
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Για την PHILOXENIA BUNGALOWS βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, σεβόμενη το φυσικό περιβάλλον.  

Η Philoxenia Bungalows δεσμεύεται να καλύπτει συστηματικά τις ειδικές ανάγκες όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών της και του περιβάλλοντος: 

 απαντώντας άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε ανάγκη και απαίτηση των πελατών, της 
νομοθεσίας και των ενδιαφερόμενων μερών, 

 βελτιώνοντας τις υπηρεσίες της με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν και 
προτείνουν οι πελάτες, η νομοθεσία και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

 τηρώντας με συνέπεια τα πλάνα δράσεων που έχουν συμφωνηθεί και είναι αναγκαία για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την προσφορά των υπηρεσιών της, 

 στοχεύοντας στην πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία περί διασφάλισης του 
Περιβάλλοντος, καθώς και τις λοιπές νομοθετικές απαιτήσεις στις οποίες εμπίπτει και σχετίζονται 
µε τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της επιχείρησης.   

Η Philoxenia Bungalows επιτυγχάνει τις ανωτέρω δεσμεύσεις της μέσω: 

 συστηματικής αναγνώρισης, αξιολόγησης και ελέγχου όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες, 

 του καθορισμού στόχων στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού της και της συνεχούς 
μέτρησης, παρακολούθησης, προσαρμογής και ανασκόπησης κρίσιμων παραμέτρων και 
διεργασιών στο δίπτυχο Ποιότητα – Περιβάλλον. 

 της εναρμόνισης της λειτουργίας του οργανισμού με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των απαιτήσεων των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, 

 των λεπτομερών ελέγχων του εξοπλισμού της, 

 της στελέχωσής της με προσωπικό το οποίο έχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και μακροχρόνια 
εμπειρία το οποίο φροντίζει ώστε να εργάζεται σε ένα φιλικό και επαγγελματικά κατάλληλο χώρο, 
ενώ παράλληλα ενημερώνεται και ενθαρρύνεται για την εμπλοκή του σε δράσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας του τομέα αρμοδιότητας του, μέσω εκπαίδευσης. 

 την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων που 
προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης,  

 την ενεργή συμβολή στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της αξιοποίησης 
αποβλήτων/απορριμμάτων από τη λειτουργία της, 

 την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού, 

 την αδιάλειπτη επικοινωνία με τους πελάτες και της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που 
βασίζονται και στις προτάσεις βελτίωσης από τους πελάτες καθώς και της δημιουργίας και 
διατήρησης μιας ανοιχτής και δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύνης µε την τοπική κοινωνία και το 
ευρύ κοινό, 

 της συνεργασίας με εξειδικευμένες εταιρίες με σκοπό την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών, 

 της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της αδιάκοπης 
προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της,  

 της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004, 

 της ανασκόπησης και του επανασχεδιασμού των Αντικειμενικών Στόχων,  

 της πρόληψης εμφάνισης μη συμμορφώσεων, 

της συνεχούς βελτίωσης και Περιβαλλοντικής Προστασίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Επιχείρησης, 
μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του ΣΠΔ και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών που το 
διέπουν. 

Υπογραφή 


