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Πολιτική Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 
Προοίμιο  
Το Kassandra Bay Resort, αναγνωρίζει και σέβεται τις αρχές που περιέχονται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι πολιτικές του Kassandra Bay Resort αντικατοπτρίζουν 
τη δέσμευσή μας για την διεξαγωγή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας  κατά τρόπο σύμφωνο 
με τις αρχές αυτές, καθώς και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της σφαίρας 
επιρροής της εταιρίας. Το Kassandra Bay Resort δεσμεύεται για υπεύθυνες πρακτικές στον 
εργασιακό χώρο, και προσπαθεί για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά 
τρόπο απαλλαγμένο από συνενοχή όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 
βασικές αξίες του Kassandra Bay Resort ενσωματώνουν δέσμευση για ηθικές επιχειρηματικές 
πρακτικές και εταιρική κοινωνική ευθύνη. 
 
Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών 
Το Kassandra Bay Resort καταδικάζει όλες τις μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών. Η Εταιρεία δεν 
προσλαμβάνει παιδιά και υποστηρίζει την κατάργηση της εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας.  
Το Kassandra Bay Resort υποστηρίζει θερμά τους νόμους που θεσπίστηκαν για την πρόληψη και την 
τιμωρία του εγκλήματος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών.  
Η εταιρεία θα εργαστεί για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τέτοιου είδους 
εκμετάλλευση, και θα συνεργαστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση τυχόν 
τέτοιων περιπτώσεων εκμετάλλευσης τις οποίες έχει αντιληφθεί. 
 
Ηθική Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς  
Το Kassandra Bay Resort έχει υιοθετήσει ολοκληρωμένη ηθική και τις σχετικές πολιτικές που 
εφαρμόζονται στους υπαλλήλους της και απαιτούν η επιχειρηματική της δραστηριότητα να 
διεξάγεται με τιμιότητα και ακεραιότητα, και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους. 
ΟΙ πολιτικές του  Kassandra Bay Resort καθορίζουν σαφή ηθικά πρότυπα και κατευθυντήριες 
γραμμές για την διεξαγωγή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Όλοι οι συνεργάτες της 
εταιρείας οφείλουν να τηρούν το νόμο και να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές 
σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις, την ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά.  
 
Προστασία των Δικαιωμάτων των Συνεργατών 
Το Kassandra Bay Resort υποστηρίζει και υπερασπίζεται την εξάλειψη των πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία. Προωθεί και τάσσεται υπέρ της 
πολυμορφίας σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Τέλος το Kassandra Bay 
Resort υποστηρίζει την εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής, καταπειστικής ή 
υποχρεωτικής εργασίας και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε. 
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Human Rights Policy Statement 
 
Preamble  
Kassandra Bay Resort acknowledges and respects the principles contained in the Universal 
Declaration of Human Rights.  Kassandra Bay Resorts’ Policy reflects our commitment to conduct 
business in a manner consistent with these principles and to protect human rights within the 
company’s sphere of influence. KBR is committed to responsible workplace practices, and endeavors 
to conduct its business operations in a manner that is free from complicity in human rights abuses.  
Kassandra Bay Resort’ core values and culture embody a commitment to ethical business practices 
and corporate social responsibility. 
 
Protection of the Rights of Children  
Kassandra Bay Resort condemns all forms of exploitation of children. The Company does not recruit 
child labor, and supports the elimination of exploitative child labor. Kassandra Bay Resort also 
supports laws duly enacted to prevent and punish the crime of sexual exploitation of children. 
Kassandra Bay Resort will work to raise awareness concerning such exploitation, and will cooperate 
with law enforcement authorities to address any such instances of exploitation of which the Company 
becomes aware.  
 
Ethical Business Conduct  
Kassandra Bay Resort has adopted comprehensive ethics and related policies applicable to its 
employees that require its business be conducted with honesty and integrity, and in compliance with 
all applicable laws. Kassandra Bay Resort policies establish clear ethical standards and guidelines for 
how we do business and establish accountability. All company associates are required to obey the law 
and comply with specific standards relating to legal obligations, ethics, and business conduct. The 
Company has clear accountability mechanisms in place to monitor and report on compliance with 
these directives.  
 
Protection of the Rights of Associates  
Kassandra Bay Resort supports and upholds the elimination of discriminatory practices with respect to 
employment and occupation, and promotes and embraces diversity in all aspects of its business 
operations. Kassandra Bay Resort further supports the elimination of all forms of forced, bonded or 
compulsory labor. 
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