
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
 
Πολιτικές 

• για τον Άνθρωπο 
• το Περιβάλλον 
• την Ενέργεια 
• την ποιότητα παραγωγής τροφίµων και 
• την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας 

 
 
Πρόλογος 
 
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µας είναι η δέσµευση µας να συµπεριλάβουµε στις επιχειρησιακές µας πρακτικές τα 
οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια η ́ και τις ενέργειες που είναι επάνω και πέρα από τις νοµοθετικές 
απαιτήσεις και σχετίζονται µε όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές µας. Το BALI PARADISE HOTEL 
είναι ανθρωπίνως και περιβαλλοντικά προσανατολισµένο στον αειφόρο τουρισµό µε στόχο να συµβάλει σε µια πιο 
ευαισθητοποιηµένη κοινωνία, σε ένα καλύτερο περιβάλλον και στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών 
ποιότητας στους πελάτες του. Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου BALI PARADISE HOTEL έχουν 
δεσµευθεί να εφαρµόσουν µια περιβαλλοντική, ενεργειακή και κοινωνική πολιτική. Η επιχείρηση θα παρακολουθεί 
συνεχώς την πλήρη και αποτελεσµατική εφαρµογή ενός εγκατεστηµένου συστήµατος, παρέχοντας τα αναγκαία µέσα 
για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία και βελτίωση του. Τέλος, δεσµεύεται να πιστοποιηθεί από διάφορους 
οργανισµούς για την απόδειξη των αναφερόµενων. Κατά συνέπεια, τα παραπάνω θα έχουν θετικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, το ανθρώπινο κεφάλαιο, στην κατανάλωση ενέργειας, την ανταγωνιστικότητα, τη συνολική απόδοση της 
επιχείρησης και στο κοινωνικό της αποτύπωµα. 
 
 
Οι δεσµεύσεις µας 
 
Κοινωνία και Άνθρωπος 
Γενικά 

• Ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας και ενθάρρυνση ανοικτής συζήτησης µεταξύ των εµπλεκόµενων στο πνεύµα 
της αλληλεγγύης 

• Έναντι των συνεργατών* της, η επιχείρηση δεσµεύεται να διασφαλίζει την νόµιµη και δίκαιη αµοιβή, άριστες 
συνθήκες εργασίας και ίση µεταχείριση χωρίς διακρίσεις 

• Κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης, µε σκοπό την ανάπτυξη της, διέπεται από αρχές που επιβάλλονται από 
τον νόµο, την ηθική, όπως η ανεξαρτησία, η εχεµύθεια, η πλήρης σωστή και αληθής πληροφόρηση και η 
ενεργός συµµέτοχη στο κοινωνικό περιβάλλον 

• Συµβολή στον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο µε όσα µέσα διαθέτει 
• Προστασία και υποστήριξη του τοπικού Δηµοτικού σχολείου και του τοπικού παιδικού σταθµού 
• Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από τοπικούς προµηθευτές, αγρότες, κτηνοτρόφους, εργολάβους, κλπ 
• Συλλογική εργασία καθαρισµού ακτών υπό την αιγίδα του προγράµµατος Legambiente 
• Προώθηση δενδροφύτευσης στην περιοχή 
• Χορηγία στο τοπικό σχολείο και τοπικό παιδικό σταθµό υπηρεσιών συντήρησης 

 
Χρηµατοδότηση Οργανισµών 

• S.O.S. παιδικά χωριά (ετήσια χρηµατοδότηση) 
• Η Επισκοπή της Μητρόπολης Ρεθύµνου (φιλανθρωπία: η συλλογή των χρησιµοποιηµένων υλικών από το 

ξενοδοχείο και το προσωπικό που δίνεται σε οικογένειες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, τρόφιµα & ποτά , 
κλπ) 

• Το σχολείο του Μπαλί (ανακαινίσεις, χρήση λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, επεµβάσεις συντηρήσεων) 
 
Συνεργαζόµενο Προσωπικό 
Ηθική Δέσµευση 

• Οι συνεργάτες µας είναι 100 % εντόπιοι χωρίς ουδεµία διάκριση καταγωγής, φύλλου, θρησκείας, πολιτικών 
πεποιθήσεων και γλώσσας 



• Καθιέρωση συναντήσεων των εργαζοµένων µε τους προϊστάµενους 3 φορές ετησίως (1 πριν το άνοιγµα του 
ξενοδοχείου, 1 κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και 1 στο τέλος για την ανασκόπηση) 

