
 
 

[1] 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στη δημοσιότητα o πρώτος Απολογισμός Δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης  

της Μαρίνας Φλοίσβου 

 

Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2019. Τον πρώτο Απολογισμό Δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2018 

έδωσε στη δημοσιότητα η LAMDA Flisvos Marina Α.Ε, η οποία συμπλήρωσε 17 χρόνια 

λειτουργίας. Την  παρουσίαση έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Σταύρος 

Κατσικάδης την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 σε ειδική εκδήλωση στη Μαρίνα Φλοίσβου.  

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting 

Initiative (GRI Standards) σε συμφωνία με τις αρχές καθορισμού περιεχομένου (Συμπερίληψη 

Ενδιαφερόμενων Μερών, Πλαίσιο Βιωσιμότητας, Ουσιαστικότητα, Πληρότητα).  

Η Μαρίνα Φλοίσβου, έχοντας κερδίσει ανώτατες διακρίσεις και παγκόσμια αναγνώριση, 

επιδιώκει το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών να γνωρίσει, αλλά και να αξιολογήσει τις 

επιδόσεις της, σε βασικούς άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως: 

 Υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση. 

 Ποιότητα στην καθημερινή λειτουργία για πελάτες και επισκέπτες.  

 Προτεραιότητα στο Ανθρώπινο Δυναμικό. 

 Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Πολιτική. 

 Κοινωνική Συνεισφορά. 

Ενδεικτικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύχθηκαν την προηγούμενη χρονιά ήταν η 

εβδομαδιαία γιορτή της βιοποικιλότητας, η εκστρατεία για τη μείωση πλαστικών μιας χρήσης, 

η τοποθέτηση συσκευής περισυλλογής μικροπλαστικών στο θαλάσσιο χώρο της μαρίνας 

(seabin) και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πελατών, επισκεπτών και δημοτών του Παλαιού 

Φαλήρου σε θέματα ασφάλειας, οδικής συμπεριφοράς καθώς και στο κρίσιμο θέμα της 

ρύπανσης των αγωγών ομβρίων με τη βοήθεια σχετικών ενημερωτικών εντύπων. 

 

"Δημιουργούμε αξία για όλους" 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Flisvos Marina A.E. κ. Σταύρος Κατσικάδης, σε σχετική 

δήλωση επισημαίνει: 

"Με περηφάνια παρουσιάζουμε τον Απολογισμό Δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2018 και 

αποδεικνύουμε έμπρακτα, με βάση συγκεκριμένους δείκτες αξιολόγησης, τη δέσμευσή μας στις 

αρχές της ποιότητας, της ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.. Δημιουργούμε αξία 

για όλους. Για το θαλάσσιο τουρισμό, για τους μετόχους μας, τους εργαζόμενούς μας, τους 
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πελάτες μας, τους επισκέπτες μας, το περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία 

δραστηριοποιούμαστε και προς την οποία θέλουμε να ανταποδίδουμε υπεύθυνα. Αυτή η 

φιλοσοφία δημιουργίας αξίας για όλους, βρίσκεται στο επιχειρηματικό "DNA" της LAMDA 

Flisvos Marina Α.Ε εδώ και 17 χρόνια. Κάθε επιτυχία δεν είναι για μας αφορμή εφησυχασμού 

αλλά πηγή δύναμης ώστε να πετύχουμε τους επόμενους, ακόμη υψηλότερους, στόχους μας.".  

 

Η στρατηγική της εταιρείας συνεχίζει να εστιάζει και για το έτος 2020 στην τεχνολογία, στο 

περιβάλλον και στην εκπαίδευση. Δρομολογούνται έργα και δράσεις όπως η εγκατάσταση 

φορτιστών για ηλεκτρικά οχήματα στους χώρους στάθμευσης της μαρίνας, η κομποστοποίηση 

των πράσινων αποβλήτων (green waste) από το πάρκο,  η διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου 

στον προλιμένα, η συμμετοχή σε νέες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως το Junior Achievement 

Greece, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογής ειδικού προγράμματος για επικοινωνία και 

εξυπηρέτηση πελατών χωρίς χρήση χαρτιού (paperless). 

------------------------------------------------- 

 

Σχετικά με τη LAMDA Flisvos Marina A.E. 

H LAMDA Flisvos Marina A.E. ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμενικών 

και χερσαίων εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο. Η υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου αξίας 55 εκ. ευρώ μετέτρεψε την μαρίνα σε έναν σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών 

τουριστικό λιμένα με δυνατότητα ελλιμενισμού 303 μεγάλων σκαφών αναψυχής. 

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων σε έκταση 6.200 τ.μ., με εστιατόρια, καφέ, εμπορικά καταστήματα, 

υπηρεσίες yachting, καθώς και η ανάπλαση των 25 στρεμμάτων πρασίνου δημιούργησαν ένα έργο ξεχωριστό στην 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Με την πιστοποίηση της οργάνωσης και του συστήματος διαχείρισης της μαρίνας στα θέματα ποιότητας και 

προστασίας του περιβάλλοντος κατά ISO9001 και ISO14001, τη συνεχή βράβευσή της με τη Γαλάζια Σημαία από 

το 2007, την διάκρισή της EFQM-Committed to Excellence 4star, το Χρυσό Βραβείο στα Tourism Awards 2016 

στην κατηγορία Facilities Excellence, τη βράβευσή της με τις 5 Χρυσές Άγκυρες Platinum, καθώς και με την 

πρόσφατη διάκρισή Seven Stars  στα Luxury, Hospitality και Lifestyle βραβεία, η Μαρίνα Φλοίσβου αποτελεί 

δικαιολογημένα τον απόλυτο προορισμό των mega yacht στην Ελλάδα, αλλά και στη Νοτιοδυτική Μεσόγειο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Δέσποινα Ψυχάρη, Flisvos Marina Customer Service and Marketing Manager, Τ: 210 9871000-2, e-mail: 

dpsichari@flisvosmarina.com 
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