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Πολιτική  Υγείας & Ασφάλειας 
 
Το Kassandra Bay Resort δεσμεύεται για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των 
προσώπων στο χώρο εργασίας. 
 
Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στην εργασία και εργαζόμαστε 
για την διατήρηση των βασικών αξιών ασφάλειας. 
 
Το Kassandra Bay Resort δεσμεύεται να:  
• Συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που ισχύουν για την υγεία και την ασφάλεια, τους 
κανονισμούς, τα πρότυπα και άλλα.  
• Παρέχει ασφαλείς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, για ελεγχόμενη εργασία.  
• Εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης κινδύνου καθώς και να αναγνωρίζει, να προωθεί και συνεχώς 
να βελτιώνει τα πρότυπα της υγείας και της ασφάλειας.   
•Διατηρεί πολιτικές, να εφαρμόζει διαδικασίες, προγράμματα εκπαίδευσης και οργανωτικές δομές 
για την στήριξη και προαγωγή των πρακτικών υγείας και ασφάλειας που ακολουθεί η εταιρεία.  
• Χρησιμοποιεί κατάλληλα εσωτερική ή / και εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, όταν απαιτείται σε όλες 
τις σχετικές δραστηριότητες.  
• Θέτει σαφείς στόχους για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.  
• Διατηρεί θετική αντίληψη για την ασφάλεια, μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής, της 
διαβούλευσης και της συνεργασίας όλων των εργαζομένων για την προώθηση και ανάπτυξη μέτρων 
για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.  
 
Το Kassandra Bay Resort δεσμεύεται για την εφαρμογή  και διατήρηση αυτών των συστημάτων, 
προτύπων και διαδικασιών υγείας και ασφάλειας.  
 
 
 
 
Hotel Manager 
Αγγελική Θάνου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reservations@kassandrabay.com
http://www.kassandrabay.com/
https://www.facebook.com/KassandraBayHotel
https://twitter.com/Kassandra_Bay


 

Kassandra Bay Resort · Vasilias Area Skiathos · GR-37002 Greece 
T:  +30 2427024201 · +30 2427024202 | F: +30 2427021992 

E: reservations@kassandrabay.com | W: www.kassandrabay.com 
 

Join us on facebook · Follow us on twitter 

 

 

Health & Safety Policy 
 
Kassandra Bay Resort is committed to ensuring the health and safety of all persons in the workplace 
including employees, contractors and other visitors.  
 
We take all reasonable and practical steps to improve work safety conditions and strive to uphold 
core values of safety.  
 
Kassandra Bay Resort is committed to: 

 Complying with all applicable health and safety laws, regulations, standards and other. 

 Providing safe plant and equipment, for controlled work. 

 Implementing risk and hazard management systems which are relevant and suitable for the 
organization’s risk exposure as well as identify, promote and continuously improve health and 
safety performance. 

 Maintaining relevant policies, procedures, systems, training, and organizational structures to 
support and communicate effective health and safety practices. 

 Utilizing appropriate internal and/or external expertise when required in all related activities. 

 Establishing clear targets and objectives on a biennial basis to improve health and safety in 
the workplace. 

 Maintaining a positive safety culture through encouraging active participation, consultation 
and cooperation of all employees, contractors and visitors in promoting and developing 
measures to improve health and safety at work. 

 
Kassandra Bay Resort will implement and maintain these systems, inclusive of standards, policies and 
procedures.  
 
 
Hotel Manager 
Angeliki Thanu 
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