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********** 

Κανονισμός  Δεοντολογίας και Ηθικής  
 

Μήνυμα της Διοίκησης 
 

 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι ,  

 

Έχοντας κατανοήσει τη σημασία του εργασιακού περιβάλλοντος στη βιώσιμη ανάπτυξη της 

επιχείρησης, η διοίκηση της εταιρείας αναπτύσσει δραστηριότητα εταιρικής και κοινωνικής 

ευθύνης. 

 

Η εγκαθίδρυση ενός σταθερού, υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και η 

διατήρηση ενός καλού κλίματος εργασίας ,που θα προάγει το έργο της εταιρείας μας και θα 

απελευθερώσει την παραγωγική δύναμη των εργαζομένων , είναι υποχρέωση όλων μας. 

 

Από τους βασικότερους παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός 

καλού κλίματος εργασίας και σε αρμονικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, είναι οι εξής : 

 

• Σεβασμός σε συναδέλφους και τρίτους : Οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με 

σεβασμό στους συναδέλφους  μας και σε κάθε συναλλασσόμενο με την εταιρεία και 

να συμμορφωνόμαστε με την κείμενη νομοθεσία περί παροχής ίσων ευκαιριών 

• Να επιδεικνύουμε ευγένεια και συνεργασιμότητα 

• Δεν είναι αποδεκτή η σεξουαλική ή άλλης μορφής παρενόχληση σε βάρος 

οποιουδήποτε εργαζόμενου ή τρίτου συναλλασσόμενου με την εταιρεία.  

• Εάν κάποιος εργαζόμενος θεωρήσει ότι έγινε θύμα σεξουαλικής  ή άλλης 

παρενόχλησης (φυλετικής, θρησκευτικής κλπ) οφείλει να υποβάλλει γραπτή 

καταγγελία μέσω  email: ked@elefsinahotel.gr ή σε κλειστό φάκελο ο όποιος θα 

παραδοθεί ιδιοχείρως προς τον Υπεύθυνο για την τήρηση του Κανονισμού 

Δεοντολογίας & Ηθικής της επιχείρησης, ο οποίος  θα χειριστεί  το θέμα με εχεμύθεια, 

αντικειμενικότητα και ευαισθησία για όλους τους εμπλεκομένους. 

• Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση με βάση την εθνικότητα, το χρώμα του 

δέρματος, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, τις ερωτικές 

προτιμήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές 

γνώμες ή τη συμμέτοχη σε σωματεία. 
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Το σύνολο αρχών και αξιών μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ακεραιότητα, την 

αντικειμενικότητα, την ευθύνη και τον σεβασμό στον άνθρωπο, την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Δομικά υλικά απολύτως απαραίτητα για τη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου ώστε να 

συνεχίσουμε τη δραστηριοποίησή μας σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγουμε το έργο μας καθημερινά, όλοι μας, ο τρόπος που 

σκεπτόμαστε για τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εξωτερικούς 

συνεργάτες μας, τις τοπικές κοινότητες, τον εαυτό μας, έχει ιδιαίτερα σημαντική επίπτωση 

στην επίτευξη των επιχειρηματικών μας επιδιώξεων αλλά και του οράματός μας.  

 
 
 
Σας καλούμε να μελετήσετε και να εφαρμόσετε τον Κανονισμό Δεοντολογίας.  
 
 
 
Για την εταιρεία  

ΜΕΛΙΣΣΑ Η. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣ κ ΥΙΟΙ ΑΞΤΕΕ  

 

 

 

Καλλιαντάς Κωνσταντίνος 

Πρόεδρος ΔΣ 


