Παρουσίαση
Απολογισμού
Βιωσιμότητας
2018

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου								3
Εισαγωγή 											4
Ο Όμιλος με μια ματιά 									5
Δεσμευόμαστε στα Υψηλότερα Διεθνή Πρότυπα… 						6
Και με Οδηγό τον Παγκόσμιο Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό…			
7
Ενσωματώνουμε τη Βιωσιμότητα στο σύνολο της λειτουργίας μας 			
8
Λειτουργώντας Βιώσιμα Δημιουργούμε Αξία για Όλους 					
9
Τα Βραβεία και οι Πιστοποιήσεις μας 							
10
Δημιουργώντας Αξία για τους Ανθρώπους μας						11
Προωθούμε την Ισότητα και Δίνουμε Ευκαιρίες στη Νέα Γενιά				
12
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη									13
Διαμορφώνοντας ένα ασφαλές και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον 			
14
Δημιουργώντας Αξία για τους Επισκέπτες μας 						15
Εκδηλώσεις «We do local Days» 								16
Προετοιμαζόμαστε γιατί Νοιαζόμαστε Υγιεινή και Ασφάλεια Επισκεπτών 			
18
Δημιουργώντας Αξία για τους Συνεργάτες-Προμηθευτές μας				
20
Δίκαιες Συναλλαγές 										21
Τοπική Βιώσιμη Αλυσίδα Εφοδιασμού 							22
Συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς για την ενδυνάμωση των αγροτικών περιοχών
23
Δημιουργώντας Αξία για την Κοινωνία 							24
Η Κοινωνική Συνεισφορά μας σε αριθμούς 							
25
Δημιουργώντας Θέσεις Εργασίας								26
Δράσεις για τις Τοπικές Κοινωνίες 								27
Δημιουργώντας Αξία για το Περιβάλλον							29
Δέσμευση για ένα Βιώσιμο Προορισμό							30
Εξοικονόμηση Ενέργειας									31
Βιώσιμη Χρήση Υδάτινων Πόρων - Εξοικονόμηση Νερού					
33
Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων 						34
Πολιτική διάθεσης «υπολοίπων» τροφίμων							35
Προστασία και ενίσχυση της Βιοποικιλότητας						36
Βιώσιμη διαχείριση ξενοδοχειακού Τοπίου 							37

2

Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2018, του Metaxa Hospitality Group ενοποιεί για πρώτη φορά σε επίπεδο Ομίλου τις δράσεις
Βιωσιμοτητας που κάνουμε και στα τρία ξενοδοχεία μας, Creta Maris Beach Resort, TUI Magic Life Candia Maris και Santo Maris
Luxury Suites & Spa.
Είναι ένας Απολογισμός Αξιών. Στο Metaxa Hospitality Group, η Βιωσιμότητα είναι στο DNA μας γι’ αυτό και την ενσωματώσουμε
σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας των ξενοδοχείων μας.
Στις σελίδες που ακολουθούν, αποτυπώνονται τα συναισθήματα, οι πεποιθήσεις και η αποφασιστικότητα καθενός ξεχωριστά και
όλων μαζί των 600 και πλέον εργαζομένων του Ομίλου μας στη Κρήτη και στη Σαντορίνη. Όλων αυτών που καθημερινά δίνουν
την ψυχή τους για να προσφέρουν στις μοναδικές τοποθεσίες των ξενοδοχείων μας, αυθεντικές εμπειρίες μπολιασμένες με τον
πολιτισμό, τα έθιμα και την ιστορία του κάθε τόπου, με όρους Βιωσιμότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
Δεσμεύομαι προσωπικά ότι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε στο μέλλον: Δημιουργώντας Αξία για
τους Ανθρώπους μας, την Κοινωνία τους Επισκέπτες μας, το Περιβάλλον και τους Συνεργάτες/Προμηθευτές.

Ανδρέας Ν. Μεταξάς
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Metaxa Hospitality Group
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Εισαγωγή
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Ο Όμιλος με μια ματιά
3

1023

396.650

669

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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Δεσμευόμαστε στα
Υψηλότερα Διεθνή Πρότυπα

To Metaxa Hospitality Group ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα Βιώσιμης
Διαχείρισης του World Travel & Tourism Council (WTTC) και δεσμεύεται
οικειοθελώς στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
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Με οδηγό τον Παγκόσμιο Κώδικα
Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό

Ο Παγκόσμιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό
βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας μας.
Οι 10 αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας είναι:
Άρθρο 1ο: Η συµβολή του τουρισµού στην αµοιβαία
κατανόηση και το σεβασµό ανάµεσα στους λαούς και τις
κοινωνίες
Άρθρο 2ο: Ο τουρισµός ως ένα όχηµα για την ατοµική και τη
συλλογική ολοκλήρωση
Άρθρο 3ο: Τουρισµός, ως παράγοντας για βιώσιµη ανάπτυξη
Άρθρο 4ο: Τουρισµός, ως χρήστης της πολιτιστικής
κληρονοµιάς της ανθρωπότητας και ένας συντελεστής για
την αναβάθµισή της
Άρθρο 5ο: Τουρισµός, µια επωφελής δραστηριότητα για τις
χώρες και τις κοινότητες υποδοχής
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις των φορέων του τουρισµού στην
τουριστική ανάπτυξη
Άρθρο 7ο: ∆ικαίωµα στον τουρισµό
Άρθρο 8ο: Η ελευθερία της τουριστικής διακίνησης
Άρθρο 9ο: ∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και των
επιχειρηµατιών στην τουριστική βιοµηχανία
Άρθρο 10ο: Εφαρµογή των αρχών του Παγκόσµιου Κώδικα
Ηθικών Αρχών για τον Τουρισµό

7

Ενσωματώνουμε τη Βιωσιμότητα
στο σύνολο της λειτουργίας μας
Στην προσπάθειά μας να ενσωματώσουμε τη Βιωσιμότητα σε όλες τις
εκφάνσεις λειτουργίας του Ομίλου, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε
εκτός τους επισκέπτες μας.
Η ενημέρωση των επισκεπτών για όλες τις δράσεις Βιωσιμότητας του
Ομίλου, ξεκινάει πριν από την άφιξή τους στα ξενοδοχεία μας, μέσω
της ιστοσελίδας μας, αλλά και μέσω της γραπτής και τηλεφωνικής

επικοινωνίας που πραγματοποιείται με τα τμήματα πωλήσεων, κρατήσεων
και μάρκετινγκ.
Κατά την άφιξή τους στα ξενοδοχεία μας, οι επισκέπτες λαμβάνουν ένα
ενημερωτικό φυλλάδιο όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι δράσεις
Βιωσιμότητας, το οποίο τους καλεί ταυτόχρονα να γίνουν μέρος των
δράσεων αυτών.
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Λειτουργώντας Βιώσιμα
Δημιουργούμε Αξία για Όλους

Για τους
Ανθρώπους
μας

Για τους
Επισκέπτες
μας

Για τους
ΣυνεργάτεςΠρομηθευτές
μας

Για την
Κοινωνία

Για το
Περιβάλλον
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Τα Βραβεία και οι Πιστοποιήσεις μας
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Δημιουργώντας Αξία για
τους Ανθρώπους μας

Είμαστε περήφανοι για τους Ανθρώπους μας, οι οποίοι και αποτελούν το βασικότερο συστατικό της επιτυχίας μας. Αναζητούμε
διαρκώς ταλέντο και ηθική, πιστοί στις αρχές της αξιοκρατίας και της ίσης πρόσβασης στην εργασία, δίνοντας παράλληλα
ευκαιρίες στους νέους.
Επενδύουμε στην συνεχή εκπαίδευση και εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των Ανθρώπων μας, δημιουργώντας συνθήκες εξέλιξης
και προσωπικής ανάπτυξης για όλους. Φροντίζουμε να διαμορφώνουμε ένα ασφαλές και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.
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Προωθούμε την Ισότητα και
Δίνουμε Ευκαιρίες στη Νέα Γενιά
Το 2018 ο Όμιλος απασχόλησε συνολικά 669 εργαζομένους, οι (328) άνδρες
και (341) γυναίκες, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων ανήκει στην ηλικιακή
ομάδα 18 έως 29 ετών (263).
Aναλυτικά τα στοιχεία του συνόλου των εργαζομένων των ξενοδοχείων:

ΙΣΌΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
341

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

328

ΑΝΔΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 669

ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΣΤΗ ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ
263

18 ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ

171

30 ΕΩΣ 39
ΕΤΩΝ

115

40 ΕΩΣ 49
ΕΤΩΝ

109

50 ΕΩΣ 59
ΕΤΩΝ

11

60 ΕΩΣ 67
ΕΤΩΝ
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Εκπαίδευση και
Ανάπτυξη
Με πρωτοβουλία του Ομίλου, το 2018 οι εργαζόμενοι των τριών ξενοδοχείων,
παρακολούθησαν συνολικά 131 σεμινάρια μετεκπαίδευσης, πλέον των τακτικών
εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά από το αρμόδιο
τμήμα του κάθε ξενοδοχείου στο οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, εμπλουτίζοντας
τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

26 ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ MARKETING /

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ/ ΥΠΟΔΟΧΗ

14 GUEST SERVICE

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / HUMAN RESOURCES
10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
56

