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Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου,
κ. Αλέξανδρου Αγγελόπουλου
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο
της κρίσης. Μια κρίση ταυτότητας, ηθικών και εθνικών
αξιών. Μια κρίση πολιτισμική, ανθρωπιάς και βεβαίως
οικονομική. Η εσωστρέφεια που βιώσαμε, δείχνει
επιτέλους ότι παρέρχεται, έστω παροδικά, με κινήσεις
που αντιλαμβάνονται στην πράξη τις κοινωνικές ισορροπίες.
Καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα για την Ελλάδα του παρόντος
και του μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με ρεαλισμό και με καθαρή στόχευση.
Η ευημερία των Ελλήνων, και όχι ο πρόσκαιρος πλουτισμός ή οπορτουνισμός,
πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη.
Ο κλάδος της φιλοξενίας έχει, εδώ και 40 χρόνια, αποδείξει και στον πλέον
δύσπιστο ότι στηρίζει το οικοδόμημα της ελληνικής οικονομίας έμμεσα
ή άμεσα, ενώ είναι και ο κύριος διπλωματικός της βραχίονας σε καιρούς
απαιτητικούς. Με την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων ο μέσος Ευρωπαίος,
δεν έχει απλά άποψη, αλλά και φωνή και οι επιχειρήσεις του τουρισμού έχουν
παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή της Ελλάδας ως αυτό που είναι και
όχι ως αυτό π[ου παρουσιάζεται. Οι περιοριστικές αναφορές στην φιλοξενία,
τέλος, ως «τουρισμό» έδωσαν στους επικριτές του λαβή για σχόλια που δεν
συνδέονται με απτά στοιχεία με τη συνεισφορά της φιλοξενίας στο σύνολο της
οικονομίας της χώρας μας. Οι επιχειρήσεις του κλάδου σε όλη την επικράτεια
καλούνται πλέον να σηκώσουν ένα ακόμη βάρος : αυτό της αξιοπιστίας του
«επιχειρείν» και της ευαισθησίας σε θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Ο τουρισμός, λοιπόν, έγινε αντικείμενο μικροπολιτικής. Βιάστηκε
από βραχυχρόνιες πολιτικές και χρησιμοποιήθηκε για να διχάσει και όχι για
να ενώσει. Η Οικονομία της Φιλοξενίας όμως, το μεγαλύτερο επιχειρηματικό
οικοσύστημα της Ελλάδας, λειτουργεί εντελώς αντίστροφα, αφού βασίζεται
στην ελληνικότατη αρχή της φιλοξενίας, προϋποθέτει συνέργειες και

παραδοχές για το ρόλο όλων των συντελεστών στην παροχή της υπηρεσίας
της φιλοξενίας και λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τη φιλοξενία οφείλουν και μπορούν να
στηρίξουν την κοινωνία και τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ύψιστη ευθύνη τους
πέρα από φόρους και πέρα από την στείρα κερδοφορία. Είναι αυτό που μέχρι
πρότινος ονομάζαμε Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Έχει, βέβαια, εδώ και χρόνια, εμπλουτιστεί η ορολογία Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη με τις λέξεις βιωσιμότητα, αειφορία, υπευθυνότητα. Ως λέξεις –
έννοιες είναι περισσότερο σαφείς και εμπεριέχουν το στοιχείο της ατομικής
ευθύνης, της επιλογής και της δράσης. Το πρόγραμμα CARE της Aldemar
Resorts δημιουργήθηκε το 1997 όχι ως απάντηση σε μία μόδα ή τάση αλλά
γιατί αυτά που σήμερα αναγνωρίζουμε ως ζητήματα προτεραιότητας για τον
πλανήτη και τον άνθρωπο ήταν και τότε θέματα υψηλής ευαισθησίας και
σημασίας. Ο άνθρωπος, η κοινωνία, το περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτα
σε έναν κόσμο που τείνει να ξεχάσει ποιες είναι οι δικές του προτεραιότητες.
Η Aldemar Resorts με το CARE σπεύδει να τοποθετήσει τους τρεις αυτούς
πυλώνες στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας αλλά και
δεσμεύεται να διοχετεύει ενέργεια και πόρους για την ευημερία όλων όσων
λειτουργούν στον άξονα των δραστηριοτήτων της.
Με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση των φυσικών
πόρων, εκπαιδεύσεις, φιλανθρωπικό έργο αλλά και το δημόσιο λόγο της,
συμπληρώνει 20 χρόνια έμπρακτης στήριξης των αδυνάτων, ανάδειξης των
καλών πρακτικών και ευαισθητοποίησης.

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΑLDEMAR RESORTS

Το πρόγραμμα "cARe" της Aldemar Resorts δημιουργήθηκε το 1997
όχι ως απάντηση σε μία μόδα ή τάση αλλά γιατί αυτά που σήμερα
αναγνωρίζουμε ως ζητήματα προτεραιότητας για τον πλανήτη και τον
άνθρωπο ήταν και τότε θέματα υψηλής ευαισθησίας και σημασίας.
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Μιχάλης Γάσπαρης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ KNOSSOS ROYAL
& KNOSSOS VILLAS

Χρήστος Πασχαλούσης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ROYAL MARE
Παύλος Ντάκουρης,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
OLYMPIAN VILLAGE
& ROYAL OLYMPIAN

Παντελής Γάσπαρης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
CRETAN VILLAGE

ΕΠΕΝΔΎΟΝΤΑΣ συνεχώς σε καινοτόμα προϊόντα
και ιδέες, επιδεικνύοντας μεγάλο αίσθημα ευθύνης
απέναντι στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία
και με 30+ χρόνια παρουσία στον Τουρισμό, ο Όμιλος
Aldemar Resorts δικαίως θεωρείται μία από τις πιο
δυναμικές παρουσίες στο χώρο της ελληνικής φιλοξενίας.
Ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία, είμαστε σε θέση
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και
να απαντήσουμε στην απαίτηση των πελατών αλλά και
των συνεργατών μας για διαφάνεια, εμπιστοσύνη και
υπευθυνότητα. Στο Aldemar Royal Mare δεσμευόμαστε
και το 2019 να συνεχίσουμε να λειτουργούμε χτίζοντας
σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενά μας
μέρη και να αναζητάμε διαρκώς τρόπους να διευρύνουμε
και να εξελίσσουμε τις πρακτικές μας δημιουργώντας
μέσα από τις υπηρεσίες, τις λειτουργίες και τις δράσεις
μας τις προϋποθέσεις για μία καλύτερη ζωή για όλους.
Χρήστος Πασχαλούσης

ΑΠΌ ΤΟ 1987, ο Όμιλος μας είχε ως βασικές αρχές,
την ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το
περιβάλλον. Γι’ αυτό άλλωστε ήταν η πρώτη τουριστική
εταιρεία στην ελληνική αγορά που παρουσίασε το
πρώτο άρτιο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Εμείς στο Aldmear Knossos Royal αποσκοπούμε στο
να παρέχουμε στους πελάτες μας άριστες υπηρεσίες
φιλοξενίας, να αποτελέσουμε ένα πρότυπο βέλτιστης
πρακτικής για τις υπόλοιπες ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φιλοξενίας και να
επανατοποθετήσουμε την Ελλάδα σε περίοπτη θέση
στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Για το λόγο αυτό
συνεχίσαμε να δουλεύουμε απρόσκοπτα με πρόγραμμα
και στρατηγική και γνώμονα τις αξίες της εταιρείας
επιτυγχάνοντας την προσαρμογή μας στις απαιτήσεις
της εποχής αλλά και την ανταπόκρισή μας στις
προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών μας.
Μιχάλης Γάσπαρης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ROYAL MARE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ KNOSSOS ROYAL & KNOSSOS VILLAS

ΠΙΣΤΟΊ ΣΤΟ ΌΡΑΜΑ και τη φιλοσοφία του
Προέδρου του Ομίλου Aldemar Resorts, δρ. Νικόλαου
Αγγελόπουλου και του συνεχιστή του έργου του, κ.
Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο, όλοι
μαζί στο Aldemar Cretan Village, πράττουμε καθημερινά
τα μέγιστα με αγάπη και προσήλωση με στόχο τη
μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος αλλά
και την ενίσχυση της κοινωνικής μας συνεισφοράς. Αν
και το 2017 και 2018 ήταν χρονιές δύσκολες για τις
περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις που δοκιμάστηκαν
μέσα στην περίοδο κρίσης, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι
που λειτουργήσαμε με συνέπεια και διαφάνεια δίνοντας
προστιθέμενη αξία στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον
άνθρωπο.
Παντελής Γάσπαρης

Ο ΌΜΙΛΟΣ ALDEMAR RESORTS είναι ένας
ελληνικός οργανισμός, ο οποίος από το 1987, λειτουργεί
με υπευθυνότητα, συνέπεια, διαφάνεια και όραμα,
συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομίας και τη
στήριξη της κοινωνίας στην Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση
στις περιοχές δραστηριοποίησής του. Σημαντική υπήρξε
η έμπρακτη στήριξη που εξακολουθήσαμε να παρέχουμε
στην κοινωνία και στους συνανθρώπους μας και
ιδιαίτερα στα παιδιά και τους νέους, μέσω της υλοποίησης
προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής μέριμνας
και προσφοράς. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο Όμιλός
μας συνέχισε να υλοποιεί προγράμματα και δράσεις
περιβαλλοντικής φροντίδας, αναλαμβάνοντας σχετικές
πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την περιβαλλοντική
συνείδηση ως ιδιαίτερη αξία του Ομίλου.
Παύλος Ντάκουρης,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ CRETAN VILLAGE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ OLYMPIAN VILLAGE
& ROYAL OLYMPIAN
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Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης "cARe" του Ομίλου
Aldemar Resorts εδώ και 32 χρόνια εστιάζει σε 3 στρατηγικούς πυλώνες:
τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.
ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Ομίλου Aldemar Resorts περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαχείριση και
τις επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου για το έτος 2019. Η Έκθεση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στη
διεύθυνση: www.aldemar-resorts.gr/about/sustainability/
Οι Εκθέσεις του Ομίλου Aldemar Resorts απευθύνονται σε όλους όσους
έχουν ενδιαφέρον για την προσέγγιση και διαχείριση του Ομίλου σε θέματα που
αφορούν τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.
ΠΡΌΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ
Η Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 καταρτίστηκε
σύμφωνα με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Η επιλογή αυτή θεωρούμε ότι αποτυπώνει τη δέσμευση του Ομίλου για
σύνδεση της ευρύτερης στρατηγικής του με τις οικονομικές, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές του επιδράσεις και τη συμβολή του στη βιώσιμη
ανάπτυξη στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων βιώσιμης Ανάπτυξης του
ΟΗΕ, διατυπώνοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ευρύ και
πολυδιάστατο πεδίο δράσεων των ξενοδοχείων του Ομίλου Aldemar Resorts.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ
Ο Όμιλος Aldemar Resorts παρουσιάζει την πρώτη Έκθεση Εταιρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το κάθε ξενοδοχείο, με αξιοπιστία,
διαφάνεια και βαθιά πίστη στη σημασία της συνολικής διαδικασίας σύνταξής
της και την εσωτερική αξία στη βελτίωση των διαδικασιών που διέπουν τον
Όμιλο. Δεν περιλαμβάνει ανεξάρτητη δήλωση διασφάλισης, ωστόσο, το
ενδεχόμενο να λάβουν εξωτερική διασφάλιση επόμενες Εκθέσεις βρίσκεται
υπό εξέταση.
ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
Ο.Η.Ε.
Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015, τα κράτη μέλη
του Ο.Η.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
υιοθέτησαν μία σειρά στόχων ως μέρος μίας
νέας ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα
δεκαπενταετίας. Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε., οι στόχοι αυτοί πρόκειται να
προωθήσουν δράσεις που θα αφορούν τους πολίτες, τον πλανήτη, την
ευημερία, την ειρήνη και τη συνεργασία. Η υιοθέτηση των Στόχων αποτελεί
μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον
σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας.
Έχοντας εισάγει στην Ελληνική τουριστική αγορά το αίσθημα της ευθύνης
απέναντι στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία, ο Όμιλος Aldemar
Resorts ασπάζεται τη φιλοσοφία, τα πρότυπα και τις αρχές που διέπουν τους
στόχους των Ηνωμένων Εθνών και γνώμονα αυτούς σας παρουσιάζει στην
παρούσα Έκθεση τις πολυεπίπεδες δράσεις του.
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Ο ΌΜΙΛΟΣ ALDEMAR RESORTS, ΜΕ 32 ΧΡΌΝΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΉΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ ΧΆΡΤΗ, ΠΑΡΈΧΕΙ
ΆΡΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑΣ ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΖΩΉΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΈΜΕΝΗ ΑΞΊΑ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΎΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΏΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΌΜΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΈΕΣ, ΜΕ ΥΨΗΛΌ ΑΊΣΘΗΜΑ ΕΥΘΎΝΗΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ,
ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ.
ΣΤΌΧΟΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ, ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΈΝΑ ΠΡΌΤΥΠΟ ΒΈΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑΣ, ΠΡΟΩΘΏΝΤΑΣ
ΤΟ ΌΡΑΜΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΈΡΓΕΙΑΣ.

