτίωση και αποτελεσματικότητα του οργανισμού και προάγει την επίτευξη των σκοπών και στόχων που θέτει ο
Όμιλος.
Η Πολιτική Ποιότητας και οι στόχοι αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια διοικητικών ανασκοπήσεων τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής καταλληλότητά τους.
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4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
To BASILICA HOLIDAY RESORT , στα πλαίσια του περιβαλλοντικού συστήματος και διαθέτοντας σημαντική
ευαισθησία για το περιβάλλον, επιδιώκει την υλοποίηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής κουλτούρας σε όλο
το προσωπικό και στους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Συνέχεια της προσπάθειας μας αποτελεί.
Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου Leptos Calypso Hotels Ltd και η δέσμευση μας για την προστασία του
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, και της μείωσης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας μας και του ξενοδοχείου BASILICA HOLIDAY
RESORT, αποτελείται από τις πιο κάτω αρχές περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης.
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 τη 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
και κοινωνικής μας απόδοσής. Όλες οι λειτουργίες μας λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα που οι
δραστηριότητές μας έχουν στο περιβάλλον.
Πρόθεση
 Να αντιληφθούμε τα περιβαλλοντικά στοιχεία που συνδέονται με τις δραστηριότητές μας.
 Να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητα των αποβλήτων που διαχειριζόμαστε, με
σκοπό την
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση τόσο, όσο είναι οικονομικά εφικτό και να εξασφαλίσουμε ότι η υπόλοιπη
ποσότητα διαχειρίζεται κατάλληλα.
 Να ελαχιστοποιήσουμε την χρήση ενέργειας και νερού μέσω του ελέγχου και της αύξησης της
αποδοτικότητας της χρήσης και να αγοράζουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον διατηρώντας τα
υψηλότερα πρότυπα της άνεσης, της ποιότητας και της υπηρεσίας προς τους φιλοξενουμένους.
 Να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν τις ευθύνες τους για συμμόρφωση με την πολιτική.
 Να θέτουμε και να αναθεωρούμε τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους και να εφαρμόσουμε ένα
πρόγραμμα δράσης, για την μείωση των αποβλήτων, τη διατήρηση ενέργειας και πόρων, και την
περιβαλλοντική αξιολόγηση των πρώτων υλών και προϊόντων. Το ξενοδοχείο 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 περιβάλλοντος.

Νεόφυτος Νεοφύτου
Γενικός Διευθυντής

Ημερομηνία04/02/2019
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4.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ/ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Περιβαλλοντική πτυχή είναι το στοιχείο των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της εταιρείας το οποίο
ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Σημαντική περιβαλλοντική πτυχή είναι η περιβαλλοντική πτυχή η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Περιβαλλοντική επίπτωση είναι οποιαδήποτε αρνητική ή θετική αλλαγή στο περιβάλλον, η οποία
οφείλεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στις δραστηριότητες και υπηρεσίες της εταιρείας.
Στo BASILICA HOLIDAY RESORT έχει γίνει ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών θεμάτων τα οποία
προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας προκειμένου μέσω της αξιολόγησης της
σημαντικότητας των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να καθοριστούν οι περιβαλλοντικοί
στόχοι της εταιρείας.
Οι άμεσες περιβαλλοντικές πτυχές συνδέονται με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της εταιρείας που υπάγονται στον άμεσο διοικητικό της έλεγχο. Οι άμεσες περιβαλλοντικές πτυχές
αφορούν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:
1.
2.
3.
4.

νομικές απαιτήσεις και όρια αδειών·
εκπομπές στην ατμόσφαιρα·
απορρίψεις στα ύδατα·
παραγωγή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, μεταφορά και διάθεση στερεών και άλλων
αποβλήτων, ιδίως επικίνδυνων·

5. χρήσεις γης και μόλυνση του εδάφους·
6. χρήση φυσικών πόρων και πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας)·
7. χρήση προσθέτων και βοηθητικών προϊόντων καθώς και ημικατεργασμένων προϊόντων·
8. τοπικής εμβέλειας ζητήματα (θόρυβος, κραδασμοί, οσμές, σκόνη, οπτική εμφάνιση
9. ζητήματα μεταφορών (τόσο εμπορευμάτων, όσο και υπηρεσιών)·
10. κίνδυνοι περιβαλλοντικών ατυχημάτων και επιπτώσεις ή ενδεχόμενες επιπτώσεις από
συμβάντα, ατυχήματα και πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·
11. επιδράσεις στη βιοποικιλότητα.
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Οι έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές προκύπτουν από την αλληλεπίδραση της εταιρείας με τρίτα μέρη
που μπορεί ως έναν εύλογο βαθμό να επηρεάσει η εταιρεία. Οι εν λόγω πτυχές αφορούν τα ακόλουθα,
χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:
1. θέματα που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των προϊόντων (σχεδιασμός, ανάπτυξη,
συσκευασία, μεταφορά, χρήση και ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων)·
2. επενδύσεις κεφαλαίου, χορήγηση δανείων και ασφαλιστικές υπηρεσίες·
3. νέες αγορές·
4.
5.
6.
7.

επιλογή και σύνθεση των υπηρεσιών (όπως μεταφορές ή τροφοδοσία)·
διοικητικές αποφάσεις και αποφάσεις προγραμματισμού·
σύνθεση της κλίμακας των προϊόντων·
περιβαλλοντικές επιδόσεις και πρακτικές των αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών

Η εταιρεία έχει καθορίσει κριτήρια για την αξιολόγηση της σημασίας των περιβαλλοντικών πτυχών
των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της, ώστε να εντοπίσει ποιες έχουν σημαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συνεκτιμούν την κοινοτική νομοθεσία και είναι πλήρη,
αναπαραγώγιμα, να επιδέχονται ανεξάρτητο έλεγχο και να δημοσιοποιούνται.
Στις παραμέτρους για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης της σημασίας των περιβαλλοντικών
πτυχών της εταιρείας, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος για τον προσδιορισμό των
δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού που μπορεί να έχουν
περιβαλλοντικές επιπτώσεις·
2. δεδομένα που διαθέτει η εταιρεία σχετικά με την επικινδυνότητα των εισροών πρώτων υλών
και ενέργειας, των απορρίψεων, των αποβλήτων καθώς και των εκπομπών·
3. απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών·
4. περιβαλλοντικές δραστηριότητες του οργανισμού οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης·
5. δραστηριότητες προμηθειών·
6. σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή, συντήρηση, χρήση, επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση και διάθεση των προϊόντων του οργανισμού·
7. δραστηριότητες του οργανισμού με το σημαντικότερο περιβαλλοντικό κόστος και όφελος.
Κατά την αξιολόγηση της σημασίας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του, η
εταιρεία λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά και τις συνθήκες
εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας, καθώς και τις λογικά προβλέψιμες καταστάσεις έκτακτης
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ανάγκης. Συνεκτιμώνται επίσης οι παρελθούσες, οι τρέχουσες και οι προγραμματισμένες
δραστηριότητες.
Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων γίνεται από την Περιβαλλοντική Επιτροπή
όπου η συμμετοχή των εργαζομένων αλλά και η σημασία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας.
Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών
πραγματοποιήθηκε με κριτήρια (με βαθμολόγηση από 1 έως 5 για κάθε κριτήριο):
-