• Αναβάθµιση των εργαζοµένων µέσω της εκπαίδευσης µε σεµινάρια, εκδροµές και λοιπούς τρόπους 
• Άµεση αµφίδροµη επικοινωνία µε τη Διεύθυνση και Διοίκηση 
• Αποδοχή ζευγαριών ή ολόκληρων οικογενειών στην οµάδα των εργαζοµένων 
• Σύνταξη απόρρητων ατοµικών ιατρικών φακέλων στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής και υγείας του 

ανθρώπινου δυναµικού όπου πρόσβαση έχει µόνο ο Ιατρός Εργασίας 
• Η συνεχής προσπάθεια αναβάθµισης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 
• Παροχή επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση ατυχήµατος για όλα τα µέλη του προσωπικού µε 

ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία 
• Η ελεύθερη λειτουργία της Ένωσης Εργαζοµένων BALI PARADISE HOTEL και η απόλυτη ελευθερία των 

συνεργατών να επιλέγουν να γίνουν µέλη σε οποιαδήποτε οργάνωση, σωµατείο, εργατοϋπαλληλική ένωση, 
συνδικάτο επιθυµούν 

• Δεν συνεργαζόµαστε µε ανήλικες κάτω των 18 ετών σε καµία περίπτωση 
• Οι συνεργάτες µας αµείβονται και ασφαλίζονται υποχρεωτικώς σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µε ελάχιστη αµοιβή 

την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας όπως αυτή αναθεωρείται νοµοθετικά 
 
Νοµική Δέσµευση 

• Εφαρµόζεται επακριβώς η νοµοθεσία που αφορά σε όλα τα πεδία διεργασιών των συνεργατών 
• Υφίσταται εσωτερικός κανονισµός εργασίας εγκεκριµένος από την Επιθεώρηση Εργασίας και αναρτηµένος 

στην είσοδο τροφοδοσίας του ξενοδοχείου 
 
Οικονοµική και λειτουργική Δέσµευση 

• Για κάθε πρόσληψη γίνεται ατοµική σύµβαση εργασίας µε ανάλογη γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση 
Εργασίας και αντίτυπο στον συνεργάτη 

• Δεν υπάρχει ανασφάλιστο προσωπικό στην επιχείρηση, όλοι οι συνεργάτες είναι ασφαλισµένοι ώστε να 
απολαµβάνουν τόσο της δηµόσιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όσο και του συνταξιοδοτικού συστήµατος 

• Ένας εργαζόµενος εάν εργάζεται µεταξύ ηµέρες των οποίων τα ωράρια είναι κοντά µπορεί εφόσον υπάρχει η 
διαθεσιµότητα να µείνει στο ξενοδοχείο και να πάρει τα γεύµατά του 

• Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να αιτηθεί εργασία στην επιχείρηση εάν κι εφόσον: 1) υπάρχει 
διαθέσιµη θέση, 2) ο αιτών, ή η αιτούσα είναι κατάλληλος/η και διαθέτει προσόντα και 3) ο προϊστάµενος και 
το προσωπικό του αποφαίνονται θετικώς  

• Κάθε εργαζόµενος απολαµβάνει υποχρεωτικώς 1 ηµέρα ανάπαυσης ανά εβδοµάδα 
 
Η επιχείρηση διατηρεί άριστη συνεργασία µε το εργαζόµενο προσωπικό που το θεωρεί ως το σηµαντικό πυλώνα της 
επιχειρηµατικής της επιτυχίας και θα προσπαθεί µε όλα τα µέσα που διαθέτει να συντηρεί και επεκτείνει την παρούσα 
πολιτική. 
 
 
Μέτοχοι και Πελάτες 

• Δέσµευση έναντι των µετόχων και των εχόντων έννοµο συµφέρον έναντι της επιχείρησής µας 
• Πάγια δέσµευση για τη δηµιουργία υπεράξιας και εξασφάλιση εύλογης αποδόσεως των επενδύσεων 
• η κερδοφορία και η συνεχής αύξηση των ταµειακών ροών στο πλαίσιο της πλήρους κάλυψης της λειτουργίας, 

και της χρηµατοδότησης επεκτάσεων και ανακαινίσεων για την ανάπτυξή της. 
 
Οι πελάτες µας... ο πλούτος µας 
Η επιτυχία κι η ανάπτυξη της επιχείρησης εξαρτάται απόλυτα από την κατανόηση και ικανοποίηση των τρεχουσών, 
µελλοντικών αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της. Η επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας κι 
εστίασης των πελατών της κατά την παραµονή τους στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που διαθέτει. Για την 
επιτυχηµένη παροχή των υπηρεσιών η επιχείρηση θέτει στόχους, µηχανισµούς µέτρησης και βελτίωσης αυτών. 
 
