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Aνθρώπινο δυναμικό
Η φιλοσοφία, οι αξίες και η βιώσιμη ανάπτυξη του Neptune Hotels - Resort, Convention Centre & Spa βασίζονται στις αρχές της
δίκαιης απασχόλησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με την πεποίθηση ότι οι ικανοποιημένοι υπάλληλοι
προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο τόσο την επιχείρησή μας όσο και τον τόπο υποδοχής, δεσμευόμαστε:
• Να εφαρμόζουμε στο προσωπικό μας και σε κάθε άτομο δίκαιη μεταχείριση, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας,
εθνικότητας, θρησκεύματος, πολιτιστικού υπόβαθρου ή αναπηρίας, στον βαθμό που δεν υπονομεύεται η υγεία, η
ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των πελατών μας.
• Να παρέχουμε στο προσωπικό μας αποδοχές οι οποίες υπερβαίνουν ή τουλάχιστον είναι ίσες με τον εθνικό κατώτατο
μισθό, ανάλογα των καθηκόντων και των επιδόσεων που απαιτεί η κάθε θέση.
• Να διασφαλίζουμε στο προσωπικό μας όλες τις παροχές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως δωρεάν
στολές εργασίας, γεύματα, στέγαση (σε περίπτωση που οι υπάλληλοι δεν προέρχονται από τον τόπο στον οποίο
εργάζονται), αναρρωτικές άδεις, άδειες μετ' αποδοχών, επιδόματα μητρότητας κ.λπ.).
• Να τηρούμε ωράριο εργασίας σύμφωνα με την εθνική εργατική νομοθεσία και τις προδιαγραφές που ισχύουν στον
κλάδο του τουρισμού.
• Να διασφαλίζουμε ότι οι υπάλληλοί μας εργάζονται αυτοβούλως και ότι αποχωρούν από την εργασία τους χωρίς να
υφίστανται κυρώσεις, στον βαθμό που η αποχώρησή τους δεν επηρεάζει δυσμενώς την ομαλή καθημερινή λειτουργία.
• Να πραγματοποιούμε προσλήψεις με προτεραιότητα στην εντοπιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι
διαθέτουν τα βασικά προσόντα που απαιτούνται για την αντίστοιχη θέση.
• Να θέτουμε στη διάθεση των υπαλλήλων μας κάθε απαιτούμενο μέσο προστασίας, οδηγίες, εργαλεία και κατάρτιση
ώστε να ελαχιστοποιείται ή να αποτρέπεται τυχόν κίνδυνος για την υγεία ή τη ζωή τους.
• Να αποφεύγουμε την πρόσληψη ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, με εξαίρεση τους σπουδαστές τουριστικών
σχολών οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στις εγκαταστάσεις μας. Σε αυτήν την περίπτωση,
εξασφαλίζονται όλες οι άδειες που προβλέπονται από τον νόμο και τηρείται η κείμενη νομοθεσία.
• Να ενθαρρύνουμε και να συμβάλλομε σε ετήσια βάση την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των
υπαλλήλων μας, καθώς η εξέλιξή τους μέσω κατάρτισης και ευκαιριών προαγωγής συνεισφέρει στην επίτευξη των
στόχων και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
• Να αναγνωρίζουμε στο προσωπικό μας το δικαίωμα εκπροσώπησης, συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση και
πρόσβασης στη Διοίκηση.
• Να συντονίζουμε τις προσπάθειες της Διοίκησης του ξενοδοχείου και του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων για την
προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας με το προσωπικό κάθε τμήματος, με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαίως
επωφελών λύσεων σε τυχόν προβλήματα ή διαφωνίες, κατά τρόπο ώστε να μην υπονομεύεται η λειτουργία της
επιχείρησης.

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Αναγνωρίζουμε τις Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που θεσπίστηκαν από το
Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2011 και μεριμνούμε για:
• Την υλοποίηση νέας στρατηγικής με στόχο την ενσωμάτωση της αρχής του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην υφιστάμενη πολιτική της επιχείρησής μας για βιώσιμης ανάπτυξης.
• Την τήρηση της πολιτικής μας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την τοπική
κοινότητα, τους προμηθευτές μας, τους επισκέπτες και τους συνεργάτες μας.
• Την ανάπτυξη των διοικητικών μέσων/διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θίγονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα των επισκεπτών μας, των κατοίκων, των υπαλλήλων μας ή άλλων παραθεριστών.
• Την εφαρμογή διαδικασιών εντοπισμού, διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων που απειλούν την ακεραιότητα
παιδιών και εφήβων. Σε περίπτωση που συντρέχει τέτοιος κίνδυνος, μεριμνούμε ώστε οι υπάλληλοί μας να διαθέτουν
την κατάρτιση που απαιτείται για να εντοπίζουν τον κίνδυνο και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την
αντιμετώπισή του.
Η πολιτική Προσωπικού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γνωστοποιείται από το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στους
προϊσταμένους των τμημάτων ή των ομάδων του Neptune Hotels, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την από κοινού εφαρμογή της
και όλων των συναφών με αυτήν διαδικασιών.
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