
 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Στον όμιλο ξενοδοχείων SeaCrete είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 
που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία των παιδιών (που ορίζονται ως τα άτομα 
κάτω των 18 ετών) όπως περιγράφονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. Αντιλαμβανόμενοι τον σημαντικό μας ρόλο στον έγκαιρο 
εντοπισμό κάθε μορφής παιδικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, δεσμευόμαστε να 
παρέχουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον σε όλα τα ανήλικα άτομα που 
βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας των ξενοδοχείων μας.  
 
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις μορφές παιδικής κακοποίησης που 
σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται ανεκτές: 
- Φυσική, ψυχολογική ή/και λεκτική βία ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από 

άλλους πελάτες ή εργαζόμενους -ενηλίκους ή ανηλίκους- στο ξενοδοχείο, ακόμα 

και από τους ίδιους τους γονείς ή κηδεμόνες. 

- Παραμέληση ή/και πλημμελής εποπτεία για χρονικά διαστήματα που μπορεί να 

θέσουν σε κίνδυνό τη σωματική ή ψυχική υγεία των παιδιών. 

- Σεξουαλική κακοποίηση ή/και εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά την 

αντιλαμβάνονται ως τέτοια ή όχι. 

- Ανάθεση εργασιών που προορίζονται μόνο για ενήλικες ή χωρίς να εφαρμόζονται 

οι κατάλληλες συνθήκες για την προστασία τους. 

 
Για να διασφαλιστούν τα παραπάνω:  

- Παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό μας ώστε να είναι σε θέση να  

αντιληφθεί και να χειριστεί σωστά τέτοια περιστατικά. Για το σκοπό αυτό έχει 

αναπτυχθεί μια ιδιαιτέρως στενή συνεργασία με το «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε κατάσταση που θα μπορούσε να 

θέσει την ευημερία ενός παιδιού σε κίνδυνο, εφαρμόζονται συγκεκριμένες 

διαδικασίες. Ως υπεύθυνη συντονισμού της ομάδας διαχείρισης τέτοιων 

περιστατικών έχει οριστεί η κα Πελαγία Καλαμιωτάκη (Διευθύντρια Front Office)  

ενώ δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε τις  αρμόδιες αρχές και κατάλληλων για την 

προστασία τους μη-κυβερνητικών οργανώσεων. 

- Απαγορεύεται αυστηρώς η απασχόληση ανηλίκων -ηλικίας κάτω των 16 ετών- 

στα ξενοδοχεία μας ενώ αναζητείται ανάλογη στάση και από τους προμηθευτές 

μας. Παράλληλα, δεσμευόμαστε ότι σε περίπτωση που απασχοληθούν άτομα 

μεταξύ 16 και 18 ετών, αυτό θα γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για 

την προστασία των παιδιών και θα τηρείται πιστά η σχετική εθνική νομοθεσία. 
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