ΌΡΑΜΑ
Να αποτελέσουμε ένα πρότυπο βέλτιστης πρακτικής για τον κλάδο της φιλοξενίας, προωθώντας το όραμα της βιωσιμότητας, της εταιρικής
ευθύνης και της συνέργειας. Δέσμευσή μας να παρέχουμε το πλαίσιο εκείνο που θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό
χάρτη και τελικά θα την επανατοποθετήσει στην περίοπτη θέση που δικαιωματικά της ανήκει.
Να παρέχουμε στους πελάτες μας άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας προσφέροντας ποιότητα ζωής, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε ό,τι κάνουμε,
επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμα προϊόντα και ιδέες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Tο motto μας

C E L E B R AT E L I F E
"Απολαύστε τη Ζωή!"

Οι αξίες μας
Ο ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΠΥΡΉΝΑΣ ΜΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΘΈΝΑΣ ΑΠΌ ΕΜΆΣ ΔΡΑ ΩΣ ΗΓΈΤΗΣ ΚΑΙ ΔΊΝΕΙ ΑΞΊΑ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΟΥ, ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΥΨΗΛΆ
STANDARDS ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ.
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΆΡΡΗΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ.
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΩΤΟΠΌΡΟΙ, ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΊ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΆ ΤΗΝ ΑΞΊΑ ΜΑΣ.

CSR
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ROYAL OLYMPIAN
OLYMPIAN VILLAGE

ROYAL MARE
KNOSSOS VILLAS
KNOSSOS ROYAL
CRETAN VILLAGE
CRETE

Τα ξενοδοχεία του Ομίλου ALDEMAR RESORTS
χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

This fine wellness ornament symbolises the “good life” type of holidays
in our two world-class Luxury Resorts + Thalasso

These colorful circles represent fun and carefree holidays
in Aldemar Resorts

HERSONISSOS

CSR
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1987

H ιστορία ξεκινά

1997

1ο πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης
στο χώρο της φιλοξενίας, με όνομα "Mare Verde"
1η Εθελοντική Τράπεζα Αίματος για Εργαζόμενους στην Ελλάδα
1ο κέντρο Θαλασσοθεραπείας, ALDEMAR ROYAL MARE

1998

1999

Επέκταση ξενοδοχείων

2000

2001-2005

1η μεγαλύτερη επένδυση σε ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα
1η φάρμα βιολογικών προϊόντων
Επέκταση μονάδων

2009

2015

Επέκταση ηλιακών πάνελ
Μετονομασία του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε "CARE"
Συνεργασία με Ακαδημαϊκούς φορείς για τη διάδοση
της έννοιας της "Οικονομίας της Φιλοξενίας"

2016

Παρουσίαση 1ου ολιστικού προγράμματος
ευεξίας - Elements
Kαθιέρωση «ALDEMAR ACADEMY»

2017

Επέτειος 30 χρόνων ALDEMAR RESORTS

2019

Επέτειος 10 χρόνων του
Sympossio Greek Gourmet Touring

2019-2020

Επένδυση στην ενδοεπιχειρησιακή
και περιφερειακή εκπαίδευση μέσα από
την "Aldemar Academy"

CSR
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Χάρτης Ενδιαφερόμενων Μερών
Ο Όμιλος Aldemar Resorts αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ομάδες εκείνες που
επηρεάζουν και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητά του.
Κύριο μέλημα είναι η εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άψογης συνεργασίας με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ ο Όμιλος αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή τις διαφορετικές
προσδοκίες και απαιτήσεις της κάθε ομάδας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΜΚΟ / Σωματεία

ΜΜΕ

Χρηματοπιστωτικοί
Οργανισμοί

Επισκέπτες, Κοινωνία

Προμηθευτές

Συνεργάτες B2B/B2C

Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Επιχειρηματικές Ενώσεις

Επενδυτικό Κοινό

Πολιτικοί / Κρατικοί Φορείς

CSR
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό. (1,100 εργαζόμενοι την καλοκαιρινή σεζόν
100 εργαζόμενοι την περίοδο του χειμώνα)

• Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
• Ανταγωνιστικός μισθός
• Ευκαιρίες για ανάπτυξη και εκπαίδευση
• Επιπλέον παροχές
• Σεβασμός και αξιοκρατία
• Συμμέτοχοι στο όραμα του Ομίλου

• Καθημερινή ηλεκτρονική επικοινωνία
• Εσωτερική επικοινωνία μέσω intranet
• Διαρκής Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
το PR και τη Διοίκηση για εκδηλώσεις προσωπικού αλλά και νέα της
επιχείρησης. Εσωτερική καμπάνια CARE για νέα σχετικά με ΕΚΕ

• Διαρκής μέσω intranet και δικτύου.
• Καθημερινά με τηλεδιασκέψεις με τους προορισμούς
• Μέσω εκδηλώσεων 2 φορές το χρόνο
• Ετήσια με τον Απολογισμό ΕΚΕ
• Μηνιαία με Newslettet και την καμπάνια CARE

Επισκέπτες. (Μεμονωμένοι ή πελάτες που απευθύνονται σε φυσικά
ή ηλεκτρονικά πρακτορεία)

• Διασφάλιση ποιότητας, υπευθυνότητας και ασφάλειας
• Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συνεχώς εξελισσόμενες βάσει
των αναγκών και τις τάσεις τις αγοράς.

• Απευθείας επικοινωνία ή μέσω Συνεργατών μέσω newsletters
• Δελτία Τύπου • Social Media • Εταιρικά Έντυπα • Εταιρικές Δράσεις

• Σε συνεχή βάση και σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)

• Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τα οικονομικά αποτελέσματα και
τις επιχειρηματικές εξελίξεις.
• Διαφύλαξη της βιωσιμότητας του Ομίλου
• Τήρηση προτύπων και πλαισίου συνεργασίας

• Ανακοινώσεις • Δελτία Τύπου • Έντυπες παρουσιάσεις
• Ιστοσελίδα • Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία

• Σε πραγματικό χρόνο και σε διαρκή βάση.
• Σε ετήσια βάση μέσω του Απολογισμού ΕΚΕ.
• Με συχνές προσωπικές συναντήσεις

Επιχειρηματικές Ενώσεις
(ΞΕΕ, ΕΞΗ, ΕΕΝΕ, Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου)

• Διασφάλιση συμφερόντων του κλάδου.
• Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.
• Διαβούλευση για αναζήτηση συμπράξεων για έναν κοινό στόχο.

• Συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Aldemar Resorts,
κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο
• Συμμετοχή σε Εταιρικές Εκδηλώσεις

• Απευθείας τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία.
• Συχνές προσωπικές συναντήσεις.

Συνεργάτες Β2Β / Β2C & Προμηθευτές
(Συνεργαζόμενοι Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, με φυσικά ή ηλεκτρονικά
καταστήματα Προμηθευτική αλυσίδα)

• Διασφάλιση αρμονικού πλαισίου συνεργασίας.
• Συνεπή, επικερδή και μακροχρόνια συνεργασία
• Τήρηση κοινών προδιαγραφών Βιωσιμότητας και Υπεύθυνου Επιχειρείν
• Συμμόρφωση προς τις εταιρικές προδιαγραφές

• Απευθείας τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω των
Υπεύθυνων Προμηθειών κάθε δραστηριότητας.
• Συμμετοχή σε Εταιρικές Εκδηλώσεις

• Συστηματική επικοινωνία και προσωπικές συναντήσεις κατά περίπτωση
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Κοινωνία
(Τοπική κοινωνία, ΜΚΟ, Σύλλογοι, Σωματεία,
Ευπαθείς ομάδες κ.α.)

• Θέλουν να γνωρίζουν ότι συνυπάρχουν με τις επιχειρήσεις και
μοιράζονται τις ίδιες αξίες και προβληματισμούς.
• Παροχή ευκαιριών απασχόλησης,
• Ενημέρωση αλλά και συμμετοχή στις δράσεις του Ομίλου σε θέματα
κοινού ενδιαφέροντος.
• Διασφάλιση ορθής λειτουργίας του Ομίλου

• Διαρκής επικοινωνία με τους κατά τόπους Υπεύθυνους έργων

• Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

• Ενημέρωση για την πορεία και τις τάσεις του κλάδου από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
• Ενημέρωση για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.
Ενημέρωση για τις ενέργειες Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

• Διαρκής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, δελτίων Τύπου και
παρουσιάσεων, και τον απολογισμό ΕΚΕ του Ομίλου.
• Τακτική επαφή με τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και
τις Δημόσιες Σχέσεις του Ομίλου.
• Συνεντεύξεις του Διευθύνοντα Συμβούλου σε ΜΜΕ.

• Ενημέρωση για την υπεύθυνη και σύννομη δραστηριοποίηση του Ομίλου.

• Συναντήσεις και συχνή επικοινωνία με το γραφείο του Διευθύνοντος
Συμβούλου του Ομίλου Aldemar Resorts, κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο.
Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις και δράσεις

• Μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ σε πραγματικό χρόνο
και διαρκή βάση.
• Σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

• Ενημέρωση και Εκπαίδευση.
• Διάλογος και συνεργασία για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων που
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
Διαβούλευση για αναζήτηση συμπράξεων για έναν κοινό στόχο

• Συναντήσεις και συχνή επικοινωνία με το γραφείο του Διευθύνοντος
Συμβούλου του Ομίλου Aldemar Resorts, κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο
• Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Συνέδρια και Ομιλίες.
• Φιλοξενίας τμημάτων στα ξενοδοχεία (field trips).
• Πρακτική Άσκηση.

• Μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ σε πραγματικό χρόνο
και διαρκή βάση.
• Σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

ΜΜΕ

Πολιτικοί / Κρατικοί φορείς
(Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού,
ΕΟΤ, Περιφέρειες, Δήμοι)

Ακαδημαϊκή Κοινότητα
(Πανεπιστήμιο Πειραιά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κλπ.)

• Σε διαρκή βάση.
• Σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
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Market Mix
Οι επισκέπτες που μας τιμούν έρχονται από όλο τον Κόσμο - στην τελευταία
μέτρηση μας, από 25 διαφορετικές χώρες.
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ΟΛΥΜΠΊΑ Πελοπόννησος
Τα πολυτελή 5* Resorts βρίσκονται στην Σκαφιδιά Πύργου Ηλείας, λίγα χιλιόμετρα από την
Αρχαία Ολυμπία. Εκτείνονται πλάι στην αμμουδερή παραλία της Σκαφιδιάς που είναι μόλις 2χλμ
και αποτελούν ιδανικό προορισμό για οικογενειακές διακοπές, συνέδρια και εκδηλώσεις αλλά και
για τους λάτρεις της θαλασσοθεραπείας, αφού είναι εύκολα προσβάσιμα οδικώς ή αεροπορικώς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΤΕΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΈΣΟΔΑ
2018 14,3 εκ. €
2019 15,3 εκ. €
ΚΌΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
2018 5 εκ.€
2019 5,6 εκ.€
ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
2018 9,2 εκ.€
2019 9,5 εκ. €
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ΤΑ RESORTS
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
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218 ΔΩΜΑΤΙΑ
STANDARD / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ / ΣΟΥΙΤΕΣ / ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ, ΜΕ ΘΕΑ
ΘΑΛΑΣΣΑ / ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ / ΜΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΙΣΙΝΑ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
F&B: 8 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, 9 ΜΠΑΡ
18 ΠΙΣΙΝΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΜΜΩΔΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 2 ΧΛΜ.

464 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ / ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ /
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ: ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ / ΜΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ
F&B: 7 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, 8 ΜΠΑΡ
ROYAL OLYMPIAN SPA & THALASSO: ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ
ΩΣ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ OLYMPIAN VILLAGE (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 450 ΑΤΟΜΩΝ)
22 ΠΙΣΙΝΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΜΜΩΔΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 2 ΧΛΜ.
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ΚΡΗΤΗ
Τα πολυτελή 5*, 4* Resorts βρίσκονται στο Λιμένα Χερσονήσου, μόλις λίγα λεπτά από την
ιστορική Κνωσσό. 23χλμ από το διεθνή αερολιμένα του Ηρακλείου και 25χλμ από την πόλη του
Ηρακλείου. Τα Aldemar Resorts στην Κρήτη είναι ιδανικά για όλους τους τύπους διακοπών αφού
κάθε Resort διαθέτει μοναδικό χαρακτήρα. Το Aldemar Royal Mare με το πολυβραβευμένο
κέντρο Θαλασσοθεραπείας είναι ιδανικό για ζευγάρια. Το Aldemar Knossos Villas συνδυάζει
τη χαλάρωση με την πολυτέλεια. Το Aldemar Knossos Royal διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα
συνεδριακά κέντρα. Το Aldemar Cretan Village είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΞΤΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΈΣΟΔΑ
2018 30,4 εκ. €
2019 30,8 εκ. €
ΚΌΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
2018 10,1 εκ.€
2019 9,9 εκ.€
ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
2018 4,2 εκ.€
2019 4,4 εκ. €
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391 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ / VIP ΜΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ /
SUPERIOR ME ΘΕΑ ΚΗΠΟ
44 ΣΟΥΙΤΕΣ
JUNIOR, EXECUTIVE, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ / AMBASSADOR / ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ
F&B: 6 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, 3 ΜΠΑΡ
ROYAL MARE THALASSO: ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΩΣ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (80 ATOMΩΝ)
5 ΠΙΣΙΝΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΜΜΩΔΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΑ

40 ΣΟΥΙΤΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΠΙΣΙΝΑ /
ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ / VIP ΜΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ /
VIP PREMIUM ΜΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ / ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ
F&B: 5 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, 4 ΜΠΑΡ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 ΑΤΟΜΩΝ)
12 ΠΙΣΙΝΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΜΜΩΔΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΑ
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373 ΔΩΜΑΤΙΑ
STANDARD / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΜΕ ΘΕΑ ΠΙΣΙΝΑ / ΜΕ
ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ // ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ / VIP ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ,
ΜΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ
F&B: 5 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, 4 ΜΠΑΡ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 ΑΤΟΜΩΝ)
5 ΠΙΣΙΝΕΣ, ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 45Μ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΜΜΩΔΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΑ

322 ΔΩΜΑΤΙΑ
STANDARD / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
F&B: 4 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, 4 ΜΠΑΡ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 ΑΤΟΜΩΝ)
5 ΠΙΣΙΝΕΣ, ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 75Μ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΜΜΩΔΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΑ

CSR

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ

17

PEOPLE • SOCIET Y • ENV IRON M E N T

Έ ΚΘ Ε Σ Η Β Ι Ω Σ Ι Μ ΌΤ Η ΤΑ Σ & Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Ή Σ Ε ΥΘΥ Ν Η Σ

Kανονιστική
Συμμόρφωση

Εταιρική
Koινωνική Ευθύνη

H Εταιρική Ευθύνη και η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι δύο έννοιες άρρηκτα
συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες του Ομίλου Aldemar Resorts.
Η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας δημιουργήθηκε το 1997, με στόχο
το συντονισμό των εταιρειών του Ομίλου σε πρωτοβουλίες και δράσεις
στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης με γνώμονα τις Αξίες και τις Αρχές του
Ομίλου. Επικεφαλής ήταν το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο είχε
άμεση συνεργασία με όλα τα αρμόδια τμήματα του Ομίλου. Άλλωστε ο
άνθρωπος ήταν και παραμένει πάντα επίκεντρο της φιλοσοφίας του Ομίλου.
Πλέον, η Εταιρική Υπευθυνότητα λειτουργεί και αναπτύσσεται διαρκώς,
έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη φροντίδα στον Άνθρωπο, στην
Κοινωνία και το Περιβάλλον. 10 χρόνια μετά, η Διεύθυνση Εταιρικής
Επικοινωνίας και Διακυβέρνησης σχεδιάζει και υλοποιεί το ετήσιο
πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, σε συνεργασία με τα κατά
τόπους αρμόδια τμήματα, που λειτουργούν ως συντονιστές για θέματα
που άπτονται των τριών αυτών αξόνων. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την
παρακολούθηση και επίβλεψη της ροής των δράσεων του προγράμματος
έως την ολοκλήρωσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ορθή διαχείριση των θεμάτων κανονιστικής
συμμόρφωσης και καταπολέμησης της διαφθοράς που επηρεάζουν τη
φήμη και την απόδοση του Ομίλου αποτελεί προτεραιότητα του Ομίλου και
το κάθε τμήμα μεριμνά ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με
περιστατικά μη συμμόρφωσης.

Έχοντας ως πάγια φιλοσοφία του ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί
να αναπτυχθεί μόνο μέσα από μία συμβιωτική σχέση με το περιβάλλον και
την ανθρώπινη ύπαρξη, ο Όμιλος Aldemar Resorts δημιούργησε το cARe,
ένα σύγχρονο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Eυθύνης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Η εταιρική ευθύνη και η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκονται στο
επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Aldemar Resorts εδώ και 30
χρόνια και θα συνεχίσουν να είναι. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής
ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης «cARe», βασίζεται σε πρακτικές
κοινωνικής συμβολής με έργο την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη
των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη του Ανθρώπου ως το κέντρο όλων
των προσπαθειών της. Όλοι οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα των
Aldemar Resorts είναι ενεργοί συμμέτοχοι στο έργο αυτό.
Στηριγμένο στις εταιρικές πολιτικές, το πρόγραμμα "cARe" εισάγει θετικές
δράσεις σε 3 στρατηγικούς πυλώνες:
• Άνθρωπος • Κοινωνία • Περιβάλλον
“cARe” σημαίνει φροντίζω, και στην οικογένεια της Aldemar φροντίζουμε
με όλες μας τις δυνάμεις τους ανθρώπους μας, την κοινωνία και το
περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ο Όμιλος Aldemar Resorts εδώ και 30
χρόνια μετέχει ενεργά στις πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και
οικονομικές ανησυχίες του τόπου στον οποίο εδρεύουν τα ξενοδοχεία του.
Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης του
Ομίλου Aldemar Resorts εστιάζει σε 3 πυλώνες:
• Περιβαλλοντική Διαχείριση
• Κοινωνική Προσφορά
• Βιωσιμότητα Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος

ΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΌΜΑΣΤΕ:
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΎ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ
Ο Ποιοτικός και ο Εσωτερικός Έλεγχος του Όμίλου είναι οργανωμένος
έτσι ώστε να επιτελεί έναν ανεξάρτητο, επιβεβαιωτικό και συμβουλευτικό
ρόλο, σχεδιασμένος να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες της
εταιρείας.
Τα τμήματα που εποπτεύουν και αξιολογούν τις διαδικασίες, συντελούν
στη βελτίωση των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης
κινδύνων και ενημερώνουν σε τακτικά διαστήματα, τη Διοίκηση του
ξενοδοχείου αλλά και την Ιδιοκτησία για το διενεργούμενο έργο είναι:
το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου - Quality Control
το τμήμα Οικονομικού Ελέγχου - Audit Finance
και το τμήμα Ενέργειας και Ασφάλειας - Energy & Safety
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ
Η αξιολόγηση της επίδοσής μας πραγματοποιείται από την Διοίκηση βάσει
των αναφορών που δέχεται από το τμήμα ή από εσωτερική ενημέρωση.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό που να ξεφεύγει από
τους κανόνες δεοντολογίας και συμμόρφωσης.

ΘΈΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
Στην ακόλουθη αναφορά Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα
αναλυθούν σε βάθος τα ουσιαστικά θέματα όπως έχουν προσδιοριστεί και
εντοπιστεί από την ίδια την επιχείρηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη (διοίκηση,
εργαζόμενοι, συνεργάτες, κοινωνικοί εταίροι).
Ουσιαστικά θέματα:
Διαχείριση Αποβλήτων & Ενέργειας (Waste and energy management)
Κατανάλωση Πλαστικών (Plastics)
Κατανάλωση Νερού (Water)
Ασφάλεια εργαζομένων και πελατών (Safety)
Ποιοτική Εκπαίδευση
Στήριξη τοπικής κοινωνίας
Δημιουργία Συνεργειών
Εθελοντισμός
Τα ουσιαστικά θέματα θα παρουσιαστούν στη βάση των Παγκόσμιων
στόχων του ΟΗΕ

Διακρίσεις&Βραβεία
Το πραγματικό ενδιαφέρον και η
φροντίδα του Ομίλου Aldemar Resorts για τον άνθρωπο, το φυσικό
περιβάλλον και την κοινωνία χαίρει
της αναγνώρισης του κοινού, που
τον έχει αναδείξει πολλές φορές για
το έργο του, την προσήλωση στις
πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης
και της εταιρικής υπευθυνότητας ενώ
παράλληλα αναγνωρίζεται σταθερά
και επιβραβεύεται σε εγχώριους και
διεθνείς διαγωνισμούς. Ο Όμιλος
Aldemar Resorts είναι γνωστός
στον τουριστικό κλάδο, ως η
δημοφιλέστερη εταιρεία σε θέματα
Εταιρικής Κοινωνικής Πρακτικής και
Ευθύνης.

ΔΙΕΘΝΉ ΒΡΑΒΕΊΑ
Most popular company
in CSR (public voting)
THALES Awards, 2010
Best CEO in CSR
Alexandros Angelopoulos THALES Awards, 2010
Corporate Responsibility
Index 2010
Corporate Responsibility
Index 2011
Europe’s Leading
Green Hotel Chain
World Travel Awards, 2012
Europe’s Leading
Green Hotel Chain
World Travel Awards, 2008

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ:
Εθνικά Βραβεία
Διαχείριση Ενέργειας
Responsible Business Awards
2018 & 2019
Renewable Energy Sources
Environmental Awards 2014
Best Sustainable
Greek Hotel - Greek Hospitality
Awards 2015 – 2018
Corporate Superbrand
Treasures of Greek Tourism

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
Travelife Gold, Sustainability
in Tourism 2012, 2015, 2018
ISO 14001
HACCP
Blue Flag
Green Key
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Η Δύναμή μας… οι Άνθρωποί μας
πό το 1997 έως και σήμερα, ο Όμιλος Aldemar Resorts ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένος σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας ως
πάγια φιλοσοφία του ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί
να αναπτυχθεί και να ανθίσει μόνο μέσα από μία συμβιωτική
σχέση με το περιβάλλον και την ανθρώπινη ύπαρξη, δημιούργησε το «cARe»,
ένα σύγχρονο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εξαπλώνει και να βαθαίνει τις
δράσεις του μεριμνώντας για το περιβάλλον και την κοινωνία, με στόχο να
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους. Μέσα από το πρόγραμμα
εταιρικής ευθύνης «cARe», ο Όμιλος Aldemar Resorts θέλησε να θέσει σαφές
και αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οι άνθρωποι
της Aldemar αποτελούν μέλη της οικογένειας της Aldemar και για αυτό το λόγο
προτεραιότητα σε όλες τις δράσεις του Ομίλου είναι η φροντίδα και η βοήθεια, με
όλες μας τις δυνάμεις, των ανθρώπων του, των συνεργατών του και της κοινωνίας
στην οποία όλοι εμείς ζούμε. Μέσα στα 30 χρόνια ζωής του, ο Όμιλος Aldemar
Resorts έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες
στην Ελλάδα με συνολική απασχόληση 1.100 εργαζομένων σε Κρήτη και
Πελοπόννησο και βαθιά πίστη στον άνθρωπο και στις σχέσεις που αναπτύσσονται
μεταξύ κοινωνίας και επιχείρησης ώστε να οδηγηθούν αμφότεροι στην ευημερία.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΉ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
Φροντίζουμε πάντα να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες και πιο ποιοτικές πρώτες
ύλες, ισορροπίες γεύσεων στα πιάτα, αισθητικά άριστη παρουσίαση, αλλά και
την διάθεση ασφαλών και υγιεινών τροφίμων όχι μόνο για τους πελάτες αλλά
και για τους εργαζόμενους.
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει πλήρη διατροφή ημερησίως κατά τη διάρκεια της
εργασίας, που σερβίρεται στο εστιατόριο προσωπικού. Το Τμήμα Ανάπτυξης
και Ποιότητας, φροντίζει για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των
προσφερόμενων τροφίμων και ποτών με το συντονισμό της πιστοποίησης
HACCP που από το 2004 εφαρμόστηκε στα ξενοδοχεία μας.
Πραγματοποιούμε εντατικά επιθεωρήσεις από τεχνικούς ασφαλείας σε όλες
τις εγκαταστάσεις του Ομίλου και συντάσσουμε ειδική μελέτη εκτίμησης
επαγγελματικού κινδύνου σε συνέχεια της οποίας παρακολουθούμε τυχόν
συστάσεις και προχωρούμε στην υλοποίηση σχετικών διορθωτικών ενεργειών.
Αξιοποιούμε στο έπακρον το θεσμό του ιατρού εργασίας στα ξενοδοχεία,
ο οποίος έχει σαν πρωταρχικό στόχο την παρακολούθηση της υγείας των
εργαζομένων και την τήρηση του ιατρικού αρχείου καθώς και την αναβάθμιση
και συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας στους χώρους των
ξενοδοχείων μας.

«Η ΔΎΝΑΜΉ ΜΑΣ… ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΊ ΜΑΣ»
Ο Όμιλος Aldemar Resorts πρωτοπόρος ανάμεσα στις Ελληνικές τουριστικές
επιχειρήσεις, είναι ο πρώτος ξενοδοχειακός Όμιλος που δημιούργησε το 1997,
το πρώτο τμήμα που ανέλαβε τη Διαχείριση των θεμάτων του Ανθρώπινου
Δυναμικού και του έδωσε τεράστια διάσταση, με κύριο μέλημα την υποστήριξη
και ανάπτυξη των εργαζομένων.
10 χρόνια μετά ο Όμιλος Aldemar Resorts διαθέτει την κεντρική διεύθυνση
του Ανθρώπινου Δυναμικού στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας ενώ σε κάθε
προορισμό διαθέτει τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που εποπτεύει και
λειτουργεί καθημερινά την περίοδο ανοίγματος των ξενοδοχείων. Απασχολώντας
περισσότερους από 1.100 εργαζόμενους, το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ομίλου
Aldemar Resorts είναι το «Α και το Ω» της λειτουργίας των ξενοδοχείων και
αποτελεί την «παραγωγό δύναμη» των παρεχόμενων υπηρεσιών τους αλλά και
κύριο μέλημα της Διοίκησης του Ομίλου.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ 2019

ΚΑΛΉ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΊΑ
Δεδομένου ότι η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας
αποτελεί βασική Αρχή για τον Όμιλό μας, όχι μόνο ακολουθούμε τις διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε, αλλά εκτιμούμε
τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε και λαμβάνουμε
τα απαραίτητα μέτρα ώστε να πετύχουμε την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων.
Επιπλέον, υλοποιούμε μία σειρά δράσεων για την ευεξία των εργαζομένων μας
στην εργασία. Συνολικά, τα θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Ευεξίας στην Εργασία
έχουν ιδιαίτερα σημαντικές επιδράσεις στη βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου μας.