Οι στόχοι για τους πελάτες µας είναι: 

• η σωστή εξυπηρέτησή τους 
• η αύξηση του % των επαναλαµβανόµενων πελατών 
• η ιδιαίτερη διαχείριση των επαναλαµβανόµενων πελατών 

 
 
 



Περιβάλλον και Ενέργεια 
Δεσµεύσεις για το περιβάλλον και την ενέργεια 

• Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2020: 
o µείωση της κατανάλωσης νερού κατά 5% ανά έτος και ανά διανυκτέρευση σύµφωνα µε τους δείκτες 

καταναλώσεων µε τη σταδιακή εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης νερού παντού στην 
ξενοδοχειακή µονάδα 

o µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,5% ανά έτος και ανά διανυκτέρευση σύµφωνα 
µε τους δείκτες καταναλώσεων µε την ορθότερη ανά τοµέα διαχείριση και την προώθηση – 
εγκατάσταση συστηµάτων παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τη χρήση 
αποδοτικότερων µέσων και µέσων µείωσης κατανάλωσης 

o µείωση της κατανάλωσης lpg κατά 2,5% ανά έτος και ανά διανυκτέρευση σύµφωνα µε τους δείκτες 
καταναλώσεων 

o Συνεχής έλεγχος της ενεργειακής αποδοτικότητας µέσω δεικτών ενεργειακής απόδοσης (epi’s), µε 
στόχο τη µείωση του κόστους της ενέργειας 

• Μείωση των όγκων απορριµµάτων κατά 10% έως το 2020: 
o Πρόγραµµα διαλογής των ανακυκλώσιµων υλικών, και η ελαχιστοποίηση τους 
o Μεγαλύτερη προσπάθεια και εύρεση τρόπων διαχωρισµού µε αύξηση του όγκου ανακυκλώσιµων 

υλικών 
o Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στις αγορές του ξενοδοχείου σε µεγάλες ποσότητες µε ανακυκλώσιµα 

υλικά συσκευασίας ή καθόλου υλικά συσκευασίας 
o Συµµετοχή των συνεργαζόµενων προµηθευτών και υπεργολάβων σε όλες τις διαδικασίες 

• Μείωση της χρήσης χηµικών υλικών ουσιών 
o Χρήση υλικών φιλικών προς τον άνθρωπο 
o Μείωση των χηµικών καθαριστικών και αντικατάσταση µε βιοδιασπώµενα οικολογικά υλικά, 5% 

ετησίως έως το 2020 
o Χρήση, όπου είναι δυνατόν, φυσικών υλικών και εξάλειψη της χρήσης των προϊόντων και 

δραστηριοτήτων που δηµιουργούν υψηλές περιβαλλοντικές απειλές 
• Για το περιβάλλον και την ενέργεια γενικότερα 

o Μείωση των εκποµπών CΟ2 (tns) κατά 2,5% ετησίως 
o Αύξηση της ευαισθητοποίησης του πελάτη και του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος και  

ενέργειας 
o Συνεχείς επεµβάσεις και εφαρµογή τρόπων διαχείρισης των δραστηριοτήτων στα κτιριακά κελύφη µε 

γνώµονα την βιοκλιµατική νοοτροπία 
o Δηµιουργία ενός εξαιρετικού φυσικού περιβάλλοντος από τις κατά το δυνατόν εντόπιες ποικιλίες 

δέντρων και φυτών που συµβάλλουν στην αύξηση της βιοκλιµατικής λογικής 
o Καθιέρωση αντικειµενικών στόχων και σκοπών µε την προετοιµασία και την εφαρµογή σχεδίων 

δράσης για να επιτευχθεί πρόληψη της ρύπανσης 
o Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (αέρας, έδαφος, νερό) που επηρεάζονται από τις 

δραστηριότητές µας 
o Διεξαγωγή των περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων των περιβαλλοντικών θεµάτων που 

προκαλούν ανησυχία 
o Εφαρµογή της συνεχούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του προσωπικού, των συνεργατών 

 
Βοτανικός κήπος 
Σε µια µεγάλη έκταση 26.000 m2  η επιχείρηση έχει δηµιουργήσει έναν κήπο µε περίπου 150 διαφορετικά είδη δέντρων 
και φυτών. Η «Βοτανική Οδός» ξεκινάει από το λόµπι του ξενοδοχείου. Ο κήπος ποτίζεται σε συγκεκριµένες ώρες της 
ηµέρας για τη διατήρηση των υπόγειων υδάτων, και τη νύχτα για να αποφευχθεί η εξάτµιση και η σπατάλη του νερού. 
Μια εξειδικευµένη γεωπονική επιχείρηση ελέγχει ετησίως το σύστηµα και δίνει πιστοποιήσεις για την ποιότητα του 
εδάφους, τις ανάγκες σε λίπασµα. Ο κήπος δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και δηµιουργεί ένα 
µοναδικό µικροκλίµα µε τα αρώµατα και τα χρώµατα της φύσης. 
 