FOOD & BEVERAGE

3

ΚΗΠΟΥΡΟΙ

18

ΑΛΛΑ

Οι σχολές με τις οποίες υπήρξε συνεργασία ήταν οι:
METAXA HOSPITALITY GROUP
ΤΕΙ

1

ΟΤΕΚ

3

ΑΣΤΕΚ

2

ΔΙΕΚ

1

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

31

ΙΕΚ ΑΛΦΑ

6

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

2

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

3

ΟΑΕΔ ΞΑΝΘΗΣ

1

KAPPA STUDIES

3

HOTELIER

1
ΣΥΝΟΛΟ

54

ΣΥΝΟΛΟ 131
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Διαμορφώνοντας ένα ασφαλές και
ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
Στο Metaxa Hospitality Group
είμαστε μια δυνατή ομάδα.
Και η ομάδα είναι οικογένεια.
Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε για τις συνθήκες διαμονής
και παρέχουμε ικανές απολαβές. Λαμβάνουμε όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την
πρόληψη και αποφυγή πιθανών ατυχημάτων και τη σωστή αντιμετώπιση έκτακτων
καταστάσεων που δυνητικά
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια
των Ανθρώπων μας. Έχουμε
δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα Υγείας, με αυστηρές προδιαγραφές, τακτικούς προληπτικούς
ελέγχους, κλπ.

14

Δημιουργώντας Αξία για
τους Επισκέπτες μας

Θέλοντας να ανταποδώσουμε στους Επισκέπτες μας την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας
εμπειρίες διακοπών που ‘’μυρίζουν Ελλάδα”. Εμπειρίες μοναδικές, με έντονο τοπικό “χρώμα”, πάντοτε σε επωφελή σχέση
ποιότητας-τιμής ενσωματώνοντας στη λειτουργία των ξενοδοχείων μας τις διεθνώς καλύτερες πρακτικές και τάσεις στον
κλάδο της φιλοξενίας. Παράλληλα, υλοποιούμε εκ των προτέρων όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε οι επισκέπτες
μας να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.
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Δημιουργώντας Αξία για τους
Επισκέπτες μας
Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φιλοξενίας με έμφαση στον πολιτισμό, τα έθιμα, την ιστορία και την κουλτούρα του κάθε προορισμού. Δίνουμε
τον καλύτερο εαυτό μας, για να κάνουμε τους επισκέπτες μας να παίρνουν στις αποσκευές τους ‘’το καλύτερο κομμάτι της Ελλάδας μας’’.
Στο πλαίσιο αυτό, εμπνευστήκαμε και ακολουθούμε μαζί με άλλες τουριστικές επιχειρήσεις τo καινοτόμο πρόγραμμα We do local, το οποίο προβάλλει τον
πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία κάθε προορισμού, εκφράζοντας παράλληλα τη φιλοσοφία μας για σεβασμό στο περιβάλλον.
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Εκδηλώσεις
«We do local Days»
Εμπνεόμενοι από τη φιλοσοφία του προγράμματος We do local, υλοποιούμε σειρά
διαδραστικών εκδηλώσεων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στους επισκέπτες την
ευκαιρία να βιώσουν στιγμές από τη καθημερινότητα της Κρήτης και της Σαντορίνης,
όπως την ζουν οι ντόπιοι.
1. Διαδραστικά μαθήματα μαγειρικής
2. Μαθήματα ελληνικής γλώσσας
3. Συμμετοχή στον παραδοσιακό Κρητικό Τρύγο
4. Συμμετοχή στις παραδοσιακές Κουρές προβάτων
5. Διαδραστικά μαθήματα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής (σουτζούκια ή
κρεμανταλιές, Οψιγιάς)
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Προετοιμαζόμαστε γιατί Νοιαζόμαστε
Υγιεινή Επισκεπτών
Στο Metaxa Hospitality Group προτεραιότητά μας είναι η παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών στους επισκέπτες μας στη βάση των βέλτιστων διεθνών και
εθνικών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας την υγιεινή και την ασφάλειά
τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα ξενοδοχεία του Ομίλου λαμβάνουν κάθε χρόνο
πιστοποίηση HACCP (Hazard analysis and critical control points) για την
υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Το Santo Maris Oia Luxury Suites
& Spa, συγκεκριμένα, λαμβάνει επίσης πιστοποίηση ISO 22000:2005
από τον φορέα TUV Austria Hellas, εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την
ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων και ποτών που παρέχονται στις
υπηρεσίες εστίασης του ξενοδοχείου.
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Προετοιμαζόμαστε γιατί Νοιαζόμαστε
Ασφάλεια Επισκεπτών
Στον τομέα της ασφάλειας των επισκεπτών, ο Όμιλος διοργανώνει
κάθε χρόνο ασκήσεις εκκένωσης για τη διασφάλιση της άρτιας
οργάνωσης των διαδικασιών εκκένωσης σε ενδεχόμενες
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Το 2018, οι ασκήσεις εκκένωσης
επικεντρώθηκαν στην περίπτωση σεισμού και τα ενδεχόμενα
πρόκλησης έκρηξης από διαρροή υγραερίου, εκδήλωσης
πυρκαγιάς σε διάφορα σημεία του ξενοδοχείου, κατάρρευσης
κλιμακοστασίου και πρόκληση τραυματισμών.
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Δημιουργώντας Αξία για τους
Συνεργάτες-Προμηθευτές μας.

