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Κοινωνική Πολιτική 
 

Στο Kassandra Bay Resort γνωρίζουμε πολύ καλά την ανάγκη σεβασμού του τοπικού περιβάλλοντος 
και της τοπικής κοινωνίας. Το Kassandra Bay Resort λαμβάνει την ευθύνη και τη δέσμευση οι 
κοινωνικο-οικονομικές του επιπτώσεις να είναι θετικές και ευεργετικές στην τοπική κοινωνία, όπου 
αυτό είναι δυνατόν.  
 

Με τη βοήθεια των τοπικών προμηθευτών και των επιχειρηματικών μας εταίρων, προσπαθούμε να 
βελτιώσουμε, να υλοποιεί και να υποστηρίξουμε τα εξής:  
 

• Ένταξη: Σεβασμό, υποστήριξη και προώθηση του πολιτισμού,  των κανονισμών και διατήρηση 
του τοπικού περιβάλλοντος.  

• Συνεργασία: Διατήρηση συνεχούς διαλόγου με την τοπική κοινότητα για να γνωρίζει τις 
ανάγκες και να συμβάλει στην πρόοδο τους με υπεύθυνη συμπεριφορά.  

• Αγορά: Προτεραιότητα η αγορά τοπικών προϊόντων για την ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης της Κοινότητας, αρκεί να εξασφαλίζουν τους κανόνες σχετικά με 
κριτήρια ποιότητας, η τιμή, υγείας και η ασφάλεια τροφίμων.  

• Απασχόληση: Προτεραιότητα η πρόσληψη τοπικού προσωπικού για την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης της κοινωνίας στην οποία η εταιρεία είναι παρούσα και τον εμπλουτισμό της 
πολιτιστικής πολυμορφίας της ομάδας εργασίας 

 

Απασχόληση 
  

Στο Kassandra Bay Resort πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης – εκτός από την 
ικανοποίηση των πελατών της με τις παρεχόμενες υπηρεσίες-μετριέται επίσης από την ικανοποίηση 
των υπαλλήλων της και την ευημερία τους.  
Η ομάδα KBR χαρακτηρίζεται από αφοσίωσής του προς την εταιρεία και την ταυτοποίησή της με τη 
φιλοσοφία της . Για να εξασφαλίσoυμε ότι προσφέρουμε με συνέπεια στους επισκέπτες μας την 
καλύτερη εξυπηρέτηση σε καθημερινή βάση, δεσμευόμαστε στα παρακάτω: 
 

• Αντιμετώπιση: Αξιοπρεπή και δίκαιη μεταχείριση των υπαλλήλων, που σέβεται την 
προσωπικότητα και δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων  

• Απασχόληση: Τήρηση διαδικασιών για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών.  

• Ανάπτυξη: Ενθάρρυνση της επαγγελματικής απόδοσης των εργαζομένων, μέσω στόχων, 
διάφανων διαδικασιών και συνεχούς κατάρτισης 

• Αμοιβή: Ακολουθούμε πολιτική αποδοχών και κοινωνικών παροχών που είναι δίκαιη και 
σύμφωνα με το κοινωνικό και νομικό πλαίσιο.  

 Εργασιακές σχέσεις: αναγνωρίζουμε το δικαίωμα για συνδικαλιστική ένωση και ένταξη 
θεσπίζοντας μια σχέση που βασίζεται στο διάλογο και τη συνεργασία... 

 

Hotel Manager 
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Local Community Policy 
 

At Kassandra Bay Resort we are well aware of the need to fully respect the local environment, its 
community and its businesses.  Kassandra Bay Resort takes the responsibility and the commitment to 
ensure its social and economic impacts are positive and beneficial to the local community wherever 
possible. 
 

With the help of our local suppliers and business partners, we will strive to improve, implement and 
support the following: 
 

Commitments 
 

 Integration: Respect, support and promote culture, regulations and preservation of the local 
environment. 

 Collaboration: Maintain a constant dialogue with the local community and social agents to be 
aware of their needs and contribute to their progress through responsible behavior. 

 Purchasing: Prioritize the purchase of local products to strengthen the economic and social 
development of the community, provided that they guarantee the standards relating to 
quality, price and health and safety criteria. 

 Employment: Prioritize the recruitment of local staff to encourage the development of  the 
society in which the company is present and the enrichment of the cultural diversity of our 
work team 

 

Employment 
 

At Kassandra Bay Resort we strongly believe that the success of a company – apart from the 
satisfaction of its customers with the services provided – is also measured by the satisfaction of its 
employees and their well-being. 

The KBR team is characterized by its loyalty to the company and its identification with 
its philosophy of service. All this backed up by the Human Resources policy to ensure that we 
consistently offer our guests the best service on a daily basis. 

Commitments 
 

 Treatment: Guarantee decent and fair treatment, which is respectful and does not allow for 
any form of discrimination 

 Employment: have in place procedures to guarantee equal opportunities. 
 Development: Encourage the professional performance of employees through objective and 

transparent processes, promoting training for ongoing improvement. 
 Remuneration: Have in place remuneration policy and social benefits which are fair and in 

accordance with the social and regulatory framework. 
 Working relations: Recognize the right to trade union association and membership by 

establishing a relationship based on dialogue and cooperation... 
 

 
Hotel Manager 
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