
 

 

 

Περιβαλλοντική Πολιτική  

Ξενοδοχείων ΑΚΣΗ ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ (GERANIOTIS BEACH) και 

ΔΙΑΜ/ΣΑ ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ (GERANIOTIS BEACH APTS) 
 

Σα ξενοδοχεία ΑΚΣΗ ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ (GERANIOTIS BEACH) και 

ΔΙΑΜ/ΣΑ ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ (GERANIOTIS BEACH APTS), βρίςκονται ςτον 

Πλατανιά, ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα των Χανίων τθσ Κριτθσ. Η 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι αποτελεί το μεγαλφτερο τουριςτικό κζρετρο των 

Χανίων και μια από τισ πλζον τουριςτικζσ παραλιακζσ ηϊνεσ του νθςιοφ.  

Οι δφο ξενοδοχειακζσ μονάδεσ τθσ Α.ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ Α.Ε., από τισ 

δθμοφιλζςτερεσ του Πλατανιά, ςυνδυάηουν τθ διαχρονικι πολυτζλεια 

με τθ λειτουργικότθτα, τθν κομψότθτα με τθν άνεςθ και τθ φινζτςα με 

τθν υψθλι ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Οι εγκαταςτάςεισ 

τουσ είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ, προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα 

ςφγχρονα πρότυπα άνεςθσ και αςφάλειασ, ενϊ θ διακόςμθςθ τουσ 

ενιςχφει το αίςκθμα χαλάρωςθσ και ευεξίασ που αναηθτοφν οι 

επιςκζπτεσ για τισ διακοπζσ τουσ. 

το επίκεντρο τθσ φιλοςοφίασ των ξενοδοχείων τθσ Α.ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ 

Α.Ε. βρίςκεται ο ςεβαςμόσ προσ το περιβάλλον, τον άνκρωπο, τθν 

τοπικι κοινωνία και τισ παραδόςεισ του τόπου. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ 

εταιρεία ζχει διαμορφϊςει περιβαλλοντικι πολιτικι, θ οποία εςτιάηει 

ςτισ παρακάτω προτεραιότθτεσ: 

 υμμόρφωςθ με τθν ιςχφουςα εκνικι περιβαλλοντικι νομοκεςία. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και 

ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ 

δεςμεφςεισ τθσ επιχείρθςθσ. 

 



 

 Ενκάρρυνςθ του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν προκειμζνου 

να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ των 

ξενοδοχείων. 

 Τιοκζτθςθ περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν ςτόχων και δράςεων 

και ςυςτθματικι αξιολόγθςι τουσ ςε εςωτερικό επίπεδο. 

 Ορκι διαχείριςθ των ενεργειακϊν πόρων, μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ και νεροφ και ςυνεχισ βελτίωςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιδόςεων. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ 

για τθν ορκι διαχείριςθ των απορριμμάτων. 

 χεδιαςμόσ για τθν εφαρμογι ανακφκλωςθσ ςε όλουσ τουσ 

χϊρουσ του ξενοδοχείου και όχι μόνο ςτο χϊρο του εςτιατορίου. 

 υνεργαςία με προμθκευτζσ οι οποίοι ακολουκοφν φςτθμα 

Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και/ι τθροφν τισ αρχζσ τθσ 

περιβαλλοντικισ και κοινωνικισ πολιτικισ τθσ επιχείρθςθσ.  

 Δθμιουργία, ενδυνάμωςθ και διαχείριςθ δεςμϊν και ςχζςεων 

εμπιςτοςφνθσ, ςε κοινωνικό επίπεδο, με προμθκευτζσ, 

ςυνεργάτεσ και πελάτεσ. 

 Προβολι και προϊκθςθ πρωτοβουλιϊν περιβαλλοντικοφ, 

πολιτιςμικοφ και κοινωνικοφ χαρακτιρα ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

του Πλατανιά, με δράςεισ όπωσ ο εκελοντικόσ κακαριςμόσ τθσ 

παραλίασ και ι προςταςία των ςθμείων ωοτοκίασ τθσ καλάςςιασ 

χελϊνασ Caretta caretta. 

 Βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ προσ τθν τοπικι κοινωνία 

και τουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ, μζςω τθσ ανάδειξθσ τθσ 

περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ τθσ, κακϊσ και τθσ 

αποτελεςματικισ και βιϊςιμθσ λειτουργίασ τθσ. 

 Ανακεϊρθςθ και επικαιροποίθςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ 

τθσ επιχείρθςθσ ςε ετιςια βάςθ. 

 

Αναλυτικότερα, ςτα πλαίςια τθσ βελτίωςθσ των περιβαλλοντικϊν 

επιδόςεων των δφο ξενοδοχειακϊν μονάδων τθσ, θ Α.ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ Α.Ε 

ζχει εςτιάςει ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 



 

 Νερό 

● Αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ (είδθ υγιεινισ και μθχανιματα 

πλφςθσ) όταν αυτό απαιτείται, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του 

Green Key. 