Tη πιθανότητα εμφάνισης

(στο κριτήριο αυτό λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα εμφάνισης της περιβαλλοντικής και κοινωνικής
πτυχής ή επίπτωσης βάση των υφιστάμενων λειτουργικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στην
εταιρεία. Η συχνότητα καθορίζεται από το προσωπικό με βάση τη καθημερινή πρακτική που
ακολουθεί έτσι ώστε να αξιολογήσει πόσο πιθανόν είναι να εμφανιστεί η κάθε περιβαλλοντική
επίπτωση που μελετάται)
-

Τη σοβαρότητα της επίπτωσης

(στο κριτήριο αυτό λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον από την
περιβαλλοντική επίπτωση, η ευπάθεια του τοπικού, περιφερειακού ή πλανητικού περιβάλλοντος
καθώς επίσης και η κλίμακα, το πλήθος και η αντιστρεψιμότητας της πτυχής ή της επίπτωσης στο
περιβάλλον. Το προσωπικό, ανάλογα με την φύση της διεργασίας που ακολουθείται και από την
οποία ενδεχομένως να προκύψει κάποια περιβαλλοντική πτυχή ή επίπτωση καθορίζει και την
έκταση της σοβαρότητας της)
Οι νομικές απαιτήσεις λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
καθορίζεται η ανάγκη για συμμόρφωση της ίδιας της εταιρείας καθώς επίσης και των συνεργατών
της και γίνεται αναφορά στο Μητρώο Περιβαλλοντικών Πτυχών ή Επιπτώσεων. Ο βαθμός
αξιολόγησης για κάθε περιβαλλοντική πτυχή, υπολογίζεται ως το γινόμενο των ανώτερων κριτηρίων.
Από την αξιολόγηση προκύπτουν οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές πτυχές (με την υψηλότερη
βαθμολογία) που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν.
Σημαντικές επίσης θεωρούνται και οι πτυχές για τις οποίες υπάρχει σχετική νομοθεσία.
Η κατάταξη των περιβαλλοντικών πτυχών σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης
βασίζεται στην αντιστοιχία του πιο κάτω πίνακα:
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Σοβαρότητα
Συχνότητα

1
Πολύ μικρή
1 φορά το χρόνο
2
Μικρή
1 φορά τον μήνα
3
Μέτρια
1
φορά
την
εβδομάδα
4
Μεγάλη
1 φορά την μέρα
5
Πολύ μεγάλη
Συνεχόμενη εργασία

1
Πολύ μικρή
Αμελητέα επίπτωση
Δεν υπάρχει καμία
νομική απαίτηση

2
Μικρή
Ελάχιστη
επίδρασηπου περιέχεται σε
μια μικρή περιοχή

3
Μέτρια
Μικρές αναστρέψιμες
συνέπειες
στο
περιβάλλον
Νομική Απαίτηση που
αφορά συνεργάτες της
εταιρείας

4
Μεγάλη
Σημαντικές
αναστρέψιμες
συνέπειες
στο
περιβάλλον
Νομική
απαίτηση
για την εταιρεία

5
Πολύ Μεγάλη
Καταστροφική,
ανεπανόρθωτες
και
μεγάλες
επιπτώσεις για το
περιβάλλον

1

2

3

4

5

2

4

6

8

10

3

6

9

12

15

4

8

12

16

20

5

10

15

20

25

Μη σοβαρή επίπτωση (Σκορ 1-9):
(Σκορ 1-4) Δε χρειάζεται οποιαδήποτε δράση
(Σκορ 6-9) Ακολουθούνται οδηγίες εργασίας
Σοβαρή επίπτωση (Σκορ 10-25):
(10-15) Ελέγχεται η δραστηριότητα και γίνεται παρακολούθηση για μη αύξηση της επικινδυνότητας
(16-25) Η δραστηριότητα πρέπει να τερματιστεί εάν δεν μειωθεί η επικινδυνότητα
Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει γίνει για το κάθε τμήμα του ξενοδοχείου
ξεχωριστά (Κουζίνα, Εστιατόριο, Mπαρ, Υποδοχή/ Γραφεία, Health and Beauty Spa/ Γυμναστήριο,
Προμήθειες/ Αποθήκες, Εξωτερικοί χώροι, Δεξαμενές πετρελαίου, Δεξαμενές υγραερίου, Κήποι, Πισίνα
και Μηχανοστάσιο, Παραλία, Βιολογικός Σταθμός, Μηχανοστάσιο, Chillers, Καθαριότητα Κοινών Χώρων
και Κοινόχρηστοι Χώροι, Καθαριότητα Δωματίων, Δωμάτια και Επαύλεις). Η κατανάλωση φυσικών
πόρων (νερό, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, υγραέριο) καθώς επίσης και η παραγωγή αποβλήτων
(χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λαμπτήρες, μπαταρίες,
κλαδέματα, μελάνια) έχουν αξιολογηθεί ανά είδος για το κάθε τμήμα ξεχωριστά.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από φυσική αμμώδη παραλία . Η παραλία και ο
χώρος της θάλασσας, μπορεί να επηρεαστεί από τις δραστηριότητες του ξενοδοχείου μέσω της
απόρριψης αποβλήτων από τους τουρίστες που φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο έχει
τοποθετήσει κάδους για συλλογή των αποβλήτων αυτών.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Το ξενοδοχείο τοποθετείται στην τοποθεσία/ ενορία στη περιοχή του Δήμου Πάφου και ανήκει σε
τουριστική ζώνη. Το συνολικό εμβαδόν του τεμαχίου είναι 6000 τετραγωνικά μέτρα (m2). Οι
κολυμβητικές δεξαμενές καταλαμβάνουν 430 m3 .
Ο υπόλοιπος χώρος είναι χώρος πρασίνου. Το
ξενοδοχείο διαθέτει κήπους τους οποίους
φροντίζει και διατηρεί βελτιώνοντας έτσι στο
μέγιστο και την αισθητική του χώρου. Η
βιοποικιλότητα δεν επηρεάζεται από τη λειτουργία
του ξενοδοχείου για αυτό και δεν έχει τεθεί
δείκτης παρακολούθησης.
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4.1.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα που εφαρμόζει η εταιρεία ανά περιβαλλοντικό σκοπό και στόχο
δίνονται συνοπτικά στoν πίνακα που ακολουθεί για το 2017-2018:
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής και κοινωνικής Διαχείρισης 2017-2018
Περιβαλλοντική
Πτυχή

Στόχοι

Προγράμματα
Επιμόρφωση προσωπικού μέσω σεμιναρίων, οδηγιών έκδοση σχετικής
βίβλου.

1.

2.

3.

Κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας

Κατανάλωση νερού

Κατανάλωση
πετρελαίου

Εξοικονόμηση
ηλεκτρικής ενέργειας
κατά 5%

Εξοικονόμηση νερού
κατά 2%

Εξοικονόμηση
πετρελαίου κατά
2%

Περαιτέρω αλλαγή λαμπών με οικονομικές τύπου led
Εγκατάσταση συστήματος Key Fob
Αυστηρή πολιτική για αποφυγή κράτησης των ηλεκτρικών συσκευών σε
θέση αναμονής (stand-by).
Εγκατάσταση συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης
Επιμόρφωση προσωπικού μέσω σεμιναρίων, οδηγιών.
Tool Box talks
Επιμόρφωση τεχνικού τμήματος μέσω σεμιναρίων, οδηγιών
Εγκατάσταση ηλιακού
Εγκατάσταση χρονοδιακόπτη σε θερμαντήρες

6.