Χτίζουμε σχέσεις ζωής με τους Συνεργάτες-Προμηθευτές μας. Πάντα αναζητούμε από κοινού μαζί τους, αμοιβαία
επωφελείς λύσεις στα όποια θέματα προκύψουν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μας. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε
έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και τα ποιοτικά ελληνικά και τοπικά προϊόντα.

20

Δίκαιες
Συναλλαγές
Έπειτα

από

43

χρόνια

λειτουργίας,

όλες

οι

επιχειρηματικές συναλλαγές του Ομίλου βασίζονται
στις αρχές της ειλικρίνειας, της εμπιστοσύνης, του
θεμιτού ανταγωνισμού και των ίσων ευκαιριών για
όλους τους δυνητικούς προμηθευτές.
Οι τρεις βασικοί πυλώνες στους οποίους εστιάζουμε
είναι:
1. Ίσες ευκαιρίες:
Προσφορά

ίσων

ευκαιριών

σε

όλες

τις

αναγνωρισμένες εταιρείες που θέλουν να γίνουν
επιχειρηματικοί εταίροι του Ομίλου.
2. Διαδικασίες δίκαιου εμπορίου:
Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές είναι νόμιμες
και διαφανείς. Οι όροι και τα στάδια της συναλλαγής
συζητούνται επαρκώς μεταξύ των εμπλεκόμενων
μερών.
3. Υποστήριξη των επιχειρηματικών εταίρων:
Δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος συναλλαγών
που λειτουργεί υποστηρικτικά στη μακροπρόθεσμη
ανάπτυξης των προμηθευτών/συνεργατών μας.
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Τοπική Βιώσιμη
Αλυσίδα Εφοδιασμού
Η πολιτική εφοδιασμού και προμηθειών του Metaxa Hospitality Group
βασίζεται στην εμπιστοσύνη στην ποιότητα των ελληνικών προϊόντων.
Εφοδιαζόμαστε με πρώτες ύλες και προϊόντα καταρχάς από την Ελλάδα,
επιτυγχάνοντας αφενός να προσφέρουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες
μας να γευτούν τα τοπικά προϊόντα των περιοχών που επισκέπτονται,
ενισχύοντας ταυτόχρονα και την τοπική οικονομία.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 69,46%
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 30,54%

Συγκεκριμένα, το 2018 προμηθευτήκαμε περίπου το 70% (69,46) των
πρώτων υλών και προϊόντων από την ελληνική αγορά., συνεισφέροντας
συνολικά 2.240.678,71 ευρώ στην εθνική και τοπική οικονομία.
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Συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς για την
ενδυνάμωση των αγροτικών περιοχών

Μπαξές
Οία

Στο Metaxa Hospitality Group επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε καταρχάς με τοπικούς
προμηθευτές από την Κρήτη και τη Σαντορίνη τόσο για την κατασκευή/ανακαίνιση των
ξενοδοχειακών μονάδων μας, όσο και για την αγορά προϊόντων.
Το 2018 ο Όμιλος συνεργάστηκε με 113 τοπικούς παραγωγούς τροφίμων, ενδυναμώνοντας
την οικονομία της Κρήτης και της Σαντορίνης, και προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τα
προϊόντα της ελληνικής γης και την ελληνική γαστρονομία.

Φηρά
Καρτεράδος
Μονόλιθος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Μεσαριά
Έξω Γωνιά

Μέσα Γωνιά
Επισκοπή Γωνιά
Καμάρι
Μεγαλοχώρι

Πύργος

53,10%

22%

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

6,19%

Καστέλι

ΧΑΝΙΑ

Εμπορειό

3,54%

ΛΑΣΙΘΙ

Χανιά

7,96%

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Ακρωτήρι
Σούδα
Αγροκήπιο

Βατόλακκος
Καράνου

Στύλος

Πάνορμο

Ρέθυμνο
Βιολί Χαράκι

Ηράκλειο

Πέραμα
Γωνιές

ΑνώποληΚοκκίνη Χάνι
Χερσόνησος
Ελιά

Γούβες
Σκαλάνι
Αρχάνες Μυρτιά
Αστρακοί
Πεζά
Δάφνες
Γαλατάς
Μελέσες
Σίβα
Αγ. Παρασκιές
Χουδέτσι
Αλάγνι
Βενεράτο
Αρκαλοχώρι
Παρθένι