ΠΊΝΑΚΑΣ 2019
Σύνολο εργαζομένων

1,100

Σύνολο τραυματισμών

4

Σύνολο επαγγελματικών ασθενειών

0

Σύνολο ημερών ασθενείας

0.79%

Σύνολο αδικαιολόγητων απουσιών

0

Συνολικοί θάνατοι σχετικοί με εργασία

0

* Επισημαίνουμε ότι στον Όμιλο δεν υπάρχουν εργαζόμενοι με υψηλή
συχνότητα ή κίνδυνο εμφάνισης ασθένειας που να σχετίζεται με την εργασία
τους και ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι μυοσκελετικά. Η προσέγγισή
μας στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων είναι κοινή και για τους
πελάτες μας .

Με το πρόγραμμα "cARe", που εφαρμόζουμε από το 1997,
σκοπός μας είναι να διοχετεύουμε ενέργεια
και πόρους για την ευημερία όλων όσων λειτουργούν στον
άξονα των δραστηριοτήτων του Ομίλου Aldemar.
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Ποιοτική Εκπαίδευση

Συνεργαζόμαστε με τους σημαντικότερους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνουμε οι
εργαζόμενοι του Ομίλου Aldemar Resorts είναι οι πολλές ευκαιρίες
στην εκπαίδευση και την πρόοδο. Σε συνεργασία με υψηλού επιπέδου
εκπαιδευτήρια και με ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών δίνουμε
τη δυνατότητα ακόμη και σε νέους ανθρώπους να απορροφηθούν από
τον Όμιλό μας αλλά επενδύουμε και χτίζουμε ικανά στελέχη για θέσεις
υψηλών απαιτήσεων. Το 2011 υποδεχτήκαμε τον πρώτο φοιτητή ως μόνιμο
εργαζόμενό μας.
Ο Όμιλος Aldemar Resorts βασίζεται και επενδύει στο προσωπικό του ώστε
να παρέχει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που υπόσχονται οι καταπληκτικές
ξενοδοχειακές του μονάδες. Πραγματοποιούνται συστηματικά επενδύσεις
στην εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμιδών είτε αυτές γίνονται
εντός των ξενοδοχείων είτε αυτές αφορούν σπουδές σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα με τη μορφή υποτροφιών. Από το Ί999 και μετά, θεσπίστηκαν
τα σεμινάρια κατάρτισης των εργαζόμενων αλλά και η εκπαίδευση και
μετεκπαίδευση. Ενδεικτικά, ακολουθεί η καταγραφή των σεμιναρίων που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρέχον έτος και ο αριθμός των εργαζόμενων
που παρακολούθησαν.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ
2019
Σεμινάρια
Αριθμός Συμμετεχόντων

ΠΎΡΓΟΣ

ΚΡΉΤΗ

7

14

206

79
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Επενδύουμε στους ανθρώπους μας

Ισότητα στην Εργασία

ΑΞΙΟΠΡΕΠΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
32 χρόνια φροντίζουμε να παρέχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση και
κατάρτιση στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το
ήμισυ του παντός και γι’ αυτό το λόγο ακολουθούμε αυτή την πολιτική
η οποία αποσκοπεί στην εξέλιξη του κάθε εργαζόμενού μας και μέσω
αυτής βελτιώνεται το τουριστικό προϊόν. Ο Όμιλος Aldemar Resorts
προχωράει σε χορηγίες και υποτροφίες σε επιδοτήσεις εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και προγραμμάτων εκμάθησης δεξιοτήτων αλλά και
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εσωτερικό πρόγραμμα ανάδειξης και
ανάπτυξης υφιστάμενων νέων εργαζομένων με ξεχωριστό ταλέντο και
ικανότητες. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να
εργαστούν σε όλες τις νευραλγικές λειτουργίες της εταιρείας, μέσα από
μία εξατομικευμένη και βιωματική, on-the-job αναπτυξιακή διαδρομή,
εσωτερική εκπαίδευση εξασφαλίζοντας τη συνεχή εξέλιξη των στελεχών.
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των εργαζομένων γίνεται σε συνάντηση του εργαζομένου με
τον προϊστάμενο του τμήματος κατά την οποία εκτιμάται η απόδοσή του. Η
χρονική στιγμή ορίζεται από τον προϊστάμενο του τμήματος και τη διοίκηση
εταιρείας.
Ο σκοπός είναι η ανταλλαγή απόψεων, ώστε οι εργαζόμενοι να βελτιώσουν
την απόδοση τους και αντίστοιχα να επιβραβευτούν για την καλή πρόοδο
καθώς και να καταγραφούν οι αδυναμίες ώστε να προταθούν τα ανάλογα
εκπαιδευτικά προγράμματα.
ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗ
To 2004 εγκαινιάσθηκε το πρόγραμμα Έργαζόμενος του Μήνα' και
αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από τους εργαζόμενους.
Η διεύθυνση των ξενοδοχείων και των τμημάτων υποστήριξης επιβραβεύει
κάθε μήνα τον εργαζόμενο που έκανε υπέρβαση στην εργασία του και έγινε
πρότυπο npos μίμηση.
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι :
•
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
•
Οργάνωση και ποιότητα εργασίας
•
Συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις
•
Δεξιότητες και ικανότητες
•
Εμφάνιση και υγιεινή
•
Ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις
•
Νοοτροπία και διάθεση
•
Σχόλια πελατών (για τα τμήματα που οι εργαζόμενοι έρχονται
σε άμεση επαφή με τους πελάτες).

ΙΣΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ

Πέρα από την ηθική επιβράβευση, το ξενοδοχείο προσφέρει χρηματικό
bonus σε κάθε νικητή.

Σύνολο εργαζομένων

1,100

Έλληνες

Μόνιμο Προσωπικό

6.91%

Αλλοδαποί

Εποχικό Προσωπικό

80.55%

Μαθητές

12.55%

10+ χρόνια:

37.64%

Συνταξιοδότηση:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΤΟ 2019 ΒΡΑΒΕΎΤΗΚΑΝ

Πύργος

Κρήτη

Καλύτερος Εργαζόμενος

8

18

Καλύτερος Μαθητής

8

14

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

0.45%

ΦΥΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Άνδρες

522

Γυναίκες

578

ΣΥΝΟΛΟ
1,020
80
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Εκδηλώσεις Προσωπικού

BLOOD
DONATION

Team Building Aldemar Olympian Village

Κάθε χρόνο τα ξενοδοχεία οργανώνουν μια σειρά από εκδηλώσεις μέσα
στη σεζόν, προς τιμή όλων των εργαζόμενων.
• Party ημέρα ένταξης των νέων εκπαιδευόμενων στην αρχή της σεζόν.
• Στο τέλος της σεζόν, πραγματοποιείται το «farewell party».
• Εκδρομές στην ευρύτερη περιοχή όπου εδρεύουν τα ξενοδοχεία για τους
εκπαιδευόμενους.
• Κοπή της πίτας, όπου όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν δώρα ενώ.
• Team Building
•Sympossio Incentive, και άλλα πολλά

AIMOΔΟΣΙΑ

Aποχαιρετιστήριο πάρτυ

Εθελοντική Τράπεζα Αίματος
Έχοντας τον άνθρωπο στο κέντρο κάθε δραστηριότητας και δράσης του, ο
Όμιλος Αldemar Resorts, πρωτοπόρος στον τομέα του τουρισμού, ιδρύει το
1997 την πρώτη εθελοντική τράπεζα αίματος για τους συγγενείς α’ βαθμού.
Δυο φορές το χρόνο, το ξενοδοχείο διοργανώνει Ημέρα Εθελοντισμού με
στόχο να στείλουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.
Ο θεσμός αυτός έχει πλέον καθιερωθεί και αποτελεί μέρος του
ευρύτερου προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου, με στόχο την
περαιτέρω προαγωγή του εθελοντισμού, την ενίσχυση της κουλτούρας
ευαισθητοποίησης των εργαζομένων γύρω από τη σημασία της προσφοράς
στον συνάνθρωπο και την έμπρακτη συμμετοχή τους στο κοινωνικό έργο
του ομίλου, αλλά και την ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων.
Η Τράπεζα Aίματος έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τα τοπικά δημόσια
νοσοκομεία για το προσωπικό και τις οικογένειες των εργαζομένων.
Η αιμοληψία γίνεται δύο φορές το χρόνο, στην αρχή και το τέλος της

τουριστικής περιόδου. Αιμοδότης μπορεί να είναι ο καθένας από τους
εργαζόμενους και δικαίωμα χρήσης έχουν όλοι οι αιμοδότες και οι πρώτου
βαθμού συγγενείς αυτών. Χρόνο με το χρόνο η συμμετοχή αυξάνεται,
το ίδιο και ο αριθμός μονάδων αίματος που συγκεντρώνεται. Μάλιστα,
έχει αποδειχθεί, κατά καιρούς, σανίδα σωτηρίας για κάποιες οικογένειες
εργαζομένων.

ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΎ
Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις εθελοντισμού, όπου σε αυτές
μοιράζονται τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και τις αρχές του Ομίλου για
προσφορά, φροντίδα και αειφορία.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΈΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ
Καθιερωμένες είναι και οι Ημέρες Εθελοντισμού όπου στο πλαίσιο
της δράσης αυτής, όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου έχουν την ευκαιρία
να συμμετέχουν εθελοντικά σε εκδηλώσεις προσφοράς σε είδος σε
κοινωφελείς οργανισμούς και ευπαθείς ομάδες που το έχουν ανάγκη ενώ
μπορούν να επισκέπτονται ιδρύματα και ΜΚΟ για να πραγματοποιήσουν
κοινωφελές έργο.
Παράδειγμα, οι δράσεις την περίοδο των Χριστουγέννων περιλαμβάνουν
προετοιμασία Χριστουγεννιάτικου γεύματος στα παιδιά της Κιβωτού του

Κόσμου, στο Χαμόγελο του Παιδιού, δωρεές και προσφορές σε είδος στα
τοπικά σχολεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία και τις ενορίες. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στην Ενότητα Κοινωνία.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ
Για τον Όμιλο Aldemar Resorts, το φυσικό περιβάλλον και η διατήρησή
του είναι στο επίκεντρο των δράσεων του. Το όραμα για περιβαλλοντική
ευαισθησία μοιράζεται και με τους εργαζόμενους και αυτό διακρίνεται
μέσα από την πολυετή ενεργή συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα
καθαρισμού παραλιών Clean Up the Med. Το Clean Up the Med είναι
μια εθελοντική δράση στην οποία συμμετέχουν κάθε χρόνο όχι μόνο το
προσωπικό αλλά και οι πελάτες του ξενοδοχείου ώστε να εξασφαλιστεί η
καθαριότητα των παραλιών.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Ενότητα Περιβάλλον.
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Είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας

BE IN YOUR ELEMENT

B A L A N C E

S E A

S U N

A I R

E A RT H

ΟΙ ΠΕΛΆΤΕΣ ΜΑΣ
Οι άνθρωποι του Ομίλου μας, οι περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι
και συνεργάτες, έχουν ως κύριο μέλημά τους και συνεργάζονται για να το
επιτύχουν, την προσφορά μιας μοναδικής Εμπειρίας, εξατομικευμένων
Προϊόντων και Υπηρεσιών Φιλοξενίας που βελτιώνουν σημαντικά τις
διακοπές των επισκεπτών μας.
ΒΕ ΙΝ ΥOUR ELEMENT
Στη φιλοσοφία μας η έννοια των διακοπών είναι μια έννοια η οποία συνεχώς
εξελίσσεται και εμπλουτίζεται εκφράζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου
ταξιδιώτη.
Για εμάς οι πελάτες μας και η εξυπηρέτηση των αναγκών τους βρίσκονται
στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Δίνουμε έμφαση και επενδύουμε
συνεχώς σε καινοτόμες ιδέες για να προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη
εμπειρία στους επισκέπτες μας σεβόμενοι τις πολιτισμικές και εθνικές
ιδιαιτερότητες τους. Φροντίζουμε να παρέχουμε προσωποποιημένες
υπηρεσίες και ιδιαίτερη φροντίδα, με τον αυθορμητισμό της κλασσικής
ελληνικής φιλοξενίας και τον επαγγελματισμό του πρωτοπόρου.
Προβλέποντας τις νέες τάσεις στο χώρο της φιλοξενίας ο Όμιλος Aldemar
Resorts φροντίζουμε να εξελίσσουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες
μας και να επενδύουμε στις υποδομές μας. Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης
απέναντι στον άνθρωπο, το 2016 αντιληφθήκαμε ότι ο όρος πολυτέλεια
έχει πάρει μια άλλη διάσταση στο μυαλό του σύγχρονου ανθρώπου. Στις
μέρες μας, που οι ρυθμοί είναι τόσο εξοντωτικοί και το στρες ευθύνεται για
ένα σωρό ασθένειες, έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη να έρθουμε πιο κοντά με
τη φύση που μας παρέχει ηρεμία, να τραφούμε σωστά και να βρούμε την
χαμένη μας ηρεμία. Σε αυτό εστιάσαμε και εμείς και έτσι σχεδιάσαμε και