Κατανάλωση
χαρτιού

Εξοικονόμηση
γκαζιού κατά
0,5%
Μείωση στην χρήση
χημικών
καθαριστικών κατά
της χλωρίνης που
χρησιμοποιείται στις
πισίνες)
Μείωση χρήσης
χαρτιού κατά 5%.

7.

Ανακύκλωση
μαγειρικών λαδιών

3000 λίτρα λαδιού
για ανακύκλωση

8.

Ανακύκλωση
λαμπτήρων

4.

5.

Κατανάλωση
υγραερίου

Κατανάλωση
χημικών-αέριες
εκπομπές

Παράδοση 50
λαμπτήρων για
ανακύκλωση

Επιμόρφωση προσωπικού μέσω σεμιναρίων, οδηγιών
Επιμόρφωση προσωπικού μέσω σεμιναρίων, οδηγιών
Όλα τα καινούργια μηχανήματα που θα αγοράζονται να περιέχουν
οικολογικό αέριο.
Να συνεχισθεί και να ενταθεί η περισυλλογή χαρτιού προς ανακύκλωση
Επιμόρφωση προσωπικού κουζίνας μέσω σεμιναρίων, οδηγιών για να
συλλέγουν και να αποθέτουν στους ειδικούς χώρους το προς ανακύκλωση
λάδι.
Επιμόρφωση προσωπικού μέσω σεμιναρίων, οδηγιών
Πίεση για χρήση κάδων ανακύκλωσης
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Ενημερωτικό σημείωμα προς όλο το προσωπικό.

9.

Ανακύκλωση
μπαταριών

Συλλογή 10 Kg
μπαταριών

Στην είσοδο του ξενοδοχείου μας έχουμε τοποθετήσει κουτί ανακύκλωσης
μπαταριών όπου μπορούν οι πελάτες να ανακυκλώσουν μαζί μας τις
μπαταρίες.
Συμμετοχή στην αιμοδοσία του συγκροτήματος
Να ζητηθεί από προμηθευτές να έχουν χάρτινες συσκευασίες αντί
πλαστικές.
Να γίνει προσπάθεια οι προμηθευτές να έχουν το οικολογικό σήμα.(το
λουλούδι)
Συμβολή
στην
ευρύτερη
προσπάθεια
αύξησης
περιβαλλοντικής
και
κοινωνικής
10.
απόδοσης
–
Καλλιέργεια
περιβαλλοντικής
και
κοινωνικής
κουλτούρας

Στο Basilica Holiday Resort μαζεύουμε τα
διάφορα πλαστικά πώματα και τα
συνεισφέρουμε σε διάφορους συνδέσμους
οι οποίοι τα ανακυκλώνουν και στη συνέχεια
αγοράζουν αναπηρικά καροτσάκια για τα
άτομα που τα χρειάζονται. Με αυτό τον
τρόπο νιώθουμε ότι βρισκόμαστε δίπλα από
τον κάθε συνάνθρωπο μας που το χρειάζεται.

Να μελετηθεί η οργάνωση περιβαλλοντικής και κοινωνικής εκδήλωσης στο
ξενοδοχείου με την συμμετοχή του προσωπικού και των πελατών.

29
Έκδοση 1, 04 Ιουλίου 2019
Τελευταία Αναθεώρηση: 04/07/2019

Basilica Holiday Resort
Sustainability Report
Έκδοση 04 Ιουλίου, 2019
Σελ 30

4.1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
Τα χημικά που χρησιμοποιούνται από τα ξενοδοχεία του συγκροτήματος και του ξενοδοχείου αγοράζονται από
εγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες είναι πιστοποιημένες με EU ecolabel Certificate και ISO 9001 και ISO 14001
4.1.3 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Επίσης καθώς θα δείτε στις φωτογραφίες μας γύρω στο ξενοδοχείο έχουμε βάλει γλάστρες με διάφορα
παραδοσιακά φυτά της Κύπρου όπως. Βασιλικό, Μυρτιά, Κυπριακή Λεβάντα, Δυόσμο, Θυμάρι, Λεβάντα,
Ρίγανη κλπ
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4.1.4 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η ευθύνη μας προς το περιβάλλον είναι τεράστια γι’ αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους
που να μην επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον.
Ένα πολύ σημαντικό μηχάνημα που μας βοηθά για
την επίτευξη του πιο πάνω είναι το shredder για
ξύλο. Κάθε φορά που κλαδεύουμε τα δέντρα μας δεν
πετάμε τα ξύλα αλλά τα αλέθουμε και τα κάνουμε
λίπασμα για τα φυτά μας.

Δημιουργήσαμε ‘περιβαλλοντικές γωνιές
ανακύκλωσης’ έτσι ώστε να κερδίζουμε το
ενδιαφέρον του πελάτη και να ανακυκλώνει μαζί μας
για ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον.
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4.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ- ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.2.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ BASILICA HOLIDAY RESORT

Η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). H ηλεκτρική
ενέργεια χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες του ξενοδοχείου όπως:







το φωτισμό των δωματίων, χώρους εστίασης και κοινόχρηστων χώρων
γραφειακή λειτουργία
αντλιοστάσια, μηχανοστάσια
χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού
λειτουργία κουζίνας
καθαριότητα χώρων και εξοπλισμού (πλυντήρια)

Η εταιρεία μέσα από τα προγράμματα που θέτει κάθε χρόνο, επιδιώκει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
4.2.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Το νερό που χρησιμοποιείται στο ξενοδοχείο εξασφαλίζεται μέσω του δικτύου του Δήμου Πάφου και
γίνονται εργαστηριακές αναλύσεις για τεκμηρίωση της καταλληλότητας χρήσης του νερού κάθε χρόνο
για σκοπούς καθαριότητας, κολυμβητικών δεξαμενών και ενδεχομένως άρδευσης σε σπάνιες
περιπτώσεις. Για το πότισμα των κήπων, επαναχρησιμοποιείται νερό από την τριτοβάθμια επεξεργασία
των λυμάτων του ξενοδοχείου.
Το νερό που χρησιμοποιείται για:






Τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών. Το ξενοδοχείο διαθέτει 2 κολυμβητικές δεξαμενές
o Εξωτερική οριζοντίων διαστάσεων χωρητικότητας 430 m3
o Εξωτερική παιδική οριζοντίων διαστάσεων χωρητικότητας 56 m3
Προσωπική υγιεινή πελατών
Οροφοκομία (πλυντήρια)
Καθαριότητα χώρων
Πότισμα (σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις)

4.2.3. ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μελέτη για τοποθέτηση των ηλιακών και φωτοβολταϊκών και εγκατάσταση συστήματος heat recovery
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4.2.4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Το ξενοδοχείο διαθέτει μια δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου μία δεξαμενή των 12185 λίτρα)
Και δυο δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου 200 λίτρα η κάθε μια.
Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις καταναλώσεις του πετρελαίου και υγραερίου και κάθε χρόνο θέτει
στόχους για μείωση της χρήσης τους.

