
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.  

• Προσπαθούμε να ενεργούμε με περιβαλλοντική συνείδηση.  
• Ενημερώνουμε φίλους, συγγενείς και επισκέπτες να κάνουν το ίδιο.  
• Λαμβάνουμε υπόψη και υλοποιούμε με επιμέλεια συμβουλές και λύσεις 

υπεύθυνης διαχείρισης φυσικών πόρων και αποδοτικής χρήσης 
ενέργειας.  

Γνωρίζουμε ότι οι παραπάνω ενέργειες είναι πολύτιμες για το περιβάλλον. Δεν 
χρειάζεται πολλά για να συμβάλλουμε υπεύθυνα στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Δεν χρειάζεται να απαρνηθούμε τον ελεύθερο χρόνο μας και 
τις δραστηριότητες που απολαμβάνουμε. Ως επί το πλείστον, πρόκειται για 
απλές πράξεις με ελάχιστη επίδραση στην καθημερινότητά μας. Με αυτές τις 
μικρές αλλαγές, μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος 
και να τον παραδώσουμε όμορφο και υγιή στις επόμενες γενιές. 

Θα θέλαμε να διαβάσετε και να λάβετε υπόψη τις περιβαλλοντικές πρακτικές 
μας. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών μας είναι καθήκον 
μας, προκειμένου να αποκτήσουμε το περιβαλλοντικό σήμα. Θα χαρούμε να 
συμβάλλετε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια και με μεγάλη μας χαρά θα 
ακούσουμε τις προτάσεις και τα σχόλιά σας.   

 
o ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ 

Το νερό της βρύσης είναι δωρεάν, και έτσι αποφεύγουμε το πλαστικό μπουκάλι! 

o ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Πάντα να διαχωρίζετε τα απορρίμματα και να τα τοποθετείτε στους 
κατάλληλους κάδους. Μην αφήνετε σκουπίδια στη φύση και μην τα ρίχνετε στην 
τουαλέτα. Συμβάλλετε στην πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και του 
πόσιμου νερού. Στο μπάνιο υπάρχει ένας κάδος για μεικτά απόβλητα. Όλα τα 
υπόλοιπα (χαρτί, γυαλί, μέταλλο…) συλλέγονται από την υπηρεσία δωματίων. 

o ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΚΑΔΟΥΣ 
 

o ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ  

Το πλαστικό αποτελεί μια σημαντική απειλή για το περιβάλλον και την 
ανθρωπότητα. Τα πλαστικά σωματίδια εισχωρούν στο σώμα των ανθρώπων 
και των ζώων και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία μας. 
Αποφύγετε τα πλαστικά μιας χρήσης. 
  

o ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ 
 

o ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 



Πάντα να κλείνετε τα παράθυρα και τις πόρτες όταν βγαίνετε από το 
δωμάτιο. Συνιστούμε να αερίζετε τα δωμάτια πρωί και απόγευμα και να 
κλείνετε τα παράθυρα τους θερινούς μήνες, ώστε να αποφεύγετε την εισροή 
ζεστού αέρα. Με αυτόν τον τρόπο, τα δωμάτια διατηρούνται δροσερά κι ο αέρας 
ανανεώνεται, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το 
κλιματιστικό, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό σας αποτύπωμα. 

o ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ζητήστε πληροφορίες για την ενοικίαση ή τις δυνατότητες ενοικίασης 
ποδηλάτου και οικολογικού μοτοποδηλάτου (e-scooter) στη ρεσεψιόν.  

o ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Τα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τόνους απορρυπαντικών και 
εκατομμύρια λίτρα νερού καθημερινά για να πλύνουν σεντόνια και πετσέτες 
μιας χρήσης. 
Εμείς αλλάζουμε τα σεντόνια και τις πετσέτες σε όλα τα δωμάτια μετά την 
αποχώρηση (check out), κάθε δεύτερη μέρα της διαμονής σας ή εάν ζητηθεί.    
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: 

http://www.greenkey.global/ 

http://greenkey.gr/ 
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