Σίσι

Σταυράκια

Καλή Συκιά

Ζαρός
Βώροι
Μοίρες

Άνω Άκρια
Γκαγκάλες

Δήμος Κόφινα

Πύργος

Γωνιές

Νεάπολη
Αγ. Νικόλαος

Οροπέδιο

Καβούσι
Πλακούρια

Καστελιανά

Ιεράπετρα

Λέντας
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Δημιουργώντας Αξία
για την Κοινωνία

Αισθανόμαστε την ευθύνη να συνεισφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας
και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Μέσα από την επιχειρηματική επιτυχία μας, αποδίδουμε
έσοδα στο κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και
ξεδιπλώνουμε, μόνοι ή σε συνεργασία με καταξιωμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
ένα πολύπλευρο πρόγραμμα δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας.
24

Η Κοινωνική Συνεισφορά
μας σε αριθμούς
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2018
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

5.993.577

ΔΗΜΟΣΙΟ

753.418

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.445.436

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

368.837

Ενδο-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

14.299.890

(επενδύσεις, αποσβέσεις κλπ)

Σύνολο Κοινωνικής
Συνεισφοράς 2018

24.861.159
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Δημιουργώντας
Θέσεις Εργασίας
Κατά τη διάρκεια του 2018, ο Όμιλος απασχόλησε 657 Έλληνες
εργαζόμενους (98,2%), το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων
έχουν μόνιμη κατοικία κοντά στις ξενοδοχειακές μονάδες
που εργάστηκαν, επιστρέφοντας συνολικά 9.458.168,35 ευρώ
στην τοπική κοινωνία.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

657

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ 669
26

Δράσεις για τις
Τοπικές Κοινωνίες
Με θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας τον Άνθρωπο, στεκόμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και υποστηρίζουμε
δράσεις που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον
εθελοντισμό, την εκπαίδευση κα.

01
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Πρόγραμμα
Δωρεών:

Εθελοντισμός:

Σωματείο ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΠΙΔΑΣ, Πανελλήνιος Σύλλογος για άτομα με εγκεφαλική παράλυση «Φροντίδα»,
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θήρας,
μονή Παναγίας Γκουβερνιώτισσας. Το Χαμόγελο του Παιδιού, Σωματείο Γονέων,
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή», Ιερά Μονή
Παλιανής Βενεράτου, Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του
Δήμου Χερσονήσου, Κέντρο Αστέγων του
Δήμου Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Ηρακλείου (στο πλαίσιο έργου με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για την προσωρινή στέγαση προσφύγων), Οργανισμός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΟΚΑΠ) Δήμου
Αρχανών-Αστερουσίων, Κέντρο Υγείας
Αγίας Βαρβάρας, Κατάστημα Κράτησης
Νεάπολης, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου,
Γενικό Νοσοκομείο Ηράκλειου Βενιζέλειο Πανάνειο, 28ο-57ο Δημοτικά Σχολεία
Ηρακλείου, Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ζεστή Αγκαλιά», καθώς και Ξενώνας Φιλοξενίας Ηλικιωμένων «Φροντίδα
– Hjem», τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου.

Συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου
στη καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία, Καθαρισμός των παραλιών μπροστά από τα
ξενοδοχεία του Ομίλου-Clean Up the Med
και συντήρηση δέντρων.
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Δράσεις για τις
Τοπικές Κοινωνίες

03

Πρόγραμμα
Χορηγιών:

Σύλλογος στήριξης ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο «Ευ
Ζω με τον καρκίνο», Α.Ο. Θήρας, Πανθηραϊκός, Santorini Experience, Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Αρκάδι», Πολιτιστικός Σύλλογος Ακρωτηρίου Θήρας,
Δήμος Σαντορίνης.
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Ευαισθητοποίηση και
Εκπαίδευση:

Συμμετοχή στο καινοτόμο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα, “We Are The
environment’’ με κύριο άξονα την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντας από την
αλόγιστη χρήση του πλαστικού. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε την εκπαίδευση μαθητών Λυκείων για τις συνέπειες από την χρήση του πλαστικού και
την δημιουργία και την πώληση σε σημεία ενδιαφέροντος, της οικολογικής
τσάντας ‘WATERBAG’.
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Δημιουργώντας Αξία
για το Περιβάλλον

Ακρογωνιαίος λίθος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας είναι η απόλυτη πεποίθησή μας ότι η διατήρηση βιώσιμων
προορισμών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη. Αισθανόμαστε την ευθύνη να
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ατόφιο το φυσικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Κατά συνέπεια, παραμένουμε
προσηλωμένοι στην τήρηση των αυστηρότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών στα ξενοδοχεία μας, στοχεύοντας στην
ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού.
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Δέσμευση για ένα
Βιώσιμο Προορισμό
Στο Metaxa Hospitality Group πιστεύουμε ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ

Η βεβαιότητα ότι ο τόπος μας, η γη και οι παραδόσεις κάθε περιοχής της

της βιωσιμότητας ενός προορισμού και του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης

Ελλάδας προσφέρουν τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων που θα

που προάγεται. Ιδίως σε περιοχές με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, όπως η Κρήτη

θριαμβεύσουν στην ελληνική και διεθνή αγορά, μας οδήγησε στη δημιουργία

και η Σαντορίνη, οι οποίες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των

του προγράμματος φιλοξενίας We do local. Το We Do Local προάγει τη βιώσιμη

επισκεπτών της χώρας μας. Ο Όμιλος έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο

ανάπτυξη, ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις Τοπικότητας, Αυθεντικότητας,

πρόγραμμα βιωσιμότητας στη βάση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, το

Νέων Εμπειριών και Γαστρονομίας, προσφέροντας υψηλή προστιθέμενη αξία

οποίο διασφαλίζει την προστασία της φυσικής ομορφιάς, τη βιοποικιλότητα

στους επισκέπτες και την τοπική οικονομία, λειτουργώντας στη βάση των

και την κοινωνική και οικονομική ευημερία, ενώ παράλληλα προσελκύει

αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

ποιοτικό τουρισμό και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών,
ελαχιστοποιώντας το όποιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
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Εξοικονόμηση Ενέργειας
Στο Metaxa Hospitality Group στοχεύουμε στην αποδοτική χρήση της ενέργειας, μειώνοντας την κατανάλωσή συμβατικών πηγών ενέργειας και αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
Όμιλος έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες:
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για τη θέρμανση του νερού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ετήσια εξοικονόμηση, σε περίοδο λειτουργίας 6 μηνών, ανέρχεται σε 3.319.000 kWh/περίοδο, που αντιστοιχεί περίπου σε
318.000 lt υγραερίου.
Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ενέργειας από τα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού των κοινόχρηστων χώρων με στόχο την θέρμανση ή την ψύξη αντίστοιχα του νερού κοινής χρήσης.
Αντικατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος από υγρό προπάνιο (γκάζι) σε
όλες τις κουζίνες και τα κύρια πλυντήρια.
Αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως και οικονομίας με λαμπτήρες LED.
Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος αυτοματισμού Building Energy
Management System (BEMS), που ελέγχει όλες τις πλέον σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών
και τον καλύτερο έλεγχο ιδιαίτερα των ενεργειακών καταναλώσεων.
Χρήση υγραερίου LPG αντί της ηλεκτρικής ενέργειας στην κουζίνα μας.
Χρήση υγραερίου LPG για τη λειτουργία του καυστήρα μόνο ως βοηθητικής πηγής ενέργειας.
Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του κεντρικού φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους και σε όλες τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν
αυτόματα, όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη.
Βελτιστοποίηση του σχεδίου κατανομής δωματίων, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κλιματικές μεταβολές και οι ανάγκες κατανάλωσης
ενέργειας.
Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων COP 3.2–3.8.
Ρύθμιση των μονάδων κλιματισμού Fan Coil Units (FCU) σε θερμοκρασία που εξασφαλίζει μέγιστη άνεση και ταυτόχρονα βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας.

•

•

•
•

•
•

Εγκατάσταση κεντρικού ελέγχου της θερμοκρασίας του κλιματισμού
στα υπνοδωμάτια Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες π.χ. τα κλιματιστικά
λειτουργούν αποκλειστικά στους 23 βαθμούς κελσίου.
Μαγνητική Κάρτα σε όλες τις σουίτες και τις βίλες, που εξασφαλίζει
την απενεργοποίηση όλων των ηλεκτρικών συσκευών (εκτός από τον
κλιματισμό και τα ψυγεία), όταν οι πελάτες αναχωρούν από το δωμάτιο
τους.
Ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα και κουφώματα.
Εγκατάσταση ενεργειακού αποδοτικού ηλεκτρικού εξοπλισμού σε όλους
τους χώρους, όπως συστήματα κλιματισμού A +++, ψυγεία, υπολογιστές,
φωτοτυπικά μηχανήματα.
Καθιερωμένες διαδικασίες σχετικά με τη συντήρηση και τον ορθό καθαρισμό όλων των ενεργειακών εγκαταστάσεων.
Εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με την εξοικονόμηση και αποδοτική χρήση της ενέργειας π.χ. το προσωπικό κουζίνας φροντίζει για
τους ελάχιστους χρόνους προθέρμανσης, τη διατήρηση των ψυγείων
και των θυρών καταψύκτη κλειστών, τη χρήση εξοπλισμού σωστού μεγέθους και την απενεργοποίηση των συσκευών κουζίνας, όταν δεν είναι σε χρήση και του ηλεκτρικού φωτισμού.
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Στα διαγράμματα, οι μετρήσεις αφορούν στην περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2018. Η πληρότητα, οι καιρικές συνθήκες και άλλοι παράγοντες έχουν θεωρηθεί ως σταθερές συνθήκες λειτουργίας.
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Βιώσιμη Χρήση Υδάτινων Πόρων
- Εξοικονόμηση Νερού
Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με έμφαση στην εξοικονόμηση
του νερού, συνιστά υψηλή προτεραιότητα στη στρατηγική βιωσιμότητας
του Ομίλου. Δεδομένης της σημαντικότητας του νερού, ειδικά κατά τους
θερινούς μήνες στη νησιωτική χώρα, ο Όμιλος επενδύει σταθερά σε συστήματα και τεχνολογικές λύσεις που συνδυαστικά στοχεύουν στην αυτάρκεια
των ξενοδοχειακών μονάδων μας.