4.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ
4.3.1.ΘΟΡΥΒΟΣ
Ο θόρυβος που προέρχεται από το ξενοδοχείο κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, για αυτό και δεν έχει ληφθεί ποτέ
οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με οχληρία από γείτονες ή αρμόδιες αρχές. Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την
αγορά νέου εξοπλισμού στο ξενοδοχείο, είναι η σήμανση CE στα μηχανήματα και ο έλεγχος για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να προκαλέσουν κατά τη λειτουργία τους.
4.3.2 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ –ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από τη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργούνται αέριες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
CO2. Το ξενοδοχείο, μέσα από τα προγράμματα και στόχους που θέτει κάθε χρόνο, λαμβάνει μέτρα
μείωσης της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
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Κατανάλωση Ενέργειας (kwh/ Έτος)
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΛΕΒΗΤΕΣ

Το ξενοδοχείο διαθέτει δυο λέβητες παραγωγής ζεστού νερού. Τα καυσαέρια που προκύπτουν από τη
θέρμανση του νερού είναι:






CO (Μονοξείδιο του Άνθρακα)
CO2 (Διοξείδιο του Άνθρακα)
NOx (Οξείδια του Αζώτου)
Particulates
Υδρογονάνθρακες

Με στόχο τον έλεγχο των αέριων εκπομπών, πραγματοποιείται τακτική συντήρηση του λέβητα σε
ετήσια βάση και μετρήσεις των καυσαερίων έτσι ώστε να επαληθεύεται η σωστή λειτουργία του λέβητα
και ότι οι τιμές των καυσαερίων είναι μέσα στα νομοθετικά όρια που ορίζονται από τον κανονισμό Ο
περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Ν 187 (Ι) / 2002
Τα boiler του ξενοδοχείου, λειτουργούν με υγρό καύσιμο οπότε δεν υπάρχει
απαίτηση για τη συμμόρφωση τους με τα νομοθετικά όρια που καθορίζονται
για το μονοξείδιο του άνθρακα (η παράμετρος αυτή εφαρμόζεται σε λέβητες
που χρησιμοποιούν άνθρακα, ξύλο ή χαρτί ως πηγή ενέργειας). Εντούτοις
όμως το ξενοδοχείου μετρά και αυτή τη παράμετρο για τους λέβητες που
διαθέτει.
34
Έκδοση 1, 04 Ιουλίου 2019
Τελευταία Αναθεώρηση: 04/07/2019

Basilica Holiday Resort
Sustainability Report
Έκδοση 04 Ιουλίου, 2019
Σελ 35

Μετρήσεις αέριων ρύπων από λέβητες
Boiler No1

Boiler No2

ΟΡΙΑ

O2%

5,1 %

5.8 %

<7.5

CO2

11,9%

11,5%

>10

CO
Smoke
Number

29 ppm

39 ppm

<200

1

1

<3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
Η ψύξη του αέρα πραγματοποιείται µε κεντρική κλιματιστική μονάδα. Η μονάδα λειτουργεί µε αέρια που δεν
περιλαμβάνονται στους ελεγχόμενους χλωροφθοράνθρακες µε βάση την νομοθεσία Ο περί των Ουσιών που
καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Ν 158 (Ι) / 2004 όπως R22/ Ρ407 (chillers), R407+/R410A, R22 στα
κλιματιστικά, R134A στην παγομηχανή, R404A/ R22 τα ψυγεία και στα Mini bar που βρίσκονται στα δωμάτια των
πελατών.
Η συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού και του chiller εκτελείται από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος κατέχει
άδεια διαχείρισης ψυκτικών αερίων από το Τμήμα Περιβάλλοντος (Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Προσωπικού
για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι α) έλεγχος στεγανότητας β) ανάκτηση γ) αντικατάσταση δ) συντήρηση/ εξυπηρέτηση
πελατών).
Το ξενοδοχείο δεν έχει θέσει δείκτη για τις εκπομπές αέριων ρύπων, όμως παρακολουθεί στενά τις πηγές
εκπομπής αέριων ρύπων που διέπουν τη λειτουργία του και φροντίζει έτσι ώστε τόσο οι λέβητες όσο και τα
κλιματιστικά να είναι σε άριστη κατάσταση. Επίσης φροντίζει για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που
επιφέρει και τη μείωση των αέριων εκπομπών από την κατανάλωση της.
4.3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο ξενοδοχειακός τομέας παράγει πολλούς τόνους αποβλήτων κάθε χρόνο. Η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων όχι
μόνο αποτρέπει τα απόβλητα από τον χώρο υγειονομικής ταφής, αλλά και εξοικονομεί ενέργεια και νερό.
Για να ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα εφαρμόζουμε τα ακόλουθα:
Επαναχρησιμοποίηση υλικών / αντικειμένων έως ότου δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ξανά και μόνο
τότε τα ανακυκλώνουμε.
Μόνο αν δεν μπορούμε να ανακυκλώσουμε, μπορούμε τελικά να απορρίψουμε τα απόβλητα σε κάλαθους για
ανακύκλωση από την Green Dot η μεταφορά στα πράσινα σημεία
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Αποφυγή περιβαλλοντικής και κοινωνικής βλάβης: Η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση
ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης αποβλήτων.

των αποβλήτων

Μείωση κόστους: Το πραγματικό κόστος των αποβλήτων είναι κάτι περισσότερο από το κόστος διάθεσης και
αποτελείται από








την αρχική τιμή αγοράς των προϊόντων
το κόστος της εκφόρτωσης, του χειρισμού, της αποθήκευσης και της μεταφοράς
το κόστος συλλογής αποβλήτων ή κατεστραμμένου υλικού, επαναφόρτωσης, μετακίνησης
και αποθήκευσης αποβλήτων στο ξενοδοχείο
το κόστος μεταφοράς των αποβλήτων, τα τέλη απόρριψης και τους φόρους
την τιμή αγοράς για την αντικατάσταση κατεστραμμένων και χαμένων αντικειμένων.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από την λειτουργία του ξενοδοχείου είναι:
 αστικού τύπου απόβλητα όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, που προέρχονται από την
υγιεινή των πελατών, από τα επισιτιστικά τμήματα (εστιατόρια, bar), το καθαρισμό των
χώρων και την συντήρηση, τους κήπους, τη γραφειακή λειτουργία του ξενοδοχείου
 Οικιακά-οργανικά απόβλητα από κουζίνα, εστιατόρια, bar
 Απορριπτόμενος εξοπλισμός ο οποίος δεν είναι σε θέση πλέον να χρησιμοποιείται πλέον
όπως μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες
 Λάσπη από τον βιολογικό καθαρισμό

Το ξενοδοχείο, στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης, όπου
είναι εφικτό, παρακολουθεί τις παραγόμενες ποσότητες των πιο πάνω αποβλήτων, διαθέτει προς
συλλογή και ανακύκλωση τις παραγόμενες ποσότητες σε αδειοδοτημένους από το Τμήμα
Περιβάλλοντος (ανά είδος αποβλήτου) εξωτερικούς συνεργάτες και επαναχρησιμοποιεί ότι είναι
εφικτό.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στερεά επικίνδυνα απόβλητα προκύπτουν από:
 Τη γραφειακή λειτουργία του ξενοδοχείου: toner φωτοτυπικής και
μηχανής φαξ, μελάνια εκτυπωτών, φωτοτυπικής και μηχανής φαξ τα
οποία συλλέγονται σε καθορισμένο χώρο. Το ξενοδοχείο συνεργάζεται
με αδειοδοτημένο συνεργάτη, την εταιρεία Demstar Business Solutions
ο οποίος τα παραλαμβάνει και συνεργάζεται με αδειοδοτημένη
εταιρεία, την IESC Ltd.
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Υπάρχει επικαιροποιημένο κατάλογος με τους αδειοδοτημένους συνεργάτες της εταιρείας, οι
οποίοι διαχειρίζονται τα απόβλητα της εταιρείας.
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΑΔΙΑ-ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ
Από τις δραστηριότητες της κουζίνας του ξενοδοχείου, προκύπτουν
απόβλητα τηγανέλαια, τα οποία διαχειρίζονται (συλλογή και μεταφορά)
από αδειοδοτημένο συνεργάτη από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
BACK WASH ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Το νερό από τη διεργασία του back wash των κολυμβητικών δεξαμενών τυγχάνει επεξεργασίας στο
βιολογικό σταθμό ΣΑΠΑ.