συστήσαμε στους επισκέπτες των ξενοδοχείων μας ένα νέο πρόγραμμα
που είδαμε ότι έχει μεγάλη αποδοχή, γιατί ακριβώς ακούει τις ανάγκες
αυτές. Πρόκειται για το πρωτοποριακό Elements Αll-in Dine Around, ένα
ολιστικό πρόγραμμα που προσφέρει στον επισκέπτη ένα διατροφικό πλάνο
που στηρίζεται σε τροφές αντιοξειδωτικές, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά
και φυσικά πολύ γευστικές. Ταυτόχρονα συνδυάζουμε τις θεραπείες των
κέντρων θαλασσοθεραπείας μας, καθώς και την ήπια άσκηση.
Το νέο αυτό πρόγραμμα all inclusive εισάχθηκε στο Aldemar Royal Mare στη
Χερσόνησο Κρήτης και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Το πρόγραμμα Elements All In προσφέρει στους επισκέπτες ένα μοναδικό
συνδυασμό πολυτέλειας και ευεξίας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών
και προνομίων, καθώς και εκλεπτυσμένες απολαύσεις που βασίζονται στα
στοιχεία της φύσης με έμφαση τη γη και το νερό: από τα κομψά καταλύματα τα
οποία διακοσμήθηκαν και ανακαινίστηκαν για να εξυπηρετούν τη φιλοσοφία
του ευ ζην, διαθέτοντας relax zones και αιώρες για απόλυτη χαλάρωση
μέχρι και τις εξαιρετικές επιλογές για φαγητό στα εστιατόρια του ξενοδοχείου,
συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων μενού και γαστρονομικών
σπεσιαλιτέ με έμφαση στα αγνά προϊόντα της φύσης. Από εξατομικευμένες,
νέες και αναζωογονητικές θεραπείες στο κέντρο θαλασσοθεραπείας μέχρι
και συναρπαστικά θαλάσσια σπορ.
Η έννοια του Wellness έχει να κάνει με μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση
των εννοιών της υγείας και της ευεξίας, που βασίζεται στην εξατομίκευση των
πάντων με κριτήριο την υποκειμενική αντίληψη.
Έτσι, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος και να πράττει με
απόλυτη ελευθερία και χωρίς να απολογείται σε κανέναν. Ο τρόπος ζωής του
και η προσωπική του συνταγή ευεξίας μπορεί πλέον να τον ακολουθεί και στις
διακοπές του.
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Yγειινή διατροφή για ευεξία όλο το χρόνο

Οι συνεργάτες μας

GLUTEN FREE MENUS
Το 2011, και με βάση τη διεθνώς αναγνωρισμένη διατροφική ιδιαιτερότητα, τη
δυσανεξία στη γλουτένη, ο Όμιλος συνέταξε σε συνεργασία με επιστημονική
ομάδα, ένα ειδικό μενού που παρέχεται στους επισκέπτες χωρίς επιπλέον
χρέωση. Αυτή η πρωτοποριακή - για τα ελληνικά ξενοδοχεία - κίνηση έγινε
γνωστή σε σχετικές ενώσεις καθώς και σε όλους τους συνεργάτες μας. Το
"πακέτο διακοπών χωρίς γλουτένη" έχει πλέον ενταχθεί στο πακέτο Elements.

Άνθρωποί μας είναι και οι συνεργάτες μας και φροντίζουμε να τους
ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη και την προτίμηση τους στις υπηρεσίες
μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι δυναμικές συνεργασίες είναι κρίσιμες
για την επίλυση σύνθετων προκλήσεων. Οι εταίροι μας - από εταιρείες
έως ιδρύματα προς επιχειρηματίες - δεσμεύονται να αναπτύξουν και να
υποστηρίξουν ισχυρότερες σχέσεις, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τους
επιχειρηματικούς και αναπτυξιακούς στόχους. Μαζί, συμβάλλουμε στην
οικοδόμηση ενός κόσμου ευκαιριών.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉ
Mε ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της υψηλής γαστρονομίας και της
υγιεινής διατροφής, η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί πάντα πρωταρχικό
μας καθήκον. Για κάθε εστιατόριο έχουμε υποχρέωσή μας την επίτευξη και
διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας για όλα τα
παραγόμενα ή διακινούμενα τρόφιμα. Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων
αυτών έχουμε θεσπισθεί και εφαρμόζουμε κατάλληλες διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι είναι αποδεκτά τα τρόφιμα μα από άποψη ποιότητας,
υγιεινής και ασφάλειας, που πληρούν τις απαιτήσεις της Εθνικής και
Κοινοτικής Νομοθεσίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι των επισιτιστικών τμημάτων
φροντίζουν πάντα να εξασφαλίσουν τις καλύτερες και πιο ποιοτικές πρώτες
ύλες, ισορροπίες γεύσεων στα πιάτα, αισθητικά άριστη παρουσίαση, αλλά
και την διάθεση ασφαλών και υγιεινών τροφίμων στους πελάτες και σε
όλους τους εργαζόμενους.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ALDEMAR SELECTION
Το 2000 δημιουργήσαμε για πρώτη φορά φάρμα για την παραγωγή
βιολογικών προϊόντων καλύπτοντας κατά μέσο όρο το 31% των
καλοκαιρινών αναγκών μας σε λαχανικά και φρούτα. Το 2011 τα κηπευτικά
και αμπέλια πιστοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο επιθεώρησης προϊόντων
ΒιοΕλλάς και παρουσιάσαμε τα εκλεκτά μας κρασιά ΔΩΡΗΜΑ από το
κτήμα Αγγελόπουλου.
Το 2017, παρουσιάστηκαν και επίσημα τα Aldemar Selections του κτήματος
Αγγελόπουλου μια γκάμα από κρασιά και αρωματικά τα οποία βρίσκει
κανείς στα ξενοδοχεία του Ομίλου.
ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑΣ
Με τη γαστρονομία να παίζει πρωταρχικό ρόλο στα ξενοδοχεία μας,
φροντίζουμε πάντα να φέρνουμε σε επαφή τους πελάτες μας με τα τοπικά
ελληνικά προϊόντα αλλά και τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Για το
λόγο αυτό, συναντά κανείς στους χώρους των εστιατορίων μας τις «ελληνικές
γωνιές», σταντ με ελληνικά υλικά που μπορεί να δοκιμάσει ο πελάτης.
Κατά τη διάρκεια της σεζόν, πολλά είναι και τα fam και press trips που
πραγματοποιούμε με ξένους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους
που έρχονται για να γνωρίσουν τον τόπο μας. Στα πλαίσια της επίσκεψής
τους, πραγματοποιούμε μαγειρικά workshops, στα οποία οι καλεσμένοι μας
παρέα με τους chefs μας μαγειρεύουν ελληνικά. Περισσότερες πληροφορίες
για τη διαδικασία θα βρείτε στο 7.3.4. Sympossio Greek Gourmet Touring.
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΚΟΙΝΟΎ
Ο Όμιλος Aldemar Resorts πρωτοπόρος και βαθιά συνειδητοποιημένος
σε θέματα αειφορίας, φροντίζει να μεταφέρει την οικολογική του φιλοσοφία
και στους πελάτες εμπλέκοντάς τους είτε σε εθελοντικές δράσεις που
πραγματοποιούνται μέσα στη σεζόν είτε διοργανώνοντας εκπαιδευτικά
σεμινάρια ανοιχτά για το κοινό. Κάποια παραδείγματα είναι, η ασφάλεια και
υγιεινή, η ανακύκλωση, η διαφορετικότητα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα
βρείτε στο κεφάλαιο 9. Περιβάλλον.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ
Κριτήρια επιλογής προμηθευτών μπορούν να αποτελούν μεταξύ άλλων
παράγοντες όπως η στήριξη των τοπικών προμηθευτών, η καινοτομία,
η αισθητική, η εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και η
μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία των προμηθειών για τον Όμιλο
Aldemar Resorts. O Όμιλος Aldemar Resorts καλεί τους προμηθευτές να
επιδεικνύουν κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και να συμμετέχουν,
όταν και εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε δράσεις και πρωτοβουλίες
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας ειδικά στις τοπικές κοινωνίες
όπου δραστηριοποιείται. Οι συνεργάτες, προμηθευτές πρέπει να έχουν
άμεση ή/και έμμεση σχέση με την πολιτική προμηθειών του Ομίλου, που
περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις και συστήματα: HACCP/ISO22000, ISO-14001 και TRAVELIFE (TUI).

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ
“SUNNY TIME TOP TOUR”
Ως ένδειξη ανταπόδοσης της εμπιστοσύνης και αφοσίωσης
των συνεργατών μας, μας, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα
επιβράβευσης των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων με τους
οποίους συνεργαζόμαστε και πραγματοποιείται κάθε
χρόνο στις εγκαταστάσεις του Ομίλου είτε στην Κρήτη είτε
στην Πελοπόννησο. Με τη συμμετοχή στο Aldemar Sunny
Time Loyalty Club, οι συνεργάτες σας έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν τις διακοπές τους σε ένα από τα ξενοδοχεία
του Ομίλου, να εξερευνήσουν την ευρύτερη περιοχή και να
απολαύσουν μια εβδομάδα γεμάτη διασκέδαση, δικτύωση
και δραστηριότητες για να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα
αλλά και τα τοπικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται στις
περιοχές αυτές. Πρόκειται για ένα βιωματικό πρόγραμμα
διάρκειας δύο εβδομάδων, κατά το οποίο έρχονται οι ξένοι
συνεργάτες και βιώνουν τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου,
αλλά και τις ελληνικές, τοπικές συνήθειες και παραδόσεις
μας. Μέσα στα πλαίσια των βιωματικών δραστηριοτήτων,
περιλαμβάνονται επισκέψεις στους αμπελώνες και ελαιώνες
μας, γευσιγνωσία και οινογευσία κ.α.

Δημιουργούμε αξία

ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΎ
Ο Όμιλος Aldemar Resorts χαρακτηρίζεται ως sustainable conscious
επιχείρηση και συνεργάζεται με εταιρείες με αντίστοιχη φιλοσοφία για την
υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού.
Χαρακτηριστικά, έχει συμμετάσχει σε:
Kαμπάνια για να περιορισθεί το φαινόμενο των ψευδών ισχυρισμών
ασθένειας στις διακοπές και των αιτούμενων αποζημιώσεων – ABTA
Καμπάνια ενημέρωσης για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας - ABTA
Ενημέρωση συνεργατών για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου
– Travelife

Ενημερώσεις των πελατών για περιβαλλοντικά θέματα και εθελοντικές
δράσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον Όμιλο Aldemar Resorts –
Travelife
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα για αειφόρο τουρισμό στην Κρήτη της
γερμανικής οργάνωσης Futouris σε συνεργασία με την TUI Care Foundation με στόχοι τη δικτύωση παραγωγών και ξενοδόχων για την ανάπτυξη
ενός νέου τουριστικού προϊόντος που βασίζεται στη βιωσιμότητα

CSR

2019

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

25

Οι συνεργάτες μας

PEOPLE • SOCIET Y • ENV IRON M E N T

Έ ΚΘ Ε Σ Η Β Ι Ω Σ Ι Μ ΌΤ Η ΤΑ Σ & Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Ή Σ Ε ΥΘΥ Ν Η Σ

H δύναμη της συνέργειας

Sympossio Greek Gourmet Touring
Το μοναδικό επιτυχημένο πρόγραμμα προβολής της ελληνικής
γαστρονομίας. Οι καλές, επιτυχημένες πρακτικές έρχονται ως αποτέλεσμα
συμπράξεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Με αυτή τη φιλοσοφία
ο Όμιλος Aldemar Resorts, κάλεσε σε σύμπραξη ελληνικές εταιρείες
τροφίμων και ποτών, τουριστικές επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς να
δώσουν μια απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα και η
εικόνα της στο εξωτερικό.
Μια κρίση που βίωσε ο κλάδος της φιλοξενίας πολύ έντονα το 2008 και
κορυφώθηκε το 2012. Η απάντηση αυτή ακούει στο όνομα Sympossio
Greek Gourmet Touring, ένα πρωτοποριακό όχημα προβολής της
ελληνικής γαστρονομίας και του πολιτισμού στο εξωτερικό, μια μοναδική,
μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του Ομίλου Aldemar Resorts, που τελεί
υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Ξεκινώντας το 2009, το Sympossio, ένα κατεξοχήν συνεργικό προϊόν,
πλέον αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα προβολής της Ελλάδας στο
εξωτερικό έχοντας διανύσει μια περίοδο γεμάτη πλούσιες συνεργασίες,
συμπράξεις με Έλληνες παραγωγούς, τουριστικούς και εμπορικούς
επιχειρηματίες και θεσμικά όργανα. Μοναδικός στόχος όλα αυτά τα
χρόνια ήταν και είναι η προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην Ελλάδα
και την Ευρώπη, η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και η καθιέρωση
της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.
Προωθώντας ένα διαφορετικό concept κάθε χρόνο, το Sympossio
ταξιδεύει σε χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης με στόχο να
προάγει την Ελλάδα ως εξέχοντα γαστρονομικό προορισμό.
Το Sympossio αποτελεί κατά βάση έναν ετήσιο θεσμό μαγειρικής τέχνης
μέσα από τη διεξαγωγή μιας σειράς διαδραστικών εκδηλώσεων που
απευθύνονται στο κοινό της βιομηχανίας τουρισμού και πραγματοποιούνται
σε πόλεις της Ευρώπης. Κάθε μαγειρική εκδήλωση αποτελεί και μία
βιωματική- ψυχαγωγική εμπειρία που προβάλλει την αυθεντικότητα και
ιδιαιτερότητα της ελληνικής κουζίνας και καλεί τους συμμετέχοντες να τη
γνωρίσουν από κοντά στον τόπο καταγωγής της.
Οι εκδηλώσεις διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μαγειρικών
στούντιο που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, με τη διαδικασία

να είναι απλή και συνάμα απολαυστική. Οι συμμετέχοντες συναθροίζονται
γύρω από ένα τραπέζι και μαγειρεύουν από κοινού, υπό την καθοδήγηση
των Chef.
Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τόσο την ενεργή συμμετοχή των
παρισταμένων, όσο και συλλογική εργασία η οποία είναι απαραίτητη για
την υλοποίηση των συνταγών.
Η συμμετοχή και η συλλογικότητα που απαιτούνται καθιστούν το βίωμα
αυτό μοναδικό και σαφώς διεισδυτικότερο μιας απλής διαφημιστικής
καμπάνιας, καθώς η ενεργητική βίωση της εμπειρίας είναι αυτή που
δημιουργεί μνήμες που κάποιος δύναται να ανακαλέσει σε μεταγενέστερο
χρόνο.
To Sympossio είναι το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής διαδικασίας, σε
μορφή κοινοπραξίας, στην οποία εμπλέκονται επαγγελματίες από όλους
τους κλάδους της παραγωγής υπό κοινό στόχο: την αγάπη για την Ελλάδα.