 
Διαχείριση απορριµµάτων και ανακύκλωση 

• Αγορά προϊόντων σε µεγάλες ποσότητες σε επιστρεφόµενες ή επαναχρησιµοποιούµενες συσκευασίες (µπύρα 
σε βαρέλια, φρούτα και λαχανικά σε κασόνια και τσουβάλια κλπ.) κι όχι σε ατοµικές συσκευασίες 

• Μείωση προϊόντων σε συσκευασία µιας χρήσης, πλαστικών αντικειµένων και αλουµινόχαρτου 
• Μη χρήση ατοµικών ποσοτήτων στα είδη πρωινού, διακοσµητικών για κοκτέιλ, όπου είναι δυνατόν 
• Μη χρήση κουτιών αλουµινίου µικρών συσκευασιών αλλά πλαστικών φιαλών 
• Χρήση υγρού σαπουνιού στις δηµόσιες τουαλέτες 



• Μη χρήση υλικών µπάνιου για περιποίηση παρά µόνο σε περίπτωση ειδικών πακέτων διακοπών που τα 
συµπεριλαµβάνει 

• Το ξενοδοχείο µας ανακυκλώνει τα ακόλουθα υλικά : Μπαταρίες, Δοχεία µελάνης, Έλαια, Γυαλί, Λαµπτήρες, 
Ελαστικά αυτοκινήτων, Χαρτί και χαρτόνι, Πλαστικό, Αλουµίνιο, σίδερο λευκοσίδηρο καθώς κι οποιοδήποτε 
άλλο ανακυκλώσιµο υλικό 

 
Μείωση στην κατανάλωση 
Ηλεκτρισµός 

• Κουρτίνες στα ψυγεία κουζίνας για την αποφυγή απώλειας ενέργειας 
• Πλύσιµο ρούχων χωρίς πρόπλυση 
• Πλυντήρια ρούχων - πιάτων συνδεδεµένα µε παροχή ζεστού νερού χρήσης (από τον ήλιο 95%) χωρίς χρήση 

της θέρµανσης µε ρεύµα 
• 100 % των λαµπτήρων στο ξενοδοχείο είναι Α κλάσης δηλαδή 3-25 W αντί για 40 - 1000 W συµβατικών 
• Χρήση των αισθητήρων κίνησης και χρονοδιακοπτών για τη µείωση της χρήσης των φώτων σε κοινόχρηστους 

χώρους 
• Διπλοί υαλοπίνακες σε όλα τα δωµάτια για να εξοικονοµείται ενέργεια από τον κλιµατισµό 
• 100 kWh φωτοβολταϊκού πάρκου που παράγει περίπου 115.000 kWh ανά έτος 
• Αυτόµατη διακοπή του κλιµατισµού κατά το άνοιγµα των παραθύρων στα δωµάτια και λειτουργία του 

κλιµατισµού σύµφωνα µε ορισµένο ηµερήσιο πρόγραµµα (πλην ωρών αιχµής) 
• Κλιµατισµός split units, είτε σε κατηγορία inverter, ή µε εσωτερικό σύστηµα που παρεµβαίνει στη ρύθµιση 

θερµοκρασίας για πιο αποδοτική χρήση (εύρος > 21 στη θερµότητα & > 22 σε κρύο ) 
• Δεν λειτουργεί κλιµατισµός σε κοινόχρηστους χώρους (εκτός από disco, αίθουσες συνεδρίων και 

καταστήµατα), αντίθετα χρησιµοποιείται ο φυσικός δροσισµός 
 
Θερµική παραγωγή ενέργειας 

• 450 τ.µ. ηλιακών συλλεκτών 2ης – 3ης  γενιάς 
• 2 κεντρικοί εγκέφαλοι συστηµάτων παραγωγής ζεστού νερού από τον ήλιο (95 %) και συµπλήρωση µε lpg από 

ταχυθερµαντήρες και ένα καυστήρα(5 %) 
• Αποκλειστική χρήση του lpg στην παραγωγή τροφίµων και την παραγωγή ζεστού νερού (από το 1999) και όχι 

από τον ηλεκτρισµό, άνθρακα , ή βαρέα κλάσµατα ελαίων 
 
Νερό 

• Εξοικονοµητές νερού για µπάνια, κουζίνες, ντουζιέρες (< 9 lt / min) 
• Διπλή ταχύτητα στα καζανάκια σε όλα τα δωµάτια και στα wc στους κοινόχρηστους χώρους 
• Πετσέτες και σεντόνια αλλάζονται 2-3 φορές την εβδοµάδα, αντί καθηµερινά 
• Αυτόµατο σύστηµα άρδευσης (µε νεροστάλαξη) σε όλο τον κήπο (95 % των κήπων) 