Παρακάτω περιγράφονται οι δράσεις του ξενοδοχείου ανά κατηγορία αποβλήτου:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

Χαρτί, γυαλί,
πλαστικό,
αλουμίνιο,

Συνεργάζεται με την Green Dot, η οποία συλλέγει τα
απόβλητα από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, αφού
προηγουμένως συλλέγονται και διαχωρίζονται σε
ειδικούς κάδους που είναι τοποθετημένοι στις
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

Πλαστικό όπως
κρεβατάκια
πισίνας, πλαστικά
διαχωριστικά
πισίνας

Συνεργάζεται με την αδειοδοτημένη εταιρεία 3MC
Recycling Ltd για συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των
αποβλήτων

Μπαταρίες ΑΑ,
ΑΑΑ

Συλλογή σε ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε
διάφορους χώρους στο ξενοδοχείο και μετέπειτα
συλλογή από εταιρεία ΑΦΗΣ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

Λαμπτήρες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι ελαττωματικοί λαμπτήρες συλλέγονται στο
ξενοδοχείο και όταν μαζευτεί ικανοποιητική ποσότητα,
μεταφέρονται από την εταιρεία Innovating
Environmental Solutions Center (IESC) Ltd.

Ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό
εξοπλισμό

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα συλλέγονται σε
καθορισμένο χώρο στο ξενοδοχείο και όταν
διοργανώνονταν εκδηλώσεις συλλογής αποβλήτων από
τους Δήμους Πάφου, μεταφέρονταν για ανακύκλωση.

Οικιακά απόβλητα

Συλλέγονται σε σκυβαλλοδοχεια και διαχειρίζονται από
τον Δήμο Πάφου και Green Dot

Κλαδέματα,
απόβλητα
κηπουρικής

Τα απόβλητα από τη διεργασία της κηπουρικής,
συλλέγονται και αλέθονται και χρησιμοποιούνται για
του κήπους

4.3.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-FOOD WASTE
Καθώς το BASILICA HOLIDAY RESORT λειτουργεί σε εποχική βάση και οι ποσότητες πρώτων υλών που
αγοράζονται είναι συγκεκριμένες για να μην μένουν αποθέματα, οι πρώτες ύλες δεν πετάγονται .
Στο τέλος της περιόδου λειτουργίας, κατά το κλείσιμο του θέρετρου, όλα τα σφραγισμένα πακέτα που μπορεί να
έχουν παραμείνει παραδίδονται στους προμηθευτές και τα ανοικτό στο πανεπιστήμιο η σε άλλο ξενοδοχείο.
Μαγειρεμένα γεύματα που σερβίρονται στο μπουφέ, βάσει κανονισμών των τροφίμων αποθηκεύονται και
επαναχρησιμοποιούνται.
Σε καθημερινή βάση τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε μια καθορισμένη περιοχή της κουζίνας και μεταφέρονται
από τους εργαζόμενους στην τοποθέτηση για κάλαθους ανακύκλωση.
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Τα γεύματα που έχουν μαγειρευτεί και δεν έχουν σερβιριστεί στο μπουφέ, ενώ δεν είναι στο πρόγραμμα μπουφέ
της επόμενης ημέρας, ακολουθώντας την σωστή διαδικασία συντήρησης σερβίρονται στα εστιατόρια του
προσωπικού.
Τα προϊόντα που λήγουν η χαλούν κατά την διάρκεια της αποθήκευσης επιστρέφονται στους προμηθευτές η
καταστρέφονται και καταγράφονται στο αρχείο.
4.3.5. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με ευθύνη του Συντονιστή της Περιβαλλοντικής και κοινωνικής Επιτροπής, τα
στερεά και υγρά απόβλητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μαζεύονται και διαχωρίζονται ως ακολούθως:







Χαρτί
Πλαστικά
Γυαλί
Μαγειρικά Λάδια
Μπαταρίες
Άλλα μη ανακυκλώσιμα υλικά

Όταν μαζευτεί ικανοποιητική ποσότητα, αυτή παραδίδεται σε αδειούχο ανακυκλωτή (διαφορετικός ανακυκλωτής
αναλόγως του είδους του αποβλήτου).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Ο στόχος που έχει τεθεί για τους λαμπτήρες το 2017-2018 είναι η διάθεση 50 λαμπτήρων για ανακύκλωση. Όλοι
οι λαμπτήρες που αλλάζονται, αντικατασταίνατε με led λαμπτήρες.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ο στόχος που έχει τεθεί για τις μπαταρίες το 2017-2018 ήταν η διάθεση 10kg για ανακύκλωση μπαταριών.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ

Ο στόχος που έχει τεθεί για τα μαγειρικά λάδια το 2017-2018, είναι η διάθεση για ανακύκλωση 3000 λίτρων.
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ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Παρακάτω παρουσιάζονται τα είδη αποβλήτων που θα συλλέγονται για ανακύκλωση το 2017-2018, για όσα από
τα απόβλητα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
ΑΠΟΒΛΗΤΟ
Μπαταρίες (kg)
Τηγανέλαια (L)
PMD(Kg)
PAPER(Kg)
GLASS(Kg)

2017
21
920
3218
4719
6256

2018
33
980
4002
5868
7220

Τα στοιχειά για PMD, PAPER, GLASS έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση με βάση τον αριθμό των κάδων και τις
ήμερες συλλογής από την Green Dot Cyprus.

ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα οικιακά απόβλητα συλλέγονται σε κάλαθους χωρητικότητας 1000 λίτρα για PMD μ3 από τον Δήμο Πάφου 3
φορές την εβδομάδα. Τα προηγούμενα έτη γινόταν προσπάθεια υπολογισμού των οικιακών αποβλήτων με βάση
μετρήσεις (μάζας) που πραγματοποιούνται από το προσωπικό χωρίς αυτό να είναι αντιπροσωπευτικό.
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5. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι δείκτες απόδοσης αντιπροσωπεύουν το επίπεδο επίτευξης της εταιρείας έναντι των στόχων και
αποτελούν βασική προϋπόθεση στην εξέλιξη της με οδηγό την αντικειμενική ερμηνεία των
ενδεικνυόμενων τάσεων. Η Διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει ότι οι στόχοι για την περιβαλλοντική
διαχείριση καθιερώνονται στις σχετικές λειτουργίες της εταιρείας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της
απόδοσης της. Οι δείκτες απόδοσης είναι μετρήσιμοι και συνάδουν με την πολιτική της εταιρείας ούτως
ώστε να εξασφαλιστεί η ανασκόπηση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος διαχείρισης
για τη περιβαλλοντική διαχείριση.
Αρχές Φεβρουαρίου του 2019 θα γίνει η αξιολόγηση των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί και το κατά
πόσον έχουν επιτευχθεί και θα συζητηθούν στην Διοικητική Ανασκόπηση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο στόχος που έχει τεθεί για το 2017-2018 για την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, είναι
5%. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί ως προς τις κιλοβατώρες ανά διανυκτέρευση. Μελέτη για αναθεώρηση
των στόχων με βάση τα αποτελέσματα της ενεργειακής απόδοσης. Το 2017 και 2018, έχουν
καταναλωθεί 230048 και 230511 kWh ηλεκτρικής ενεργείας αντίστοιχα

Ηλεκτρική Ενέργεια (kwh/ διανυκτέρευση)

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kwh/ διανυκτέρευση)
6
4.97
5
3.9

4

3.57

3

2
1
0
2016

2017

2018
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Ο στόχος για τη μείωση της κατανάλωσης του υγραερίου που έχει τεθεί για το 2017-2018 είναι 0,5 %.
Το 2017 και 2018, καταναλώθηκαν 7086 και 8833 κιλά υγραερίου αντίστοιχα. Ο δείκτης έχει
υπολογιστεί ως προς τις κιλοβατώρες ενέργειας από υγραέριο ανά διανυκτέρευση.