● Σακτικόσ ζλεγχοσ για τυχόν διαρροζσ ςε βρφςεσ, τουαλζτεσ και 

πιςίνα. 

● Χριςθ αιςκθτιρων κίνθςθσ ςτουσ διακόπτεσ νεροφ, ςτισ 

κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ. 

● Ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ 

ςχετικά με τθν ορκολογικι χριςθ του νεροφ (τουλάχιςτον 2 

ςυναντιςεισ τον χρόνο). 

● Ενθμζρωςθ των φιλοξενοφμενων για τθν ορκολογικι χριςθ του 

νεροφ και υιοκζτθςθ τθσ πρακτικισ WASH ON DEMAND για πετςζτεσ 

και ςεντόνια.  

● Κακαριςμόσ και εξομάλυνςθ των οριηόντιων και κατακόρυφων 

επιφανειϊν των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν από εξειδικευμζνα 

ςυνεργεία, για τισ κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ του ξενοδοχείου ΑΚΣΗ 

ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ. 

● Σοποκζτθςθ όλων των επιφανειϊν των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν 

του ξενοδοχείου ΑΚΣΗ ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ με ειδικι μεμβράνθ, θ οποία 

ζχει υγρομονωτικζσ ιδιότθτεσ και δεν επιτρζπει ςτθν υγραςία να 

ειςχωριςει ςτουσ πόρουσ τθσ, δθλαδι ςτα τοιχϊματα και ςτισ 

επιφάνειεσ των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, με αποτζλεςμα να 

μειωκοφν ςτο ελάχιςτο οι απϊλειεσ του νεροφ και να επιτυγχάνεται 

ο ςτόχοσ του μθδενιςμοφ των απωλειϊν φδατοσ ςτισ κολυμβθτικζσ 

δεξαμενζσ. 

● Ανακαταςκευι όλων των κεντρικϊν δικτφων Κρφου και Ζεςτοφ 

Νεροφ Χριςθσ και αντικατάςταςθ όλων των παλαιϊν κεντρικϊν 

ςωλθνϊςεων, με νζεσ πολυπροπυλενίου PPR. Πιο ςυγκεκριμζνα, για 

να επιτευχκεί ικανι μόνωςθ ςτο δίκτυο Κρφου και Ζεςτοφ Νεροφ 

Χριςθσ, οι ςωλθνϊςεισ μονϊκθκαν με 13 εκ. μόνωςθ ενδεικτικοφ 

τφπου Armaflex. 



 

 Ενζργεια 

● Χριςθ μαγνθτικϊν καρτϊν ειςόδου ςτα δωμάτια για τθν παροχι 

και απομόνωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

● Χριςθ κατά τουλάχιςτον 75% λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ. 

● Διεξαγωγι ενεργειακισ επικεϊρθςθσ ςφμφωνα με το υφιςτάμενο 

κεςμικό πλαίςιο. 

● υνεχισ παρακολοφκθςθ και ορκολογικι διαχείριςθ τθσ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ.  

● Αντικατάςταςθ θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ όταν απαιτείται, με νζεσ 

ςυςκευζσ ενεργειακισ κλάςθσ Α+++. 

 ● Εκπαίδευςθ, ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ προςωπικοφ και 

πελατϊν ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

 ● Τιοκζτθςθ πολιτικισ ελάχιςτθσ και μζγιςτθσ κερμοκραςίασ για τθν 

ψφξθ και τθ κζρμανςθ. 

● Προϊκθςθ εναλλακτικϊν μζςων μετακίνθςθσ. 

● Καταςκευι κτιρίων που ενιςχφουν τον φυςικό φωτιςμό και 

αεριςμό. 

 

 Απορρίμματα 

● Διαχωριςμόσ των απορριμμάτων τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τθν 

εκνικι νομοκεςία, τόςο ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ και φιλοξενίασ, όςο 

και ςτουσ χϊρουσ λειτουργίασ.  

● Προςπάκεια μείωςθσ τθσ χριςθσ υλικϊν με μεγάλο όγκο 

απορριμμάτων. 

● υνεχισ μείωςθ των πλαςτικϊν μιασ χριςθσ, τα οποία πλζον 

χρθςιμοποιοφνται μόνο ςτο pool bar και ςταδιακι αντικατάςταςι 

τουσ με φιλικότερα προσ το περιβάλλον υλικά 



 

● υνεργαςία με επιχειριςεισ και φορείσ που ακολουκοφν 

πρόγραμμα ειδικισ διαχείριςθσ αποβλιτων (καμζνα λάδια, 

μπαταρίεσ, λαμπτιρεσ και ςυςκευαςίεσ). 

● Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ προςωπικοφ ςχετικά με τθν 

ορκι διαχείριςθ των απορριμμάτων. 