•
•

•
Παράλληλα, ακολουθούνται μια σειρά δράσεων εξοικονόμησης όπως:
• Αυτόματο νυχτερινό πότισμα των εκτάσεων πρασίνου του ξενοδοχειακού πρασίνου, με στόχο να αποφευχθεί το γεγονός ότι το νερό εξατμίζεται κατά 30% τις πρωινές ώρες με ηλιοφάνεια.
• Εφαρμογή συστημάτων άρδευσης
βασισμένα σε συστήματα σταγόνων
(drips), ενώ το πότισμα γίνεται με λάστιχο netafim, το οποίο ελαχιστοποιεί
την επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Έχουν τοποθετηθεί εκ κατασκευής φίλτρα μείωσης ροής του νερού σε όλες
τις βρύσες του ξενοδοχείου.
• Εφαρμογή της πολιτικής «Wash on
Demand» στην υπηρεσία καθαριότητας του ξενοδοχείου. Οι πετσέτες του
επισκέπτη αντικαθίστανται μόνο αν
τις έχει αφήσει στο πάτωμα και τα σεντόνια μόνο όταν βάλει το καρτελάκι
με την ειδική σήμανση πάνω σε αυτά,
συμβάλλοντας στην ενημέρωση των
πελατών μας για την αναγκαιότητα της
μείωσης της κατανάλωσης του νερού.
• Έλεγχος και διατήρηση της ποιότητας
του νερού σε κάθε σημείο που χρησιμο-

•

ποιείται. (Πιστοποιημένο με ISO: 22000)
Καθαρισμός των πισίνων με ρομπότ και με χειρωνακτικές μεθόδους,
με στόχο την αποφυγή της συχνής αντικατάστασης του φρέσκου νερού.
Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος υπόδειξης των διαρροών και ζημιών για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και της λειτουργίας
όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Οδηγίες για τη χρήση των πλυντηρίων πιάτων με ορθολογική κατανάλωση.
Εκπαιδευτικά σεμινάρια στους υπαλλήλους μας σχετικά με την αξία της
εξοικονόμησης.
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Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων
και Αποβλήτων
Η ανακύκλωση βρίσκεται στην «καρδιά» της στρατηγικής Βιωσιμότητας του Ομίλου. Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, συλλέγονται
και αποστέλλονται για ανακύκλωση. Παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης για το έτος 2018.
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Πολιτική διάθεσης
«υπολοίπων» τροφίμων
•
Καθώς τα ξενοδοχεία του Ομίλου λειτουργούν σε εποχιακή βάση, οι ποσότητες πρώτων υλών που προμηθεύονται είναι συγκεκριμένες ώστε να
μη δημιουργείται περίσσευμα και να μην πετιούνται ποτέ πρώτες ύλες. Με
το τέλος της τουριστικής περιόδου, όλες οι κλειστές συσκευασίες που ενδεχομένως περισσέψουν, διατίθενται για δωρεά σε υπηρεσίες συλλογής
τροφίμων για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Μαγειρεμένα τρόφιμα που δεν έχουν έλαια, διαχωρίζονται και δίδονται
σε καθημερινή βάση για την δημιουργία οργανικού λιπάσματος (κομποστοποίηση).
Καθημερινή διαχείριση με γνώμονα την περιβαλλοντική προστασία
•

•
•

•
•

•

•

Κάθε αγορά καλύπτει μια πραγματική ανάγκη και δεν πραγματοποιούνται αλόγιστες αγορές για την επίτευξη καλύτερου κόστους. Πραγματοποιούνται αγορές των ποσοτήτων που πραγματικά χρειάζονται
(demand based).
Αγορά προϊόντων σε οικονομικές συσκευασίες με το λιγότερο δυνατό
υλικό συσκευασίας.
Το τμήμα Προμηθειών σε κάθε διαπραγμάτευση με προμηθευτές ενημερώνει πως ο Όμιλος λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον και ζητά
από τον προμηθευτή να ενημερώσει για τα διάφορα φιλικά προς το
περιβάλλον προϊόντα σε προσφορά.
Δίνεται προτεραιότητα σε προϊόντα από την τοπική αγορά.
Δίνεται προτεραιότητα σε προϊόντα με ανακυκλώσιμα υλικά και επιστρεφόμενες συσκευασίες, καθώς και εκείνων που προέρχονται από
ανακυκλωμένα υλικά (κυρίως χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό) χωρίς
υπερβολική πολλαπλή συσκευασία.
Η αγορά των αντικειμένων μιας χρήσης, όπως διακοσμήσεις κοκτέιλ,
τμήματος πρωινού, γυαλιά, κλπ. αποφεύγεται και όπου η χρήση τους
είναι αναγκαία προτιμώνται βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα.
Όσον αφορά στην αγορά εξοπλισμού, δίνεται προτεραιότητα στα προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερο νερό, ενέργεια και καύσιμα και δεν
περιέχουν τα CFC .