Κατανάλωση Υγραερίου (kwh / Διανυκτέρευση)
Κατανάλωση Υγραερίου (kwh/ Διανυκτέρευση)

1.85
1.79

1.8
1.75
1.71
1.7
1.65
1.6

1.57

1.55
1.5
1.45
2016

2017

2018

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ο στόχος που είχε τεθεί για τη μείωση κατανάλωσης του πετρελαίου για το 2017-2018 είναι 2% . Το
2017 και 2018 καταναλώθηκαν 20004 και 14957 λίτρα πετρελαίου αντίστοιχα. Ο δείκτης έχει
υπολογιστεί ως προς kwh ανά διανυκτέρευση.
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Κατανάλωση Πετρελαίου (kwh/ Διανυκτέρευση
Κατανάλωση Πετρελαιου (kwh / Διανυκτέρευση )
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Ο στόχος που είχε τεθεί για τη μείωση κατανάλωσης νερού για το 2017-2018 είναι 2%. Το 2017
καταναλώθηκαν 3693 m3 και 4226,1 m3. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί ως προς τα κυβικά μέτρα νερού ανά
διανυκτέρευση, οι οποίες κυμαίνονται στο 0,04 m3 και 0,07m3 ανά διανυκτέρευση για το 2017-2018
αντίστοιχα.
Έχουν γίνει μετρήσεις για την κατανάλωση του νερού στους χώρους πελατών και κοινόχρηστων χώρων
για τα showers, νιπτήρες, τουαλέτες, ουρητήρια ούτως ώστε να συγκριθούν με τα πρότυπα της travel
life. Έχουν παρατηρηθεί αυξημένες ροές νερού και έχουν ζητηθεί προσφορές για αλλαγή και
εγκατάσταση νέων οπού απαιτείται μειωτήρων νερού χωρίς να δημιουργηθούν παράπονα πελατών.
Δίνονται πληροφορίες στους πελάτες για το πλύσιμο των πετσετών ούτως ώστε να αποφεύγεται το
πλύσιμο των πετσετών όπου δεν απαιτείται από τον πελάτη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗΣ

Ο στόχος για τη μείωση κατανάλωσης χαρτιού φωτοτυπικής το 2017-2018 έχει τεθεί στο 5%. Ο δείκτης
έχει υπολογιστεί ως προς τα κιλά χαρτιού ανά διανυκτέρευση. Καταναλωθήκαν 65000 φύλα χαρτιού (
5200 Kg) τα οποία αντιστοιχούν σε 0,08 Kg χαρτιού ανά διανυκτέρευση. Αξιοσημείωτο είναι ότι
συνεχίζονται οι προσπάθειες μείωσης της πρόσβασης του προσωπικού στις φωτοτυπικές μηχανές για
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αλόγιστη χρήση εκτός εργασιακών καθηκόντων και χρήση της ρύθμισης duplex όπου είναι εφικτό και
επαναχρησιμοποίηση του χαρτιού. Τα μελάνια που χρησιμοποιούνται στη εταιρεία συλλέγονται από τη
εταιρεία με την όποια το ξενοδοχείο έχει σύμβαση για την παροχή του εξοπλισμού για την εκτύπωση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ο στόχος που έχει τεθεί για το έτος 2019 είναι η περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης των χημικών
καθαρισμού ανά διανυκτέρευση. Οι ποσότητες χημικών καθαρισμού που καταναλωθήκαν αντιστοιχούν
σε 0.0106 Kg/ Bednight. Το 2018 επετεύχθηκε μείωση 14.51 σε σχέση με το 2017.

KAΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΛΩΡΙΝΗΣ

Ο στόχος που έχει τεθεί για τη μείωση κατανάλωσης ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ το 2019 είναι 2 %. Οι ποσότητες
χημικών πισίνας που καταναλωθήκαν αντιστοιχούν σε 0.0132 Kg/ Bednight. Το 2018 επετεύχθηκε
μείωση 7% σε σχέση με το 2017

Ποσότητα χημικών καθαρισμού που χρησιμοποιήθηκε
Ποσότητα χημικών καθαρισμού / διανυκτερεύσεις
Ποσότητα χημικών για την πισίνα /χλωρίνης
χρησιμοποιήθηκε
Ποσότητα χλωρίνης/ διανυκτερεύσεις

2017

2018

729.4 Kg
0.0124 Kg/ Bednight

684.4 Kg
0.0106 Kg/ Bednight

932

852

0.0142

0.0132

που
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6. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2019
Το BASILICA HOLIDAY RESORT, προκειμένου να βελτιώσει περεταίρω τις περιβαλλοντικές και
κοινωνικές του επιδόσεις, έχει θέσει νέους στόχους και προγράμματα για το 2019 τα οποία
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης 2019
Οι υπευθυνότητες για το κάθε πρόγραμμα, έχουν ανατεθεί στους άμεσα εμπλεκόμενους και
συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων γίνεται από τον Υπεύθυνο του Συστήματος Αειφόρου
Ανάπτυξης.
ΣΤΟΧΟΣ
Αρ
1.

2.
3.

4.

5.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5 %
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Επιμόρφωση προσωπικού
μέσω σεμιναρίων, οδηγιών
έκδοση σχετικής βίβλου.
Περαιτέρω αλλαγή λαμπών
με οικονομικές τύπου led.
Να μελετηθεί η εγκατάσταση
συστήματος έλεγχου της
θερμοκρασίας στα ηλιακά
συστήματα θέρμανσης νερού
Σημάνσεις για το σβήσιμο των
φώτων σε όλους του
κοινοχρήστους χώρους

Υπεύθυνος

Αναγκαίοι
Πόροι

Παρατηρήσεις

Όλοι

12/2019

Στ,Σ.

Συνεχώς

Διατήρηση συστημάτων
περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςTravelife
Υλοποιείται σε συνεχή βάση

12/2019

Υπό μελέτη

12/2019

Υλοποιείται σε συνεχή βάση

12/2019

Υπό μελέτη

Υπ.
Περιβαλλ
. Δια/σης

Μελέτη για εγκατάσταση
συστήματος έλεγχου κίνησης
για κλείσιμο φώτων

Εξοικονόμηση νερού κατά 2 %
6.
Να εγκατασταθούν μίξερflexibles προηγμένης
τεχνολογίας πού μειώνουν την
ροή χωρίς να επηρεάζουν την
πίεση πού αντιλαμβάνεται ο
πελάτης
7.
Επιμόρφωση προσωπικού
μέσω σεμιναρίων, οδηγιών.
8.
Μετρήσεις κατανάλωσης
νερού(showers, νιπτήρες)

Χρονοδιάγραμμα

Στ,Σ.