●  Ενκάρρυνςθ και ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν προκειμζνου να 

ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν ανακφκλωςθ των απορριμμάτων. 

 

 Διατροφή  

● Προμικεια προϊόντων με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ γαςτρονομίασ 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και τθ μείωςθ των τροφοχιλιομζτρων 

(χριςθ εποχιακϊν και τοπικϊν προϊόντων). 

● Παροχι γευμάτων για ειδικζσ ομάδεσ καταναλωτϊν (π.χ. χωρίσ 

γλουτζνθ, με ενδείξεισ περιεκτικότθτασ αλλεργιογόνων ςυςτατικϊν). 

● Ευαιςκθτοποίθςθ του προςωπικοφ ςχετικά με τθ μείωςθ τθσ 

ςπατάλθσ τροφίμων.  

● Προβολι και προϊκθςθ τθσ Μεςογειακισ και τθσ Κρθτικισ 

διατροφισ. 

 

 Ενημζρωςη, εκπαίδευςη και ευαιςθητοποίηςη 

● Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ προςωπικοφ και επιςκεπτϊν με 

πινακίδεσ, ςχετικά με τθν ορκι διαχείριςθ τθσ ενζργειασ, τθ μείωςθ 

τθσ κατανάλωςθσ νεροφ, τθν ανακφκλωςθ των απορριμμάτων κλπ. 

● Σιρθςθ τθσ δζςμευςθσ περί απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των ξενοδοχειακϊν μονάδων. 

● Ενκάρρυνςθ προςωπικοφ και επιςκεπτϊν για τθ χριςθ 

φιλικότερων προσ το περιβάλλον μζςων μεταφοράσ (minibus, 

ποδιλατο, μζςα μαηικισ μεταφοράσ κλπ.) και ςυμμετοχι ςε 

αντίςτοιχεσ δράςεισ. 



 

● Ενθμζρωςθ των φιλοξενοφμενων ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ 

επίςκεψθσ ςε περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

και μουςεία, προκειμζνου να αναδειχκεί θ περιβαλλοντικι και 

πολιτιςτικι κλθρονομιά του Πλατανιά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

των Χανίων. 

● Γνωςτοποίθςθ ςτουσ επιςκζπτεσ των προςπακειϊν που γίνονται 

ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ των ξενοδοχείων, ςχετικά με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και παρακίνθςθ οικολογικϊν 

πρακτικϊν από τθν πλευρά τουσ, τόςο κατά τθ διαμονι τουσ, όςο και 

ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι.  

● Προβολι μζςω εντφπων ι αναρτιςεων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

επιχείρθςθσ, δράςεων που λαμβάνουν χϊρα ςε ετιςια βάςθ ςτθν 

πόλθ των Χανίων, με αντικείμενο πολιτιςτικό ι περιβαλλοντικό 

(Αγροτικόσ Αφγουςτοσ ςτο παλιό λιμάνι των Χανίων, επίςκεψθ ςε 

τοπικζσ φάρμεσ καλλιζργειασ βιολογικϊν προϊόντων, εκελοντικόσ 

κακαριςμόσ και προβολι παραλιϊν ςτα πλαίςια τθσ Γαλάηιασ 

θμαίασ). 

● υνεχισ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ προςωπικοφ, ςχετικά με 

δράςεισ που ςτθρίηουν περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ 

προτεραιότθτεσ. 

● Διακοπι φωτιςμοφ τα βράδια όταν υπάρχει φωλιά καλάςςιασ 

χελϊνασ ςτθν παραλία, προκειμζνου να εκκολαφκοφν τα αυγά με 

αςφάλεια. 

 

 Διοίκηςη / Λειτουργία 

Η Α.ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ Α.Ε. ζχει ορίςει Τπεφκυνο Περιβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ, κοινό και για τισ 2 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, κακϊσ 

βρίςκονται ςτθν ίδια τοποκεςία ςτον Πλατανιά Χανίων, ο οποίοσ: 

● Παρακολουκεί τθν τιρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ τθσ 

επιχείρθςθσ και ενθμερϊνει τθ Διεφκυνςθ ςχετικά με τισ εξελίξεισ 

του περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ. 



 

● Ενθμερϊνει, εκπαιδεφει και ευαιςκθτοποιεί το προςωπικό, 

ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ δεςμεφςεισ και πρωτοβουλίεσ τθσ 

επιχείρθςθσ (χριςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον απορρυπαντικϊν, 

ορκι διαχείριςθ τθσ ενζργειασ, του νεροφ και των απορριμμάτων).  

● Προωκεί προγράμματα και δράςεισ τόςο περιβαλλοντικοφ όςο και 

πολιτιςτικοφ χαρακτιρα. 

● Προωκεί τθ χριςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον τεχνολογιϊν και 

λφςεων τόςο ςε ςχζςθ με τθν λειτουργία όςο και ςε ςχζςθ με τισ 

υποδομζσ των ξενοδοχείων. 