 
Άλλες παρεµβάσεις 

• Εναλλάκτες θερµότητας για την ψύξη και κατάψυξη κεντρικών συστηµάτων για την ανάκτηση ενέργειας 
(εξοικονόµηση 70 µ3 lpg ηµερησίως, θέρµανση ηµερησίως 2.000 lt boiler) 

• Inverters στην κεντρική ψύξη – κατάψυξη, καθώς και κυκλοφορητές ζεστού νερού και εξαερισµών κουζίνας 
• Inverters στα πιεστικά συγκροτήµατα ύδρευσης 

 
Μείωση θορύβου 

• Διεργασίες προσωπικού και οµάδας ψυχαγωγίας 
• Μηχανές 
• Μείωση θορύβων στους διαδρόµους 
• Βελτίωση ηχοµόνωσης σε τοίχους, πόρτες, παράθυρα 
• Μείωση θορύβου φορτοεκφορτώσεις προµηθευτών 
• Συστηµατικός έλεγχος µηχανηµάτων ξενοδοχείου για σωστή συντήρηση και αποφυγή θορύβων 
• Ρύθµιση ωραρίου θορυβωδών µηχανηµάτων ώστε να µην ενοχλούνται οι ένοικοι, περίοικοι 

 
Xρήση µη επικίνδυνων ουσιών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

• Πιστοποιηµένα υλικά (χρώµατα, κλπ) σε ανακαινίσεις  
• Μη-χρήση των CFC 
• Χρήση φυσικών και οικολογικών καθαριστικών 
• Ελάχιστη χρήση του χλωρίου 

 
Προληπτικοί έλεγχοι συντήρησης 



• Ετήσια συντήρηση και αλλαγή φίλτρων, γενική συντήρηση των κλιµατιστικών 
• Αντλίες κολυµβητικών δεξαµενών 
• Ετήσια συντήρηση στα κεντρικά συστήµατα ψύξης και κατάψυξης 
• 3µηνιαίος έλεγχος και συντήρηση στους λέβητες παραγωγής ζεστών νερών 
• Γενικός έλεγχος (µε αρχειοθέτηση) όλων των βαρέων µηχανηµάτων, συσκευών και εγκαταστάσεων 

 
Γραφεία διοίκησης 
Ανακυκλωµένο χαρτί ή χαρτί που προέρχεται από δάση που έχουν δηµιουργηθεί µε σκοπό την υλοτόµηση, χαρτί που 
δεν έχει υποστεί λεύκανση µε χλώριο, διορθωτικά υγρά που δεν έχουν ως βάση οργανικούς διαλύτες. Χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e–mail) και fax αντί του ταχυδροµείου, PDF µορφή ανταλλαγής ενηµέρωσης, χρήση toner 
εκτυπωτών που µπορούν να ξαναγεµίσουν και εκτυπωτών µε δυνατότητα διπλής όψης εκτύπωσης 
 
Περιβαλλοντικές δραστηριότητες 

• Πληροφορίες στην υποδοχή, Στο lobby, Σε χώρους εργασίας του προσπικού, Στη σελίδα µας στο διαδίκτυο 
• Βοτανικός δρόµος στο ξενοδοχείο που προσφέρει 150 διαφορετικά είδη λουλουδιών και φυτών 
• Έντυπο υλικό σχετικό µε την οικολογία και την κοινωνική βοήθεια 
• Καθαρισµός βυθού θάλασσας µε τη βοήθεια της τοπικής οµάδας καταδύσεων 
• Δενδροφυτεύσεις στην περιοχή 
• Αναφορά στις τοπικές ειδήσεις σχετικά για τις πολιτικές µας 
• Περισυλλογή σκουπιδιών από την ακτή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα Legambiente 
• Σεµινάρια για το προσωπικό στο χώρο του ξενοδοχείου 

 
 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
 
Πρόλογος 
Η επιχείρηση δεσµεύεται για την τήρηση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τη διαρκή βελτίωσή της 
αποτελεσµατικότητάς του στο πλαίσιο της ικανοποίησης των πελατών, µεριµνώντας ταυτόχρονα στη συµµόρφωση µε 
τις κανονιστικές και νοµοθετικές απαιτήσεις που προϋποθέτουν τη δραστηριότητά της συµφώνως προς τα 
εφαρµοζόµενα πρότυπα. 
 