12/2019

Όλοι

05/2019

Chief
engineer

Έγινε

Θα
υπολογιστεί

Υλοποιείται σε συνεχή βάση

Υλοποιείται σε συνεχή βάση
Εκτός
προδιαγραφ
ών
Θα μελετηθεί
και
υλοποιηθεί
τα επόμενα
δυο χρονιά

Showers 10L\ λεπτό
Νιπτήρες 5L\ λεπτό
Τουαλέτες 6.5L\flush
Urinals 2L\ flush
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Εξοικονόμηση πετρελαίου κατά 2 %
9.
Επιμόρφωση τεχνικού
τμήματος μέσω σεμιναρίων,
οδηγιών κλπ.

Γ.Δρ.

Υλοποιείται σε συνεχή βάση

12/2019

Εξοικονόμηση γκαζιού κατά 0.5 %
10. Επιμόρφωση προσωπικού
Chef
12/2019
Υλοποιείται σε συνεχή βάση
μέσω σεμιναρίων, οδηγιών
κ.λ.π.
Μείωση χρήσης χημικών– καθαριστικών ( 3% στην χλωρίνη που χρησιμοποιείται στις πισίνες) .
Μείωση η εξάλειψη χρήσης ειδών επιβλαβών γιά τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
11.

12.

Eπιμόρφωση προσωπικού
μέσω σεμιναρίων, οδηγιών
κ.λ.π.
Όλα τα καινούργια
μηχανήματα που θα
αγοράζονται να περιέχουν
οικολογικό αέριο.

12/2019

Υλοποιείται σε συνεχή βάση
Toolbox Talks

Συνεχως

Υλοποιείται σε συνεχή βάση

Να συνεχισθεί η ανακύκλωση ειδών PMD (GREEN DOT).Να αρχίσει η ανακύκλωση ρουχισμού.
13.

14.

Να αρχίσει ανακύκλωση των
ρούχων πού ξεχνούν οι
πελάτες. Να δοθούν σε ευαγή
ιδρύματα.
Επιμόρφωση προσωπικού
μέσω σεμιναρίων, οδηγιών
κ.λ.π. Πίεση για χρήση κάδων
ανακύκλωσης.
Να καθοριστούν χώροι και να
τοποθετηθούν κάδοι
ανακύκλωσης κοινόχρηστοι
χώροι (π.χ πισίνα )
Να τοποθετηθούν κάδοι
ανακλώσης στην κουζίνα

Συνεχώς

Υλοποιείται

Ν.Αν.

Συνεχώς

Υλοποιείται σε συνεχή βάση
Toolbox Talks

Υπ.
Περιβαλλ
Δια/σης

06/2019

Θα
υπολογιστεί

Υπό μελέτη

Υπ.
06/2019
Θα
Περιβαλλ
υπολογιστεί
. Δια/σης
Μείωση χρήσης χαρτιού κατά 5%. Να συνεχισθεί η ανακύκλωση μέσω GREEN DOT.

Υπό μελέτη

Να συνεχισθεί και να ενταθεί η Ν.Αν.
Συνεχώς
περισυλλογή χαρτιού προς
επαναχρήση ή
ανακύκλωση.Σεμινάρια,σημειώ
ματα κλπ.
18. Να καταργηθούν τα
ΙΤ
requisitions.Oι παραγγελίες να
δίνονται ηλεκτρονικά ή με sms
Να παραδοθούν προς ανακύκλωση 3000 ΛΙΤ λαδιού.
19. Επιμόρφωση προσωπικού για Chef
Συνεχώς
να συλλέγουν - αποθέτουν
στους ειδικούς χώρους το
προς ανακύκλωση λάδι.

Υλοποιείται σε συνεχή βάση

15.

16.

17.

Υπό μελέτη

Υλοποιείται σε συνεχή βάση
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Να παραδοθούν 50 kg λάμπες για ανακύκλωση.
Να παραδοθεί όλος ο παλιός ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
20.

Επιμόρφωση προσωπικού
μέσω σεμιναρίων, οδηγιών
κ.λ.π. Πίεση γιά χρήση κάδων
ανακύκλωσης.

Συνεχώς

NA

Υλοποιείται σε συνεχή βάση

Να παραδοθούν για ανακύκλωση 15 κιλά μπαταρίες μέσω ΑΦΗΣ.
Να παραδοθούν προς ανακύκλωση τα toners που κλείνουν το κύκλο ζωής τους. (ΙESG)
21.

Ενημερωτικό σημείωμα προς
όλο το προσωπικό.

Όλοι

Συνεχώς

Συμβολή στην ευρύτερη προσπάθεια αύξησης περιβαλλοντικής και
περιβαλλοντικής και κοινωνικής κουλτούρας
22. Να γίνει έρευνα για χρήση LL
ανακυκλωμένων μελανιών.

Υλοποιείται σε συνεχή βάση
κοινωνικής απόδοσης – Καλλιέργεια
Υπό μελέτη

23.

Συμμετοχή στην αιμοδοσία του
συγκροτήματος

NA

24.

Να ασκηθεί πίεση στους
προμηθευτές
να
έχουν
χάρτινες/γυάλινες συσκευασίες
αντί πλαστικές. Να γίνει
προσπάθεια οι προμηθευτές
να
έχουν το οικολογικό
σήμα.(το λουλούδι). Όλα τα
προιόντα
να
έχουν
την
σήμανση πού επιβάλλει η
σχετική νομοθεσία.

MG

Υλοποιείται σε συνεχή βάση

25.

Επικοινωνία με οργανισμό
Can for kids για την συλλογή
αδειών κουτιών αλουμινίου

Υπ.
Περιβαλλ
Δια/σης

Υπό μελέτη

26.

Να
μελετηθεί
η
αγορά
οδοντογλυφίδων
χωρίς
πλαστικό κάλυμμα , χάρτινα
ποτήρια και καλαμάκια για τις
ανάγκες εστίασης

Υπ.
Περιβαλλ
Δια/σης

Έχουν αγοραστεί χάρτινα
καλαμάκια. Για τις
οδοντογλυφίδες δεν βρέθηκαν
εναλλακτικές λύσεις για λόγους
υγιεινής.

27.

Ενημέρωση με toolbox talks
για τη προστασία του αγρινού

Υπ.
Περιβαλλ
Δια/σης

28.

Να μελετηθεί η οργάνωση
περιβαλλοντικής
και
κοινωνικής εκδήλωσης στο
ξενοδοχείο όπως καθαρισμό
των αρχαιολογικών χώρων
εμπλοκή
τόσο
του
προσωπικού όσο και των
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πελατών στα πλαίσια
περιβαλλοντικής
κοινωνικής συνείδησης
εταιρείας