ΤΑ CONCEPT
2009 - 2012 – «GREECE ON A DISH»
2013 – «AΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΥΖΊΝΑ»
2014 – «ΟΎΖΟ»
2015 – «4 ΕΠΟΧΈΣ»
2016 – «STREET FOOD»
2017 – «ΝΗΣΙΆ ΑΙΓΑΊΟΥ»
2018 – «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΌ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ»
2019 – OLIVE & WINE (10 YEARS ANNIVERSARY)

ΤΟ SYMPOSSIO ΣΕ ΝΟΎΜΕΡΑ
Περισσότερες από 50 πόλεις σε πάνω από 20 χώρες
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Δίπλα στις τοπικές κοινωνίες

Επενδύουμε στη νέα γενιά,
επενδύουμε στο μέλλον μας»
ΟΜΙΛΊΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΊΑ
Η υπεύθυνη συμπεριφορά μας ως επιχείρηση αλλά και ως πολίτες αποτελεί
ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς μας, υποστηρίζοντας τα υψηλά
ιδανικά της ακεραιότητας, της καινοτομίας και της υπεροχής μας σε ό,τι
κάνουμε. Φροντίζουμε πάντα να στηρίζουμε έμπρακτα την τοπική κοινωνία,
να βοηθάμε ανθρώπους και κοινότητες να αναπτύσσονται και να ανθίζουν
με δράσεις που στόχο έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων
διαβιούν στη χώρα μας και ιδίως όσων βρίσκονται σε ανάγκη.
Κύριο μέλημά μας, κάθε χρόνο, είναι να εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας
και να επιστρέφουμε αξία στον κόσμο που ζούμε και εργαζόμαστε.
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
Ο Όμιλος Aldemar Resorts συμβάλλει στην τοπική απασχόληση και την
οικονομία στις περιοχές όπου εδρεύουν τα ξενοδοχεία, απασχολώντας τοπικό

Mentorship
CAPSULET: o 1ος travel & hospitality επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα - Μία πρωτοβουλία του Ξ.Ε.Ε.
TIPPING POINT: Συμμετοχή στο πρόγραμμα 100mentors, με διαδικτυακές
συνεδριάσεις με σχολεία στην ακριτική Ελλάδα.
JUNIOR ACHIEVEMENT GREECE: Στήριξη του προγράμαμτος της
Μαθητικής «Εικονικής Επιχείρησης» που υλοποιείται δωρεάν σε Γυμνάσια
και Λύκεια στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

εργατικό δυναμικό και συνεργαζόμενοι με τοπικούς παραγωγούς. Επιλέγοντας
κατά 30% τοπικούς παραγωγούς για τον εφοδιασμό των ξενοδοχείων μας,
πραγματοποιούμε γευσιγνωσίες στους χώρους μας, καλώντας τους τοπικούς
συνεργάτες μας να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους.
ΣΤΉΡΙΞΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
O Όμιλος Aldemar Resorts φροντίζει να διαδώσει στη νέα γενιά που
αποτελεί το λαμπρό μέλλον και τη συνέχειά μας, την έννοια και τη λειτουργία
του παραγωγικού Μοντέλου της Οικονομίας της Φιλοξενίας, όπου όλοι
έχουμε ενεργό ρόλο μέσα σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα μέσα από:
Hands on Διαλέξεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ομίλου κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο αλλά και άλλα ανώτατα
στελέχη.

Φορέας

Θέμα

ALBA

MBA - Mentoring Sessions

Mediterranean College

Εισαγωγή στην Οικονομία της Φιλοξενίας

BCA

Initiation to BCA - Tourism Program

Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)

Τα «βαριά χαρτιά» της Ελληνικής Οικονομίας και το Μέλλον: Τουρισμός,
Ναυτιλία, Ενέργεια & Αναδυόμενοι Παραγωγικοί Κλάδοι

Cruise Inn

Mentoring Sessions / H Οικονομία της Φιλοξενίας

ΑΣΟΕΕ / Οικονομικό Παν. Αθηνών

Βήμα των Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή

Το κλίμα αλλάζει. Η οικονομία και η κοινωνία προσαρμόζονται. Η διεθνής
κοινωνία και η Ελλάδα

ΑΣΟΕΕ / Οικονομικό Παν. Αθηνών

Εισαγωγή στην Οικονομία της Φιλοξενίας

Hotel Show

Βιωσιμότητα, Αρχιτεκτονική, Φιλοξενία

Αμερικανικό Επιμελητήριο

Εκπαίδευση και Τουρισμός

Πάντειος Σχολή

"Γεωπολιτική οικονομία και Ενέργεια στην Περιοχή"
Η επόμενη μέρα για την Ελλάδα

Open Tourism

Tουρισμός & design, πώς μπορούμε να αλλάξουμε το πρόσωπο της Ελλάδας

ΑΣΟΕΕ / Οικονομικό Παν. Αθηνών

Ο ρόλος του Ανθρώπινου Δυναμικού

CSR Hellas & ΣΕΒ

Συνεδρίου «Δέσμευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα
κοινό καλύτερο μέλλον».

Delphi Forum

Young Leaders Roundtable: Changing the Narrative for Greece

Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)

Οικονομία της Φιλοξενίας

Academy of Entrepreneurship

European Tourism Careers - IDEATE

1ο Διεθνές ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΞΕΕ

Changing Consumer Behavior

Cruise Inn

Οικονομία της Φιλοξενίας

Disrupt Greece by ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Οικονομία της Φιλοξενίας

Greek British Symposium

UK-Greece, Education & Tourism

Fifty Fifty Project - Going Forward 2018

Οικονομία της Φιλοξενίας

MBA ΑΣΟΕΕ / ΟΠΑ

Aldemar Academy:
Από τον Τουρισμό στην Οικονομία της Φιλοξενίας

Boussias Communications

Talent Management

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

6ο Συνέδριο «Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα»

International Hospitality Forum ΞΕΕ

Οικονομία της Φιλοξενίας

Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων

Ημερίδα C-Suite «Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ»
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Επενδύουμε στη νέα γενιά,
επενδύουμε στο μέλλον μας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΏΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ
σε μεταπτυχιακά προγράμματα με πραγματικά ζητήματα που απασχολούν
την επιχείρηση αλλά και τον κλάδο του τουρισμού και συνεχής
παρακολούθηση και βοήθεια στην εκπόνησή τους.
ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ για πρακτική άσκηση.
ΥΙΟΘΈΤΗΣΗ FIELD TRIPS
στους χώρους της επιχείρησης με στόχο οι φοιτητές να αντιληφθούν πλήρως
από κοντά τις διαδικασίες και τη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας
μεγέθους όπως του Ομίλου Aldemar Resorts.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΙΔΡΎΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ:
•
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
•
Πανεπιστήμιο Πειραιά
•
BCA
•
Mediterranean College
•
Σιβιτανίδειος Σχολή
•
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
•
Νέων Junior Achievement Greece
•
Tipping Point 100mentors
•
PRAXIS Network

Η πρωτοβουλία Aldemar Academy
Η Aκαδημία του Ομίλου Aldemar Resorts, με έδρα το ξενοδοχείο Aldemar
Olympian Village στην Πελοπόννησο, προσκαλεί και φιλοξενεί κάθε χρόνο
φοιτητές, ώστε να βιώσουν εκ των έσω τη λειτουργία μια πολυσύνθετης
βιομηχανίας και επιχείρησης φιλοξενίας – τουρισμού. Στην Ακαδημία δίνουν
το παρών επιχειρηματίες και στελέχη μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων
άλλων κλάδων, που μεταφέρουν τα δικά τους βιώματα και περιγράφουν
με cases τη συμμετοχή τους, έμμεση ή άμεση, στην παραγωγή του τελικού
τουριστικού προϊόντος. Τα βασικά σημεία που τονίζονται μέσα από τις
διαλέξεις, είναι:
• Συνέργειες Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα: Πως χτίζεται το επιχειρηματικό
οικοσύστημα μέσα από την αλληλεπίδραση που έχουν οι κλάδοι μεταξύ
τους.
• Επιχειρηματικότητα / Καινοτομία: Μέσα στο οικοσύστημα της Οικονομίας
της Φιλοξενίας γεννιούνται διαρκώς ανάγκες οι οποίες μετατρέπονται σε
επιχειρηματικές ευκαιρίες.

• Επαγγελματική Καριέρα και Ευκαιρίες: Η αλλαγή κατεύθυνσης κλάδου
μπορεί να υπάρξει, δεδομένου ότι η Οικονομία της Φιλοξενίας γεννά θέσεις
απασχόλησης για όλους.
Tο 2019 η Ακαδημία άνοιξε τις πόρτες της για 3η χρονιά και υποδέχτηκε
τους φοιτητές του MBA του ΟΠΑ, με στόχο να καταρτίσουν business plan
για τη δημιουργία του 1ου Σύγχρονου Βιωματικού Πάρκου Ολυμπιακού
Ιδεώδους.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ
2018
•
Συνέδριο Οικονομίας της Φιλοξενίας
•
ΣΜΑΡΝΆΚΗΣ: Οικονομία της Φιλοξενίας
2019
•
1ο "Πράσινο" Πάρκο Ολυμπιακών Αγώνων σε συνεργασία
με το ΟΠΑ και τη Future Leaders
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Sharing is Caring

Οικονομική Στήριξη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ
Ο Όμιλος Aldemar Resorts στέκεται αρωγός σε κοινωνικές ομάδες που
το έχουν ανάγκη και μεταφέρει την αίσθηση ευθύνης και την έννοια της
στήριξης και προς τους εργαζόμενους του.
Το καταφέρνει αυτό μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης και
εθελοντισμού στα οποία συμμέτοχοι γίνονται και οι εργαζόμενοι.

Ο Όμιλος Aldemar Resorts στηρίζει φιλανθρωπικούς οργανισμούς και
ΜΚΟ, ενώ ανταποκρίνεται θετικά και συμμετέχει σε περισσότερες από 10
λαχειοφόρους αγορές προσφέροντας φιλοξενία.
Σημαντικό το έργο του Ομίλου Aldemar Resorts σε προσφορά σε είδος
(τρόφιμα, ένδυση, κλινοσκεπάσματα, κ.α.) σε όσους το έχουν ανάγκη.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΆ BAZAARS
Ο Όμιλος Aldemar Resorts συμμετέχει και μοιράζει δώρα σε φιλανθρωπικά
Bazaar στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων
για την υποστήριξη του έργου των ΜΚΟ και άλλων φορέων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του 2017, που ήταν η χρονιά Ελλάδας
– Ρωσίας, ήταν η συμμετοχή του Ομίλου ως μέγα χορηγού στη
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση από την Ελληνική Πρεσβεία στη Μόσχα
όπου συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων για την στήριξη των
καρκινοπαθών παιδιών.

THE A-TEAM
Oι εργαζόμενοι του Ομίλου Αldemar Resorts συμμετέχουν σε μεγάλες
αθλητικές οργανώσεις με φιλανθρωπικό σκοπό ενώ παράλληλα
συμμετέχουν και στα χορηγικά πλαίσια, ενισχύοντας με τη συμμετοχή τους
το έργο κοινωφελών οργανισμών.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΚΟΥΖΊΝΑ
Τα τελευταία 3 χρόνια
ο Όμιλος Aldemar Resorts πραγματοποιεί μια
στοχευμένη και ουσιαστική
ενέργεια που γίνεται θεσμός
σε συνεργασία με την Κιβωτό
του Κόσμου κάνοντας το
Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
στα παιδιά που φιλοξενούνται
στην Αθήνα προσφέροντας
αγάπη και στήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη!

