ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Neptune Hotels - Resort, Convention Centre & Spa
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προμήθειες:
√ Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία των ανθρώπων, προωθώντας προϊόντα και υπηρεσίες
√ Επηρεάζουν εμμέσως θετικά την παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής
√ Αντανακλούν την ηθική δέσμευση της Διοίκησης ως προς τη λειτουργία του θερέτρου σε συμμόρφωση με τον
νόμο και με περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα
Η διοίκηση της Neptune Hotels είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει σταδιακά τα εξής:
1.

Θα εξασφαλίζει ότι οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους εθνικούς και διεθνείς
κανονισμούς, καθώς και με τη δέσμευση του ξενοδοχείου όσον αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δίκαιη
μεταχείριση και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που συνδέονται με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

2.

Κάθε αγορά πρέπει να καλύπτει μια πραγματική ανάγκη του ξενοδοχείου λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την
κατηγορία του ξενοδοχείου και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

3.

Προτεραιότητα θα δίνεται στα προϊόντα από τις τοπικές αγορές (σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο), υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις του ξενοδοχείου.

4.

Ο σημαντικός παράγοντας της μεταφοράς των προϊόντων και της εκτεταμένης χρήσης συσκευασιών με μη
ανακυκλώσιμα υλικά θα λαμβάνεται πάντοτε υπόψη σε σχέση με θέματα υγείας/υγιεινής, με το βλέμμα
στραμμένο στη ρύπανση του αέρα, την αύξηση των αποβλήτων και την κατανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων
ενέργειας.

5.

Όπου είναι δυνατόν, προτιμάται η αγορά προϊόντων χύδην και σε επαναχρησιμοποιούμενη, επιστρεφόμενη και
ανακυκλωμένη και/ή ανακυκλώσιμη συσκευασία. Τα προϊόντα μιας χρήσης και τα αναλώσιμα προϊόντα, όπως
εκείνα που είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και πολυστυρένιο, πρέπει να αποφεύγονται. Οπουδήποτε η
χρήση τους είναι αναγκαία, προτιμώνται τα βιοδιασπώμενα προϊόντα.

6.

Τα καθαριστικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χημικές ουσίες που απαγορεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ
(ΕΚ/648/2004, κανονισμός περί απαγορευμένων αλλεργιογόνων 1223/2009 ΕΚ & δελτίο δεδομένων περί
ασφαλείας των υλικών (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό REACH 1907/2006). Η επιλογή τους θα γίνεται με
προτίμηση προς τα συμπυκνωμένα και, ει δυνατόν, τα οικολογικά πιστοποιημένα προϊόντα. Η συσκευασία τους
πρέπει να είναι ανακυκλώσιμη ή τουλάχιστον να είναι κατασκευασμένη από μερικώς ανακυκλωμένα υλικά.

7.

Πριν από την αγορά χημικών προϊόντων (π.χ. για κηπουρική, ζιζανιοκτονία, συντήρηση, κ.λπ.), θα λαμβάνει το
σχετικό MSDS και θα συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές ώστε να αποκτά τα καλύτερα το δυνατόν υλικά,
λαμβάνοντας υπόψη την υγεία των ενοίκων μας και το περιβάλλον, επιλέγοντας υλικά που είναι μη τοξικά,
υποαλλεργικά, κ.λπ.

8.

Αντικείμενα και υλικά από τροπικά δάση (π.χ. το δάσος του Αμαζονίου) θα αποφεύγονται. Θα προτιμώνται
προϊόντα από χαρτί και προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από δάση υπό αειφόρο διαχείριση (Συμβούλιο
Επιστασίας των Δασών (FSC) ή Πρόγραμμα υποστήριξης της δασικής πιστοποίησης (PEFC)), υφάσματα με
πιστοποίηση standard 100 της Öko-tex, κ.λπ.

9.

Αναμνηστικά και άλλα προϊόντα που κατασκευάζονται από ζώα προστατευόμενα από τη διεθνή σύμβαση για το
διεθνές εμπόριο απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (CITES) (π.χ. χελώνες, ελέφαντες, κροκόδειλοι,
κ.λπ.) θα αποφεύγονται εξίσου.
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Θα καταβάλλεται προσπάθεια για την εφαρμογή μιας βιώσιμης πολιτικής για τα τρόφιμα και τα ποτά, με τους εξής
τρόπους:
Χρησιμοποιώντας τοπικά και ελληνικά ποτά και νερό ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες του ξενοδοχείου
Αγοράζοντας όσο το δυνατόν λιγότερα εισαγόμενα λαχανικά/φρούτα, εισαγόμενο βόειο κρέας/κρέας και
γαλακτοκομικά προϊόντα
Αυξάνοντας τη χρήση τοπικά παραγόμενων και φρέσκων/εποχιακών φρούτων και λαχανικών
Απαγορεύοντας τα πλέον απειλούμενα άγρια είδη ψαριών από όλα τα μενού μας, όπως ο ερυθρός τόνος (εκτός
από τον άγριο τόνο του ανατολικού Ατλαντικού ή της Μεσογείου με πετονιά), το χαβιάρι οξύρρυγχου Μπελούγκα,
το Ευρωπαϊκό χέλι, ο ροφός και ο γαλέος
Προωθώντας προϊόντα από υπεύθυνες πηγές, όπως ιχθυαγορές διαπιστευμένες από το Συμβούλιο Επιστασίας
των Θαλασσών (MSC) ή το Συμβούλιο Επιστασίας των Υδατοκαλλιεργειών (ASC) (με υπεύθυνη εκτροφή), καφέ και
τσάι με εγγύηση από την οργάνωση Συμμαχία για τα Τροπικά Δάση (Rainforest Alliance), με επισήμανση δίκαιου
εμπορίου, οργανικό/βιολογικό ελαιόλαδο, κρασιά και άλλα βιώσιμα πιστοποιημένα προϊόντα
Περικόπτοντας βασικά επεξεργασμένα τρόφιμα που περιέχουν φοινικέλαιο. Όταν αυτό δεν μπορεί να
αποφευχθεί, μπορεί να χρησιμοποιείται αειφόρο φοινικέλαιο (με πιστοποίηση από τη Στρογγυλή Τράπεζα για το
Αειφόρο Φοινικέλαιο (RSPO) ή τη Συμμαχία για τα Δάση (Forest Alliance)
Αυξάνοντας τα χορτοφαγικά και αυστηρώς χορτοφαγικά πιάτα για την εξισορρόπηση της μείωσης των πιάτων με
βόειο κρέας/κρέας που ευνοούν τις εκπομπές CO2
Προσφέροντας κρέας απαλλαγμένο από ορμόνες και γάλα προερχόμενο από αγελάδες που έχουν εκτραφεί χωρίς
θεραπεία αυξητικής ορμόνης, κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής και αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής
Προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα τροφίμων σε όλα τα εστιατόρια του ξενοδοχείου, ξεκινώντας
από την παραγγελία, την αποθήκευση, τις πρώτες ύλες και τη χρήση των υπολειμμάτων, καθώς και τη συνολική
παρακολούθηση της ποσότητας παραγωγής αποβλήτων τροφίμων

Αυτή η δήλωση πολιτικής θα ενημερώνεται ετησίως ώστε να συμμορφώνεται με τις σχετικές εφαρμογές και την εξέλιξη.
Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για τη βελτίωση των ετησίων αποτελεσμάτων, δημιουργώντας αμοιβαία
επωφελείς συνέργειες με υπεύθυνους βασικούς προμηθευτές και υπεργολάβους και ενδυναμώνοντας τοπικούς
παραγωγούς μικρής/μεσαίας κλίμακας.
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