της
και
της

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα (σκοποί) θα επαναξιολογηθεί συνολικά αρχές Φεβρουαρίου 2020.
Περιοδική αξιολόγηση θα γίνεται στις συναντήσεις της περιβαλλοντικής και κοινωνικής επιτροπής.
Οι επιμέρους ενέργειες οι οποίες αθροιστικά αποτελούν τους περιβαλλοντικούς σκοπούς θα αξιολογούνται
περιοδικά, κυρίως όμως στην λήξη του χρονοδιαγράμματος το οποίο τέθηκε από την αρχή.
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7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι οι εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και οι άλλες απαιτήσεις που η εταιρεία
έχει ενυπογράφως αποδεχτεί λαμβάνονται υπόψη κατά την καθιέρωση, την εφαρμογή και τη βελτίωση
του συστήματος περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης. Η εταιρεία έχει εντοπίσει και γνωρίζει τις
συνέπειες που έχουν οι εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον, οι οποίες
προσδιορίστηκαν κατά την περιβαλλοντική ανασκόπηση, έχει προβλέψει την τήρηση των κειμένων
διατάξεων της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των αδειών και
των ορίων των τελευταίων, και έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν στην εταιρεία
να ανταποκρίνεται διαρκώς στις εν λόγω απαιτήσεις.
Η καταγραφή των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων γίνεται στο έντυπο Αρχείο Νομικών και Άλλων
απαιτήσεων ή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή σε ηλεκτρονικούς πίνακες διαχείρισης δεδομένων, οι
οποίοι όμως περιέχουν κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία του Αρχείου Νομικών και Άλλων απαιτήσεων.
Το αρχείο Νομικών Απαιτήσεων ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 12
μηνών για τα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τις αναγνωρισμένες σημαντικές περιβαλλοντικές
πτυχές.
Η περιβαλλοντική επιτροπή και οι υπεύθυνοι των τμημάτων αφού μελετήσουν την νομοθεσία και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, σε συνεννόηση με τους υπευθύνους κάθε δραστηριότητας της
εταιρείας, και τον Νομικό Σύμβουλο, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητα μέτρο, μεριμνούν για την
εφαρμογή των απαιτήσεων των νόμων και των κανονισμών, έτσι ώστε η εταιρεία να ανταποκρίνεται
διαρκώς στις εν λόγω νομικές απαιτήσεις.
Η εταιρεία τηρεί τις κείμενες διατάξεις της Περιβαλλοντικής και
κοινωνικής Νομοθεσίας,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αδειών που χρειάζονται για την λειτουργία της καθώς και τα
όρια που η περιβαλλοντική νομοθεσία έχει θεσπίσει.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις νομοθεσίες και κανονισμούς που αφορούν την
Περιβαλλοντική Διαχείριση, με τους οποίους συμμορφώνεται η εταιρεία:
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1.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

‘’Ο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων
Συσκευασιών’’ Ν 32 (Ι) / 2002, Ν 159 (Ι)/ 2005

Ανακύκλωση
χαρτιού,
πλαστικού,
πλαστικού, αλουμινίου από Green Dot

2. ‘’Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν την

Στοιβάδα του Όζοντος Νόμος’’
Ν.158(Ι)/2004,
Ν.175(Ι)2007,
Ν.23(ΙΙΙ)/2004
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2037/2000 και τροποιητικός
473/20083 και Ευρωπαϊκός κανονισμός 842/2006 για
ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2037/2000 και τροποιητικός
473/20083

3. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας

Ν.
187(Ι)/2002,
Ν.85(Ι)/2007,
Ν.10(Ι)/2008,
187(Ι)/2002, ΚΔΠ 170/2004, ΚΔΠ170/2004
4. O περί της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης
όσον αφορά την πρόληψη και αποκατάσταση
περιβαλλοντικής και
κοινωνικής ζημιάς νόμος
Ν.189(Ι)2007

Συντήρηση ψυκτικών θαλάμων
Καταγραφή προσθήκης ψυκτικών αερίων
«Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Προσωπικού
και εταιρείας εξωτερικού συνεργάτη για την
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι α) έλεγχος στεγανότητας β)
ανάκτηση γ) αντικατάσταση δ) συντήρηση/
εξυπηρέτηση πελατών» εξωτερικού συνεργάτη
Πιστοποιητικό από εξωτερικό συνεργάτη για
θέματα
πυροπροστασίας
ότι
δε
χρησιμοποιείται το halon (1211-1301) σα
πυροσβεστικό υλικό στον εξοπλισμό
Ετήσιες αναλύσεις αέριων εκπομπών
λεβήτων και έλεγχος με νομοθετικά όρια
Αναγνώριση
και
αξιολόγηση
περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων
εταιρείας και διαχωρισμός σημαντικών
περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων

5. Ο περί επικίνδυνων ουσιών νόμος Ν 199 / 1991

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας χημικών
που
χρησιμοποιεί
η
εταιρεία,
αποθήκευση
σε
κατάλληλο
και
σεσημασμένο αποθηκευτικό χώρο

6. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας χημικών
που
χρησιμοποιεί
η
εταιρεία,
αποθήκευση
σε
κατάλληλο
και
σεσημασμένο αποθηκευτικό χώρο

7. ΚΔΠ 668 / 2004 Απόβλητα Ηλεκτρικού και

Συλλογή
μη
λειτουργήσιμων
υπολογιστών,
εκτυπωτών
από
αδειοδοτημένη εταιρεία

(Χημικοί Παράγοντες) Ν 292/2002, Ν 84/2009, Ν
78 (Ι)2010

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

8. Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμος

Συλλογή μελανιών, toners/ cartridges από
Ν. 215(Ι)/2002, Ν. 159(Ι)/2005, Ν. 162(Ι)/2005, Ν. αδειοδοτημένη εταιρεία
17(Ι)2006
Συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη για
συλλογή μηχανέλαιων ηλεκτρογεννήτριας
και βιολογικού σταθμού
9. Ο περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Συλλογή μπαταριών από αδειοδοτημένη
(Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) ΚΔΠ 82 / 2003
εταιρεία και μπαταριών/ συσσωρευτών
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

10. Ο περί πετρελαιοειδών νόμος Κεφ. 272. ‘Αρθρο 4 (Ι) , Πιστοποιητικό
Ν 64/1975
ασφάλειας
Άδεια αποθήκευσης
πετρελαιοειδών

καταλληλότητας
υγραερίου

και
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Α/Α

1.

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΕΩΣ

GREENDOT

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ,
ΧΑΡΤΙ, ΓΥΑΛΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ,
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

1/2006

10/06/2019

C.X. ECOSTORM LTD

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

2014.074.01

31/12/2019

2014.077.01

31/12/2019

1/2018/ΣΣ

31/08/2024

2016.170.02

Έχει υποβάλει αίτηση
για ανανέωση αδείας

01/ΣΣΔΕ/31.05.2014

Cyprus Ltd/IESC

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Έχει υποβάλει αίτηση
για ανανέωση αδείας

Epiphaniou Scrap Metal Ltd

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2018/81/2

Ημερομηνία Έκδοσης
: 27/08/2018

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ
3.

4.

5.

3MC Recycling

ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ

INNOVATING
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS CENTRE

WEEE Electrocyclosis
6.

7.

ΞΥΛΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΜΕΛΑΝΙΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
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8. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
8.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Basilica Holiday Resort, έχει βραβευτεί με βραβεία σχετικά με την ποιότητα και την εξυπηρέτηση του, από
εμπειρογνώμονες της τουριστικής βιομηχανίας με αναγνωρισμένο κύρος, όπως







Πιστοποίηση με το ISO 22000:2005 (2017)
Πιστοποίηση με το Travelife (2017)
Trip Advisor – Hall of Fame – Certificate of Excellence (2017)
Jet 2 holidays, Quality Award, 2017
Holiday Check recommendation (2018)
Booking.com Guest Review Awards (2018)
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9.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜOΣ

ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΧΩΡΑ/ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ
ΚΡΑΤΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ/ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ
ΦΑΞ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ

BASILICA HOLIDAY RESORT
Λήδας 4,
Πάφος
8128
Κύπρος
Νεόφυτος Νεοφύτου- Νίκος Αναστασίου
26 883000
26944020
nikos.anastasiou@leptoscalypso.com
http:// www.basilicaresort.com
Ιστοσελίδα εταιρείας
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