Δέσµευση επιχείρησης για τη διοίκηση ολικής ποιότητας 

• την ανάπτυξη των συστηµάτων µέσω της συνεχιζόµενης βελτίωσης και της διαδικασίας σχεδιασµού των 
διαδικασιών που έχει αναπτύξει, 

• το σχεδιασµό των πολιτικών 1) ενέργειας, 2) περιβάλλοντος, 3) ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας, 4) 
ποιότητας και 5) ασφάλειας τροφίµων και τη δηµιουργία οµάδων σχετικές προς κάθε τοµέα 

• την προσφορά αναγκαίων πόρων για να µπορέσει η οµάδα να τηρήσει στόχους και σκοπούς προς όφελος της 
επιχείρησης, του ανθρωπίνου δυναµικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος 

 
Η επιχείρηση δεσµεύεται για την διάθεση υλικών και ανθρώπινων πόρων για την σωστή λειτουργία τόσο της ίδιας, όσο 
και του ΣΔΟΠ που εφαρµόζει. Πριν από κάθε διαχειριστική περίοδο γίνονται συναντήσεις ώστε τα στελέχη 
(προϊστάµενοι τµηµάτων) της επιχείρησης να προτείνουν και να ενηµερωθούν. Ο ΟΜ, ΕΣ κατόπιν ενηµερώνουν τη 
Διοίκηση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης παίρνει τις αναγκαίες εγκρίσεις αναπροσαρµόζοντας τις ανάγκες βάσει 
των προτάσεων των στελεχών ανάλογα. Το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης είναι ενήµερο για τους στόχους 
καθώς και την πολιτική προς τον πελάτη, µέσω σεµιναρίων, συγκεντρώσεων, συναντήσεων και τεκµηριωµένων 
κοινοποιήσεων (αποδείξεις παραλαβής εγγράφων σε όλα τα πεδία). Η επιχείρηση αποφάσισε την εφαρµογή του ΣΔOΠ 
ως κίνητρο για την σωστή λειτουργία και οργάνωση της, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που η ίδια έχει θέσει, 
καθώς και για τη γενικότερη προώθηση, αποδοτικότητα και κερδοφορίας της βασισµένη στην ικανοποίηση του 
ανθρώπινου παράγοντα πελάτες – προσωπικό. Η Διοίκηση ενηµερώνεται διαρκώς για τις νοµικές απαιτήσεις και τους 
κανόνες που διέπουν τις επιχειρήσεις του κλάδου που ανήκει µέσω του ΕΣ και τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία των νοµικών 
απαιτήσεων (ΦΕΚ, σύστηµα πυρόσβεσης, ασφάλειας προσωπικού , οδηγίες για τρόφιµα κ.α.) 
 
Υφιστάµενες πιστοποιήσεις 
Όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών η εταιρεία έχει ενσωµατώσει στα συστήµατα λειτουργίας τη σειρά ISO & 
OHSAS , καθώς και άλλους οργανισµούς 

• ISO 9001:2008 για την ποιότητα των 
υπηρεσιών (µη-πιστοποιηµένο) 

• ISO 22000 για την ασφάλεια των τροφίµων 
• ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση 

• ISO 50001:2011 για τη διαχείριση της 
ενέργειας (χωρίς πιστοποίηση) 

• OHSAS 18001:2007  (µη-πιστοποιηµένο) 
• Greek Key 



• Blue Flag 
• Ecolabel 
• Travelife Gold 
• Πιστοποιήσεις 3 ανελκυστήρων 
• Πιστοποίηση waterpark 

• Πιστοποίηση Mini-Club (παιδικός σταθµός) 
• Tripadvisor Platinum 
• Five Leaf System 
• Green Hotels 

 
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 
Για την Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας η επιχείρηση φροντίζει να παρέχει ασφαλείς χώρους εργασίας, ενώ 
εκπόνησε τη µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου για την πρόληψη των ατυχηµάτων η οποία περιέχει θεµελιώδεις αρχές 
και αναλυτικές οδηγίες για τα θέµατα που απασχολούν κάθε εργαζόµενο ανάλογα µε την ειδικότητά του. Οι οδηγίες 
ασφαλείας που βρίσκονται στα χέρια του ΟΜ και όλων των προϊσταµένων ανάλογα το τµήµα και τις ειδικότητες. Για να 
εξασφαλισθεί ότι η παραµονή των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας δεν εµπεριέχει κινδύνους, δεν αρκεί µόνον η 
προσπάθεια αυτή της επιχείρησης, αλλά και η βοήθεια του ίδιου του ανθρωπίνου δυναµικού το οποίο η επιχείρηση το 
ευαισθητοποιεί και το υποχρεώνει να τηρεί απαρεγκλίτως τους κανόνες της ΥΑΕ. Για αυτό το λόγο η επιχείρηση 
διαθέτει όλα τα δυνατά µέσα ώστε να τεκµηριώνεται ότι το ανθρώπινο δυναµικό της έχει ενηµερωθεί, εκπαιδευθεί, 
ευαισθητοποιηθεί και δεσµευθεί να τηρεί τους κανόνες προς όφελός του για την ασφάλεια και την υγεία του, τη µείωση 
πιθανότητας εργατικού ατυχήµατος και τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. 
Η επιχείρηση αναγνωρίζει ότι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποτελεί ενιαίο µέρος της επιχειρηµατικής επίδοσης 
και πρωταρχική ευθύνη της Διοίκησης 