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο ΌΜΙΛΟΣ ALDEMAR RESORTS ΔΊΠΛΑ ΣΤΟ ΧΑΜΌΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ & ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
Η εθελοντική ομάδα του Ομίλου Aldemar Resorts γιορτάζει τα Χριστούγεννα
ετοιμάζοντας το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι στα παιδιά του Χαμόγελο του
Παιδιού που βρίσκονται στο κέντρο φιλοξενίας στη Βροχίτσα.
Στα πλαίσια της εθελοντικής στήριξης του Ομίλου Aldemar Resorts
προστίθενται η υποστήριξη στην ανοικοδόμηση του νέου κτιρίου στον Πύργο
εξασφαλίζοντας τα κάγκελα του κτιρίου και την τοποθέτησή τους και τη
διαμόρφωση του οικοπέδου με δένδρα και φυτά.
Ο Όμιλος τωv Aldemar Resorts στα πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου σε συνεργασία με την “Οργάνωση Γη”
πραγματοποίησε στο Ίλιον εθελοντικά την δράση «Χριστουγεννιάτικη
Συλλογική Κουζίνα».
Η συγκεκριμένη δράση είχε ως στόχο την προετοιμασία συσσιτίου που
διενεμήθηκε σε ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας (άστεγους, άπορους,
πρόσφυγες) μέσω της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης “Μπορούμε”.

ΕΛΕΠΑΠ
Make a Wish
Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κηφισιάς
Ελληνοαγγλική Σχολή
Σχολεία σε Κρήτη και Πελοπόννησο
Νοσοκομεία Κρήτης και Πελοποννήσου
Κοινωνικά Παντοπολεία Κρήτης και Πελοποννήσου
Λύρειο Ίδρυμα
Κιβωτός του Κόσμου
Χαμόγελο του Παιδιού
50+Ελλάδα
Δήμοι, Ενορίες, Πυροσβεστικά Σώματα

Συνολική Συνεισφορά

2019 → €40,086

+9,5%

Aύξηση
σε σχέση
με το 2018
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Aldemar, A Conscious Business
Ο σεβασμός στο περιβάλλον αλλά και θέματα υγείας και ασφάλειας αποτελούν κύριες
προτεραιότητες μας, όχι μόνο γιατί συμβαδίζουν με μακροχρόνιες αξίες του Ομίλου
Aldemar Resorts, αλλά γιατί θεωρούμε ότι συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία αξίας
που επιδιώκουμε.
όγω των φυσικών επιπτώσεων, αλλά και, λόγω μιας σειράς
άλλων κλιματικών αλλαγών οδηγούμαστε σιγά σιγά
σε επαναπροσδιορισμό του μέχρι τώρα παρεχόμενου
τουριστικού προϊόντος καθώς έχει αρχίσει να υπάρχει
ανακατανομή των τουριστικών αφίξεων αλλά και επαναπροσδιορισμός
των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να
συνειδητοποιούν ότι η άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση στη χώρα, θα
λυθεί μέσω συνεργειών και μέσα από την εκτίμησή της ζωής και της φύσης.
Οι επιχειρήσεις πλέον δρουν με στόχο την επιμήκυνση της εποχικότητας
ενώ κρίνεται άμεση η επίτευξη συνεργασίας δημοσίων φορέων και ιδιωτών
για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντός μας για τις μελλοντικές γενιές και τη
καλλιέργεια υψηλότερου επιπέδου εν συναίσθησης.
Στον Όμιλο Aldemar Resorts οι δραστηριότητές μας έχουν σημαντικό
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Εργαζόμαστε συνεχώς για να
βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των μονάδων μας, εστιάζοντας
σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, η διατήρηση των υδάτων, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων
και οι βιώσιμες προμήθειες. Στην καθημερινή λειτουργία των ξενοδοχείων
μας έχουμε καθιερώσει σαφείς στόχους, τους οποίους αξιολογούμε και
επανεξετάζουμε ετησίως, για την ενέργεια, την κατανάλωση νερού και τη
διαχείρηση αποβλήτων προκειμένου να μετρήσουμε τις επιδόσεις μας.
Εχουμε προχωρήσει σε πιστοποίηση κατά ISO14001 ενώ παράλληλα
έχουμε λάβει διακρίσεις σε εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά προγράμματα
και δραστηριότητες.
Έπιπλέον, φέρουμε πιστοποίηση με το σύστημα βιωσιμότητας Travelife

Gold. Ένδεικτικά επίσης αναφέρονται εφαρμοζόμενα συστήματα και
διακρίσεις όπως: Green Key, Γαλάζια Σημαία, Mesogeios SOS, WWF
Hellas, Αρκτούρος, Έnergy Awards, Responsible Business Awards,
Clean Up the Med.
Oι πράσινες πρακτικές που εφαρμόζει ο Όμιλος Aldemar Resorts
αφορούν σε όλα τα τμήματα και τις επί μέρους δραστηριότητες του
ξενοδοχείου: διαμονή επισκεπτών, λειτουργία εστιατορίων, κολυμβητικών
δεξαμενών, εργασίες πρασίνου, λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού,
λειτουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας.
Η Διοίκηση των ξενοδοχείων έχει εντοπίσει τις κρίσιμες παραμέτρους
για τη μέτρηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
Όι παράμετροι προκύπτουν από την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
πλευρών καθώς και τις νομικές και άλλες απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι με
τη μέχρι σήμερα αξιολόγηση, σημαντικές πλευρές του ξενοδοχείου είναι:
• Η ενεργειακή κατανάλωση
• Η κατανάλωση νερού
• Η κατανάλωση χημικών
• Η διαχείριση αποβλήτων
• Ανακύκλωση
Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται συνολικά τα σημαντικά
θέματα και η πρόοδος της εφαρμογής καλών πρακτικών για τα έτη 20172018. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την
επόμενη σαιζόν.

Ο Όμιλος Aldemar Resorts φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα
και να εδραιωθεί ως πρότυπο μοντέλο εταιρίας
για την ευρωπαϊκή και τη διεθνή βιομηχανία φιλοξενίας
στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

CSR

2019

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

32

PEOPLE • SOCIET Y • ENV IRON M E N T

Έ ΚΘ Ε Σ Η Β Ι Ω Σ Ι Μ ΌΤ Η ΤΑ Σ & Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Ή Σ Ε ΥΘΥ Ν Η Σ

Συστήματα διαχείρισης ενεργειακών πόρων
Στην προσπάθειά μας να περιορίσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, έχουμε προχωρήσει
στην εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας τα οποία παρακολουθούμε συστηματικά
σε όλα τα στάδια λειτουργίας, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Το 1999 εφάρμοσαμε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (ηλιακοί
συλλέκτες) στα τρία ξενοδοχεία της Κρήτης.
Το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων της
Πελοποννήσου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην
Ελλάδα με συνολικό επενδυτικό κόστος τα 1.320.000 €.

ΑΝΤΛΙΈΣ ΘΈΡΜΌΤΗΤΑΣ
Στο σύνολο των ξενοδοχείων της Aldemar
έχουν εγκατασταθεί αντλίες θερμότητας
υψηλής ενεργειακής απόδοσης - αερόψυκτες
και υδρόψυκτες - για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών σε ενέργεια. Μέσω
των αντλιών θερμότητας θερμαίνεται
περίπου το 30% του νερού στα ξενοδοχεία
ενώ το 100% της ενέργειας που απαιτείται
για τον κλιματισμό των ξενοδοχείων, τόσο
σε ψύξη όσο και θέρμανση στην αρχή και
στο τέλος της σεζόν, παράγεται μέσω των
αντλιών θερμότητας.

30%

θερμαινόμενο νερό στα ξενοδοχεία

100%

Συνολικό επενδυτικό κόστος

€1.320.000

ΣΥΣΤΗΜΑ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ( BMS )
Τα Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) είναι συστήματα ελέγχου που
εγκαθίστανται στα κτίρια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων
των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του κτιρίου.
Μέσω αισθητηρίων και αυτοματισμών πινάκων το εγκατεστημένο BMS
της Aldemar Resorts καταλήγει σε ένα εύχρηστο λογισμικό και ο τελικός
χρήστης μέσα από έναν Η/Υ μπορεί να υλοποιήσει χειρισμούς με βάση
τις παραμέτρους λειτουργίας σε ότι αφορά ψύξη, θέρμανση, εξαερισμό,
φωτισμό κλπ. Με το σύστημα αυτό μπορούμε να:

90%

Μέτρησιμα απότέλέσματα
• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στο 90% με ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, με ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
• Το 70% του κλιματισμού εξυπηρετείται από κεντρικά συστήματα αερόψυκτες και υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας υψηλού βαθμού απόδοσης
και το 30% από αυτόματα συστήματα.

50%
ετήσια
εξοικονόμηση
νερού

40%

• 50% ετήσια εξοικονόμηση νερού. Στην Κρήτη με τη χρήση βιολογικού
καθαρισμού ενώ στον Πύργο με χρήση αυτοματισμών. 3.200 kwt ενέργειας
εξοικονομούνται από τη χρήση της τεχνολογίας που ισοδυναμεί με την
καύση 300 τόνων πετρελαίου.
• 40% ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση υδρόψυκτων
συστημάτων κλιματισμού (εξοικονομούνται κάθε χρόνο 150.000 KWh
ηλεκτρικού ρεύματος ανά ξενοδοχείο).
• Ανακύκλωση 4.000 λαμπτήρων – 230 εξαρτημάτων Η/Υ – 12.000 κιλά
μαγειρικού λαδιού – 419 κιλά μπαταριών – 9.000 κιλά χαρτιού – 69.500
κιλά γυαλιού.

Παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης
με ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας

ετήσια
εξοικονόμηση
ηλεκτρικής
ενέργειας

4.000

69.500

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

λαμπτήρων

κιλα γυαλιού

Αποταμίευση

8 τόνων

• Αποταμίευση 8 τόνων ανακυκλωμένου χαρτιού, 1.5-2.5 τόνων λιπαρών
και λαδιών, 90-100 υπόλοιπα οργανικών τροφών, 500 εξαρτήματα
ηλεκτρικών/ηλεκτρολογικών μηχανημάτων.

ανακυκλωμένου
χαρτιού

ψύξη για κλιματισμό
από αντλίες θερμότητας

•

Εκμεταλλευτούμε στο έπακρο
την ηλιακή ενέργεια του μεγάλου
εγκατεστημένου ηλιακού πεδίου των
ξενοδοχείων μας.

•

Ελέγξουμε τη λειτουργία
μηχανημάτων όπως για παράδειγμα
των αντλιών θερμότητας.

•

Παρακολουθούμε σε πραγματικό
χρόνο τις βλάβες των μηχανημάτων.

ΑΛΛΑ ΈΓΚΑΤΈΣΤΗΜΈΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΈΧΝΌΛΌΓΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ:
• Μηχανισμός ρύθμισης της κατανάλωσης νερού για τις βρύσες.
• Κεντρικοί ηλεκτρικοί διακόπτες σε όλα τα δωμάτια.
• Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
• Υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας(1) για κλιματισμό και ζεστά νερά χρήσης
με εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.
• Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (2).
• Μηχανισμός διαχείρισης αποβλήτων που αποθηκεύουν και καθαρίζουν
βιολογικά το νερό το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται στην άρδευση.
• Έλεγχος της κατανάλωσης προϊόντων μη φιλικών προς το περιβάλλον.

• Περιορισμός των απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών
και προϊόντων, όταν είναι εφικτό σε όλες τις μονάδες, ανακυκλώνονται
χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μελάνια και μπαταρίες.
Τα απορρίμματα συλλέγονται σε συγκεκριμένα μέρη από όπου αποστέλλονται
συστηματικά για ανακύκλωση.
(1) Οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί δεν καταναλώνουν ενέργεια
όπως οι λέβητες, με υψηλό βαθμό απόδοσης.
(2) Η εφαρμογή κατάλληλης θερμομόνωσης σε κάθε συστοιχία δωματίων που ανακαινίζονται ή
προστίθενται. Υπάρχουν περιπτώσεις εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης όπως και δαπέδου.
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Kαταναλώσεις ενέργειας

Διαχείριση Νερού

Ο Όμιλος Aldemar Resorts τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει τις καταναλώσεις ενέργειας
πετρελαίου και υγραερίου ενώ τείνει να χρησιμοποιεί περισσότερο ηλεκτρική ενέργεια
καθώς είναι πιο καθαρή και με τη χρήση εναλλακτικών πηγών παραγωγής της να είναι πιο
πράσινη. Ακολουθεί υπολογισμός συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από όλες τις πηγές
λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους:

Καθώς το νερό αποτελεί πηγή ζωής, η Aldemar Resorts έχει αναγνωρίσει την ορθολογική
διαχείριση της κατανάλωσης του ως ένα από τα ουσιαστικά θέματα της λειτουργίας των
ξενοδοχειακών μονάδων. Ακολουθούν καταγραφές των τελευταίων ετών:

Θερμογόνος Δύναμη πετρελαίου:

9,85 kWh/lt

Θερμογόνος Δύναμη Υγραερίου

6,9 kWh/lt

10

lt/min

Οριοθέτηση ροών νερού

ΑΛΛEΣ ΚΑΤΑΛΩΣEΙΣ EΝEΡΓEΙΑΣ
• Στο μεγαλύτερο μέρος του ο φωτισμός των ξενοδοχείων γίνεται με
λαμπτήρες LED.
• Η λειτουργία του φωτισμού παρακολουθείται μέσα από το BMS και
παράλληλα ρυθμίζεται με χρονοδιακόπτες, που ρυθμίζονται ανάλογα με
την εποχή, και φωτοκύτταρα όπου χρειάζεται.
• Για τη λειτουργία των κουζινών των ξενοδοχείων χρησιμοποιείται κυρίως
υγραέριο (LPG) αλλά και ηλεκτρικό ρεύμα.
• Πλέον, και μέσα από όλα τα παραπάνω συστήματα, η χρήση του
πετρελαίου έχει πρακτικά μηδενιστεί και καλύπτει μόνο έκτακτες ανάγκες
όπως για παράδειγμα τη λειτουργία της γεννήτριας.
• Σημαντικό ρόλο παίζει τέλος και η θερμομόνωση των κτιρίων στην οποία
δίνεται μεγάλη έμφαση σε όλα τα νέα έργα και στις ανακαινίσεις κτιρίων.

