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Δήλωση κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας 
 
Στο Kassandra Bay Resort πιστεύουμε στη διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη σε όλες τις 
πτυχές της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 
 
Αυτό περιλαμβάνει τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας, την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, , 
τις προσλήψεις, σχέσεις με την τοπική κοινότητα. 
 
Έχουμε δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και εργασιακές σχέσεις ώστε να προάγουμε μια 
κουλτούρα όπου ο καθένας αισθάνεται και γίνεται αποδεκτός. 
 
Προσλαμβάνουμε και να προωθούμε τα άτομα μόνο με βάση την καταλληλότητά τους για τη 
θέση και δεν κάνουμε διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής, 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκείας, οικογενειακής κατάστασης. 
 
Για να αποδείξουμε τη δέσμευσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα: 
• υποστηρίζουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδιαίτερα  των συναδέλφων 
μας, των συνεργατών μας , και της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούμαστε 
• σεβόμαστε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας στην εκούσια ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
σύμφωνα με το νόμο 
• παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον 
• καταδικάζουμε την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία ή την εκμετάλλευση των παιδιών 
• υποστηρίζουμε την εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση και την προώθηση της 
διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας 
• προσφέρουμε στου συναδέλφους μας τα εργαλεία για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους, 
και προωθούμε την ευημερία τους 
• προωθούμε του θεμιτό ανταγωνισμό και δεν υποστηρίζουμε τη διαφθορά 
•διεξάγουμε τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες με ειλικρίνεια και ακεραιότητα σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους 

 
 
 

Hotel Manager 
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Anti-discrimination Statement 

 
We at the Kassandra Bay Resort believe in diversity and inclusion across all aspects of our 
business.  
 
This includes our employees, our guests, hotel ownership, strategic sourcing relationships, 
recruitment, community relations, franchising and marketing.  
 
We create the right working environments and business relationships and encourage a culture 
where everyone feels valued and accepted. 
 
We recruit and promote individuals solely on the basis of their suitability for the job and will not 
discriminate on the grounds of race, color, ethnic or national origin, gender, sexual orientation, 
age, religion, marital status or disability unrelated to the role. 
 
To demonstrate our commitment to human rights we: 

 support the protection of human rights, particularly those of our colleagues, the parties 
we do business with, and the communities where we operate; 

 respect our colleagues' rights to voluntary freedom of association under the law; 
 provide a safe and healthy working environment; 
 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of children; 
 support the elimination of employment discrimination and promote diversity in the 

workplace; 
 provide our colleagues with remuneration and tools for growing their careers, and take 

their well-being into consideration; 
 promote fair competition and do not support corruption; 
 conduct our business with honesty and integrity in compliance with applicable laws; 

 
 
Hotel Manager 
Angeliki Thanu 
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