• περιλαµβάνει δέσµευση για συµµόρφωση τουλάχιστον προς την ισχύουσα νοµοθεσία για την ΥΑΕ και προς 
τις άλλες απαιτήσεις τις οποίες υποχρεούται να ακολουθεί 

• είναι τεκµηριωµένη, κατανοητή από όλους, εφαρµόζεται και συντηρείται σε όλα τα επίπεδα  
• περιλαµβάνει δέσµευση για την παροχή επαρκών και κατάλληλων πόρων για την εφαρµογή της 
• περιλαµβάνει δεσµεύσεις για συνεχή περιοδική ανασκόπηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραµένει σχετική 

και κατάλληλη, µε περιοδικούς ελέγχους µε εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις για συνεχή βελτίωση 
• κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόµενους µε σκοπό την εµπλοκή τους και την από την πλευρά τους δέσµευση 

για την εφαρµογή της πολιτικής αυτής 
• εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης λαµβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε 

θέµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία ώστε να είναι ικανοί να εκπληρώσουν τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις τους 

• είναι διαθέσιµη σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, εντός και εκτός της επιχείρησης 
 
Η γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου µε ηµεροµηνία Οκτ-2009 αποτελεί την συστηµατική εξέταση όλων των 
πλευρών κάθε εργασίας από την επιχείρηση µε συγκεκριµένους στόχους και σκοπούς: 

• Να αποφασίζονται και να εφαρµόζονται τα πλέον ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζοµένων, σύµφωνα πάντοτε µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία, ούτως ώστε να 
εξαλειφθούν ή ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν ή είναι δυνατόν να υπάρξουν στους χώρους 
εργασίας 

• Να είναι δυνατόν να διαπιστώνεται κατά πόσο τα εφαρµοζόµενα µέτρα είναι τα πλέον κατάλληλα και εάν 
χρειασθεί να αντικατασταθούν µε άλλα πιο αποτελεσµατικά ή να συµπληρωθούν 

• Να είναι σε θέση να αποδεικνύεται στους εργαζόµενους, και στις αρµόδιες αρχές ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι 
οι σχετικοί µε την εργασία παράγοντες προστασίας και ότι έχει ληφθεί η ενδεδειγµένη τεκµηριωµένη απόφαση 
σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας τους 

• Να είναι σε θέση να αναθεωρηθούν προηγούµενες αποφάσεις και ενέργειες όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από 
µια αλλαγή στον εξοπλισµό, τα υλικά ή την οργάνωση της εργασίας 

 
Η εκτίµηση επίσης λαµβάνει υπόψη την καταγραφή και ανάλυση των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών 
ασθενειών, που προβλέπονται από τα άρθρα 6 και 9 του Ν. 1568/85 και το άρθρο 8 του Π.Δ. 17/96. 
 
 
Προστασία παιδιών και ανηλίκων 
 
Αφορά σε 

• πελάτες ηλικίας από 0-17,99 ετών 
• συγγενείς Α’ βαθµού των παραπάνω που θα αλληλεπιδράσουν µε την επιχείρηση 
• µέλη αυτής της ηλικίας που κατοικούν και ανήκουν στις οικογένειες της τοπικής κοινωνίας του Μπαλίου, 

συµπεριλαµβανόµενου του σχολείου και του παιδικού σταθµού, 
 
Δέσµευση 



• να αναφέρει απευθείας στη Διεύθυνση οποιοδήποτε συµβάν πέσει στην αντίληψή της 
• να προστατεύουµε τους ανήλικες οι οποίοι βρίσκονται και κινούνται ελεύθερα εντός της µονάδας 
• να παρακολουθούµε οποιοδήποτε θέµα θέλει προκύψει εντός των δωµατίων 
• να ζητάµε περισσότερες πληροφορίες σε περίπτωση που εµφανίζεται µονογονεϊκή οικογένεια και να 

ενηµερώνουµε τον τουριστικό πράκτορα και τις αρµόδιες αρχές (πιστοποιητικό γεννήσεων, κλπ) 
• στην µη πρόσληψη και απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών σε καµία περίπτωση 
• στην προστασία στο πλαίσιο των ευθυνών της µε κάθε δυνατό µέσο των οµάδων αυτών στο χώρο κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης από οτιδήποτε το κακόβουλο ή από κινδύνους που προέρχονται από τις 
δραστηριότητες και διεργασίες 