Αφορά το σύνολο της ενέργειας από όλες τις πηγές για όλο το χρόνο

ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΎ
Σε όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου εφαρμόζονται πρακτικές ορθολογικής
διαχείρισης νερού που αναφέρονται παρακάτω:
•
Τοποθέτηση μετρητών νερού σε καίρια σημεία για την παρακολούθηση
καταναλώσεων ανά λειτουργία (δωμάτια, κουζίνες, πότισμα κλπ)
•
Συστηματική παρακολούθηση βλαβών δικτύου για τον έγκαιρο
εντοπισμό πιθανών διαρροών νερού.
•
Παρακολούθηση καταναλώσεων μέσω του συστήματος BMS .
•
Τοποθέτηση μηχανισμών για τον περιορισμό των ροών νερού στα
ντους, τους νιπτήρες, τα καζανάκια.
•
Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού για την άρδευση
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας
των ξενοδοχείων.
•
(το εικαστικό αν μπορείς να το επεξεργαστείς)

WC
10
lt/flush

5

lt/min

10

lt/flush
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Κατανάλωση χημικών

Διαχείριση απoβλήτων & ανακύκλωση

Σε ότι αφορά τα χημικά για τις κατηγορίες προϊόντων επεξεργασίας νερού και προϊόντα
καθαρισμού & απολύμανσης, γίνονται αναλυτικές καταγραφές και παρακολουθούνται
οι καταναλώσεις σε μηνιαία βάση. Ακολουθούν δείκτες χημικών για τη συνολική ετήσια
κατανάλωση για τα τρία είδη που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση στην επεξεργασία
νερού κολυμβητικών δεξαμενών.

Γνωρίζετε ότι, στην Ελλάδα, η μέση παραγωγή ανά διανυκτέρευση για κάθε
άτομο, κυμαίνεται από 1,7 έως 2,5 κιλά αποβλήτων.
Ο ξενοδοχειακός κλάδος μαζί με την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, εκτιμάται
ότι παράγει μεταξύ 400.000 και 550.000 τόνους στερεά απόβλητα, ενώ
μαζί με την εστίαση η ποσότητα ανέρχεται μεταξύ 600.000 και 650.000
τόνους το χρόνο. Σε αυτές τις ποσότητες η δυνατότητα για ανακύκλωση
υπολογίζεται μεταξύ 250.000 και 350.000 τόνους ενώ για τα οργανικά
μεταξύ 200.000 και 250.000 τόνους ανά έτος.
* πηγή ΙΝΣΕΤΕ

Δυνατότητα για ανακύκλωση

Ο Όμιλος Aldemar Resorts από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του
υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει πρεσβευτής της έννοιας της Κυκλικής
Οικονομίας και της Αειφόρου Διαχείρισης Αποβλήτων.
Συνεργάζεται με εγκεκριμένα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
που βασίζονται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
και καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους
συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα
μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα οχήματα
Τέλους Κύκλου Ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Παράλληλα, γίνεται η καταγραφή αποβλήτων συστηματικά κατά τη
διάρκεια της σαιζόν ενώ γίνεται κάθε χρόνο η εγγραφή της εγκατάστασης
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

250.000 - 350.000
τόνους

Οργανικά απόβλητα

200.000 - 250.000
ανά έτος

Η Ε.Ε. έχει ορίσει τα εξής
ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων

50% ➝ 2020
55% ➝ 2025
60% ➝ 2030
65% ➝ 2 0 3 5

Εδώ φαίνεται και η Κρήτη συνολικά καθώς κάποια απόβλητα δηλώνονται σε ένα ξενοδοχείο
μπορεί όμως να προέρχονται από όλα
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Οφέλη διαχείρισης ενεργειακών πόρων

#NoStrawsChallenge2019
25.8 εκ.

Στοιχεία ΕΕ

τόνοι πλαστικού στην Ευρώπη / έτος

85%

25%

είναι πλαστικά

50%

των θαλάσσιων απορριμμάτων

των πλαστικών συλλέγεται

μεταφέρεται σε σκουπιδότοπους

52%
των ζώων έχει φάει πλαστικό με
22% πιθανότητα να πεθάνει

H καμπάνια του Ομίλου Aldemar Resorts
Το 2018, αναπτύξαμε πιλοτικά την καμπάνια #NoStrawsChallenge, με σήμα τη θαλάσσια
χελώνα, ένα ζώο που απειλείται έντονα από το πλαστικό μίας χρήσης, προκειμένου να
διαδώσουμε το μήνυμα της εξοικονόμησης πλαστικού.
ΜΕ ΤΑ ΘΕΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΉΣΑΜΕ ΤΗ ΔΡΆΣΗ ΑΥΤΉ ΚΑΙ ΤΟ 2019 ΠΡΟΒΉΚΑΜΕ ΣΕ:
•
Εκπαίδευση προσωπικού
•
Ενημέρωση πελατών για την μη χρήση
•
Μηδενική χρήση πλαστικών σε bars στους χώρους του ξενοδοχείου.
•
Με την πολύτιμη βοήθεια των ανθρώπων μας αλλά και των πελατών μας, εξοικονομήσαμε:

Μέσα από την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και την εξάλειψη κάθε είδους
επιβλαβούς συμπεριφοράς που ευνοεί τη σπατάλη:
1 Πετυχαίνουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού.
2 Επηρεάζουμε, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους άμεσα εμπλεκόμενους
σε περιβαλλοντικά θέματα, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους
συνεργάτες μας.
3 Δημιουργούμε κουλτούρα φιλικά διακείμενη ως προς το περιβάλλον στους
ανθρώπους, τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
4 Επιτυγχάνουμε περισσότερα με λιγότερα.

Η αποτελεσματική χρήση των πόρων συνίσταται στην αποσύνδεση της
οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων. Βοηθά την οικονομία να
επιτύχει περισσότερα με λιγότερα μέσα, μέσω της παραγωγής προϊόντων
μεγαλύτερης αξίας με λιγότερες εισροές, της βιώσιμης χρήσης των πόρων
και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης

Διατήρηση του δείκτη συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
σε <25kwh/guestnight

Ανακύκλωση αποβλήτων – Αύξηση λαμπτήρων προς ανακύκλωση

Αλλαγές επιπλέον λαμπτήρων σε LED με αναμενόμενη αύξηση
ανακύκλωσης λαμπτήρων 10%

Μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων

Διατήρηση δείκτη κατανάλωσης νερού σε <400 (lt)/διανυκτέρευση

Διατήρηση ροών νερού στα ορισμένα όρια

Ντους: 10l/min
Νιπτήρες: 5l/min
Τουαλέτες: 6.5l per flash
Ουρητήρια: 2l per flash

Επιλογή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών

Αλλαγή λαμπτήρων Pl σε 30 σουίτες σε αντίστοιχα LED
Αλλαγή 50 κλιματιστικών R22 σε ψύκτες με φρέον νέας γενιάς
σε συνδυασμό με Fan coil

Τήρηση ορίων:
Ποιότητας νερών κολυμβητικών δεξαμενών
Τήρηση ορίων Ποιότητας επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

Σύμφωνα με την εγκριθείσα ΜΠΕ και την ΚΥΑ 145116/2011

Τήρηση ορίων ποιότητας θαλάσσιων υδάτων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα κριτήρια της γαλάζιας σημαίας

Τήρηση ορίων Θορύβου

εντός των δωματίων με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα ≤ 35 dB (A)
και στα όρια του γηπέδου της τουριστικής μονάδας ≤ 50 dB (A).
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Προστασία της Φύσης & της ζωής
Στον Όμιλο Αldemar Resorts, η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο
των δράσεών μας, αφού από τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος εξαρτάται και η
διαφύλαξη της ζωής μέσα σε αυτό. Ακολουθούμε συντονισμένες δράσεις με στόχο τη
συστηματική προστασία της φύσης, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων μας και
την ευαισθητοποίηση των πελατών μας. Η προσεκτική διαχείριση αυτού του σπουδαίου
παγκόσμιου πόρου είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
Η περιβαλλοντική ευαισθησία του Ομίλου Aldemar Resorts διακρίνεται
μέσα από την πολυετή ενεργή συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα
καθαρισμού παραλιών Clean Up the Med. Το Clean Up the Med είναι
μια εθελοντική δράση στην οποία συμμετέχουν κάθε χρόνο όχι μόνο το
προσωπικό αλλά και οι πελάτες του ξενοδοχείου ώστε να εξασφαλιστεί η
καθαριότητα των παραλιών.
Στα ξενοδοχεία μας, φιλοξενούμε επίσης συστήματα προσκόπων,
νηπιαγωγεία και δημοτικά της γύρω περιοχής και πραγματοποιούμε σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μας στα Mini Clubs περιβαλλοντικά
προγράμματα ενημέρωσης και δραστηριοποίησης της νέας γενιάς, από
τον καθαρισμό της παραλίας και την ανακύκλωση πλαστικών μέχρι τη
δενδροφύτευση και τη καλλιέργεια κήπου.
Όλες οι παραλίες στα ξενοδοχεία του Ομίλου έχουν βραβευτεί με τη Γαλάζια
Σημαία για την καθαριότητα, τις ανέσεις τους και την εξαιρετική οργάνωση.
Ο Όμιλος Aldemar Resorts συνδιοργάνωσε και συμμετείχε στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα κομποστοποίησης στην Οργάνωση Γη στα πλαίσια του team
building 2019.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ
Προστατεύουμε το οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής όπου
εδρεύουν τα ξενοδοχεία του Όμιλου Aldemar Resorts. Λαμβάνουμε τις
απαιτούμενες δράσεις ώστε το τοπικό οικοσύστημα να παραμένει υγιές.
Παράλληλα, στηρίζουμε κι άλλους οργανισμούς που προστατεύουν
τη χλωρίδα και πανίδα. Ενδεικτικά ενισχύουμε τους οργανισμούς:
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, W.W.F., ΕΕΠΦύσης μέσω του
προγράμματος υιοθεσίας για τα είδη: θαλάσσιας χελώνας, καφέ
αρκούδας, δελφινιού.

Αγαπάμε τη θάλασσα… προστατεύουμε τις παραλίες μας και το
θαλάσσιο πλούτο. Λαμβάνουμε ενέργεια, γνώση και δύναμη από
αυτή και σε αντάλλαγμα, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, σε
μια συλλογική προσπάθεια με ορατά αποτελέσματα.

CSR

2019

36

PEOPLE • SOCIET Y • ENV IRON M E N T

Έ ΚΘ Ε Σ Η Β Ι Ω Σ Ι Μ ΌΤ Η ΤΑ Σ & Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Ή Σ Ε ΥΘΥ Ν Η Σ

Σκοπός Απολογισμού
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Ο ετήσιος απολογισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου Aldemar Resorts
αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα της λειτουργικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας του Ομίλου. Οι πυλώνες που αναπτύχθηκαν μέσα από
τον απολογισμό σχετίζονται με το κοινωνικό πρόσωπο του Ομίλου αλλά και με το ρόλο και
τη θέση του στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού.
Σκοπός μας, να συντελέσουμε στο να προάγονται νέα πρότυπα επιχειρηματικής δράσης
και να αποτελέσουμε παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
ίδιο χώρο. Κύριο μέλημά μας, η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με τις
εταιρικές δράσεις του Ομίλου Aldemar.

Στόχοι 2020
Κύριοι στόχοι μας για τη Διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το έτος 2020
είναι:

01

Διεύρυνση ΕΚΕ Δράσεων
Η διεύρυνση της ενσωμάτωσης
προγραμμάτων και δράσεων σε
ένα κεντρικό πρόγραμμα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.

02

Εφαρμογή GRI
Πιθανή εφαρμογή του προτύπου
GRI πάνω στους εταιρικούς δείκτες
αειφόρου λειτουργίας σύμφωνα με τις
Κατευθυντήριες Οδηγίες του
Global Reporting Initiative (GRI).

Ο Όμιλος Aldemar Resorts ήδη από το 1997 ήταν ένα μοντέλο οργανισμού
που το χαρακτήριζε η υπευθυνότητα και η ευαισθησία.
Έχουμε δεσμευτεί σ'ένα σύστημα αξιών με επίκεντρο τον άνθρωπο, την
κοινωνία και το περιβάλλον, με συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ.,Κηφισίας, Κηφισιά, 145 62, Αθήνα, T. +30 210 62 88 417, Ε. m.mastronikola@aldemar.gr