•
•

•

Αποφεύγεται η χρήση υλικών που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τη
δημόσια υγεία και το περιβάλλον (όπως οι οργανικοί διαλύτες, αμίαντος, μόλυβδος, πολυουρεθάνη, κ.λπ.) κατά την κατασκευή των κτηρίων, την κατασκευή των επίπλων, μόνωσης και διακόσμηση κατά τη
διάρκεια της ανακαίνισης.
Ανακύκλωση υλικών σε όλα τα τμήματα των ξενοδοχείων.
Μείωση κατανάλωσης χαρτιού με την κατάργηση της έντυπης ενημέρωσης των πελατών (Service Directory δωματίου) και τη δημιουργία
ηλεκτρονικών προγραμμάτων ενημέρωσης μέσω της τηλεόρασης.
Κατανάλωση χαρτιού με την ένδειξη FSC για τις εκτυπώσεις εντύπων
του Ομίλου. Η ένδειξη FSC προσδιορίζει ότι τα προϊόντα ξυλείας που
προέρχονται από δάση που διαχειρίζονται με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και είναι σύμφωνα με τα ακριβή περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα.
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Προστασία και ενίσχυση
της Βιοποικιλότητας

Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας αποτελεί ανεκτίμητο πλούτο για όλους τους πολίτες της χώρας και
αναγνωρίζουμε ως ύψιστο χρέος την προστασία
και την ενίσχυσή της.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος, με σεβασμό
προς το περιβάλλον και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική παράδοση του κάθε τόπου, ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές όπως:
•
•
•

•

Φύτευση των υπαίθριων χώρων των ξενοδοχείων με ενδημικά είδη.
Συνεχής προσπάθεια αύξησης της ποικιλίας
των ειδών και του αριθμού των φυτών.
Βιολογική διαχείριση των κήπων των ξενοδοχείων με προσπάθειες διατήρησης και
αύξησης των ωφέλιμων εντόμων και των μικροοργανισμών που ενδημούν στο τοπικό οικοσύστημα, με εξαπολύσεις ωφέλιμων εντόμων και μικροοργανισμών.
Συνεχείς εκπαιδεύσεις της «πράσινης ομάδας» κάθε ξενοδοχείου, οι οποίες αφορούν
σε βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης γαιών και
της υγείας του εδάφους.
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Βιώσιμη διαχείριση ξενοδοχειακού Τοπίου

Certified
Organic Field

Η βιώσιμη διαχείριση του ανθρωπογενούς τοπίου επιδιώκει να μιμηθεί τις φυσικές
διαδικασίες των οικοσυστημάτων. Η σημερινή πρόκληση βρίσκεται στην ενσωμάτωση
της διαχείρισης σε μία ενιαία και αδιαίρετη ενότητα του Βιώσιμου Τουριστικού Προορισμού. Στη γραφική αναπαράσταση δεδομένων, αναδεικνύονται οι Αρχές βιώσιμης
διαχείρισης ξενοδοχειακού Τοπίου του Ομίλου.

01

Χρήση της αρχής της Προφύλαξης |
διάσωση, διατήρηση και ανάπλαση

02

Χρήση αυτοφυών & γηγενών ποικιλιών
φυτικού κεφαλαίου

03

Η Υγεία του Εδάφους

04

Χρήση της αρχής «Αποχή από την βλάβη
του οικοσυστήματος»

05

Υπεύθυνη διαχείριση υδάτων

06

Διαχείριση εχθρών, ασθενειών & ανεπιθύμητων χόρτων με βάση τις αρχές του καν.
ΕΕ 834|07 & 889|08 του Συμβουλίου για τη
βιολογική παραγωγή.

07

Χρήση της αρχής της Θρέψης φυτών
μειωμένων εισροών

08

Ανακύκλωση οργανικών υλικών –
Κομποστοποίηση

09

Δημιουργία & διατήρηση ζωνών μηπαρέμβασης | Βιοποικιλότητα

10

Εφαρμογή ξενοδοχειακής γεωργίας

11

Μελέτη μοντέλων Μέτρησης Βιωσιμότητας
του ανθρωπογενούς τοπίου
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