• στο φιλική προσέγγιση σε οποιαδήποτε περίπτωση έστω και από αρνητική έκβαση 
• στην προστασία των παιδιών από κακόβουλες ενέργειες των γονέων τους κατά τη διάρκεια διαµονής τους στο 

ξενοδοχείο 
• στο να φροντίζει σε συνεργασία µε το συνεργαζόµενο πρακτορείο να αντιµετωπίζει συγκρούσεις µεταξύ των 

οικογενειών µε παιδιά  
 
Πελάτες που αφορούν σε αυτή την ηλικία 
Οι γονείς µε παιδιά (έως 18 ετών) είναι ευπρόσδεκτοι να µείνουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης παραµένοντας 
αυτοί αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα µέλη της οικογένειάς τους. Η διοίκηση και οι εργαζόµενοι της επιχείρησης δεν 
είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά αυτά. 
Οι γονείς των παιδιών είναι υποχρεωµένοι να διασφαλίσουν ώστε τα παιδιά τους: 

• να µην ενοχλούν τους άλλους επισκέπτες κάνοντας θόρυβο ή διατρέχοντας κίνδυνο 
• να συµπεριφέρονται κόσµια σε όλους τους χώρους (εστιατόρια, κολυµβητικές δεξαµενές, κλπ) ιδιαιτέρως κατά 

τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας 
• να τηρούν επακριβώς τους κανονισµούς ασφαλείας των χώρων ιδιαιτέρως των κολυµβητικών δεξαµενών 
• να προσέχουν να µην τρέχουν στους δρόµους και στο parking 
• να είναι ασφαλή σε οποιονδήποτε υδάτινο χώρο (θάλασσα και κολυµβητικές δεξαµενές) 
• να µην κάνουν άσκοπα χρήση του εξοπλισµού ασφαλείας 
• να ενηµερώνουν τη διεύθυνση για οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας πρότερο ή που ήθελε εµφανιστεί κατά τη 

διάρκεια της διαµονής τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
• να εισέρχονται µε ταχύτητα στους χώρους, διαδρόµους, τροφοδοσία και parking 
• να σέβονται το εργαζόµενο προσωπικό και την τοπική κοινωνία και να ενηµερώνουν άµεσα για οποιοδήποτε 

πρόβληµα ήθελε προκύψει 
 
Το εργαζόµενο προσωπικό της επιχείρησης οφείλει να ακολουθεί τις κάτωθι οδηγίες στις σχέσεις και επαφές µε παιδιά 
κάτω των 18 ετών: 

• Φιλική προσέγγιση 
• Απαγορευτικά, καµία επαφή οποιουδήποτε τύπου σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων 
• Προστασία από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, ή κακόβουλης ή ανάρµοστης ενέργειας από µέρους παιδιών 

τέτοιας ηλικίας  
• Σύµφωνα µε την ένδειξη πελάτη (βραχιόλι) αυτά έχουν ιδιαίτερα χρώµατα που δείχνουν τη δυνατότητα του 

πελάτη να έχει πρόσβαση στην κατανάλωση οινοπνεύµατος – ειδών καπνού 
 
Στις παρακάτω περιπτώσεις ειδοποιούµε άµεσα Διεύθυνση και Διοίκηση εάν: 

• Στην υποδοχή προσέλθει Ενήλικας-η µε Ανήλικα-η µε διαφορετικά επώνυµα µετά από υποχρεωτικό έλεγχο της 
υποδοχής άσχετα εάν είναι µεµονωµένοι ή πρακτορειακοί πελάτες 

• Παιδί/ανήλικος/η βρεθεί σε δωµάτιο πελάτη χτυπηµένο 
• Γονέας έχει δηµιουργήσει πρόβληµα στο παιδί-ανήλικο µέρος της οικογένειάς ή µη, και βρίσκεται σε πιθανό 

κίνδυνο 
• Ενήλικος/η φωτογραφίζει κατ’ εξακολούθηση παιδιά/ανήλικους-ες εντός του ξενοδοχείου 
• Εάν γονέας παιδιού/ανήλικου/ης ζητάει να δοθεί η δυνατότητα να καταναλωθεί από τον δεύτερο οινόπνευµα ή 

να µπορέσει να αγοράσει είδη καπνού 
• Ενήλικος/η προσφέρει από το all-inclusive οινοπνευµατώδη σε παιδιά/ανήλικους/ες 
• Ενήλικος δηµιουργεί την εντύπωση ότι θέλει κάτι από παιδί/ανήλικο/η χωρίς να είναι ο γονέας αυτού 

 
 


