
 

  
 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Το Ξενοδοχείο SKIATHOS PALACE δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, ικανοποιώντας τις 
τρέχουσες νομικές απαιτήσεις, πετυχαίνοντας το μέγιστο επίπεδο ποιότητας που απαιτείται από τους πελάτες μας και 
συμβάλλοντας στις τοπικές κοινωνίες μέσω των φιλανθρωπικών εισφορών και του εθελοντισμού. 
Το Ξενοδοχείο SKIATHOS PALACE θα θεωρείται από τους κατοίκους της Σκιάθου ως ένας καλός γείτονας που είναι 
πάντα εκεί για να δώσει μια χείρα βοηθείας και να παρέχει υποστήριξη για τις τοπικές οργανώσεις και φιλανθρωπικά 
ιδρύματα. Σεβόμαστε και υπερασπιζόμαστε με σθένος τα ανθρώπινα δικαιώματα και την διαφορετικότητα των 
ανθρώπων.   
Η διοικητική ομάδα θα υποστηρίξει με συνέπεια και θα ενεργοποιήσει όλους τους εργαζόμενους, ώστε να παρέχουν 
συνεχώς εμπνευσμένες υπηρεσίες, να προσπαθούν να ενισχύουν την παραγωγικότητά τους και να διασφαλίζουν την 
ικανοποίηση των πελατών. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φροντίδας, εμπιστοσύνης, 
σεβασμού, δικαιοσύνης και ομαδικής εργασίας και θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων πολιτικών που 
εφαρμόζονται για τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία, αντίστοιχα: 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
• Εκπαίδευση: Από το στάδιο της πρόσληψης, όλο το προσωπικό μας εκπαιδεύεται ώστε να κατανοήσει τα νόμιμα 

δικαιώματα και τις ευθύνες του. Κάθε εργαζόμενος ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε εσωτερικά εκπαιδευτικά σεμινάρια/ 
εργαστήρια, προκειμένου να αποκτήσει μια καλύτερη κατανόηση των καθημερινών προκλήσεων και των θεμάτων που 
αφορούν τα καθήκοντά του / της. 

• Αποδοχές του προσωπικού: Διασφαλίζουμε ότι όλο το προσωπικό μας πληρώνεται, τουλάχιστο, με τον εθνικό κατώτατο 
μισθό σε όλες τις θέσεις, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη σεξουαλικότητα, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον 
πολιτισμό ή την αναπηρία του. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν σύμβαση εργασίας που υπογράφεται πριν αρχίσουν να 
εργάζονται με  πλήρη διαφάνεια και αυστηρή τήρηση των όρων. 

• Φροντίδα Υγείας: Όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται για τις ιατρικές υπηρεσίες και ιατρικές επισκέψεις, μέσω του κρατικού 
φορέα ασφάλισης και του γιατρού εργασίας. 

• Προσλήψεις: Σύμφωνα με την βασική πολιτική προσλήψεων μας, περισσότερο από το 80% του προσωπικού μας 
προέρχεται από την τοπική κοινωνία. 

• Παροχές σε εργαζόμενους: Τα οφέλη των απασχολούμενων περιλαμβάνουν τρία δωρεάν γεύματα την ημέρα, καθώς και 
ποτά σε μειωμένες τιμές συν το πλεονέκτημα της χρήσης των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου κατά τις ημέρες άδειας, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι εργαζόμενοι που δεν είναι κάτοικοι της Σκιάθου έχουν επίσης το δικαίωμα να διαμένουν 
στα ειδικά δωμάτια προσωπικού του ξενοδοχείου χωρίς κανένα κόστος.  
 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
• Ενδιαφερόμενοι: Κανονίζουμε συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τις 

κοινότητες του νησιού, οι οποίες προσδιορίζονται ως βασικοί παράγοντες των καθημερινών εργασιών του ξενοδοχείου.  
• Εθελοντισμός: Σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα 

προαιρετικό πρόγραμμα εθελοντισμού του προσωπικού, όπου οι εργαζόμενοι, εν ώρα εργασίας, μπορούν να 
συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικές  ή / και κοινωνικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο νησί.  

• Δωρεά & Φιλανθρωπία: Εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής, μέσα από 
χορηγίες και δωρεές σε τοπικούς φορείς και συλλόγους του νησιού. Επιπλέον, τους παρέχουμε δωρεάν διαμονή και 
υπηρεσίες στους χώρους του ξενοδοχείου μας. 

• Τοπικές Επιχειρήσεις: Πάνω από το 70% των τροφίμων και των ποτών προέρχονται από τις τοπικές επιχειρήσεις, 
στοχεύοντας σε αύξηση έως και 90% στα επόμενα 5 χρόνια. 

• Καταφύγιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Σε περίπτωση καταστροφικών γεγονότων, όπως είναι οι πλημμύρες, οι 
σεισμοί, κλπ, το ξενοδοχείο θα ανοίξει τις πόρτες του για να παρέχει καταφύγιο στην τοπική κοινωνία που έχει ανάγκη.  
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