
 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

 

Ο όμιλος ξενοδοχείων SeaCrete συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση της τοπικής 
κοινότητας καθώς και στη διαφύλαξη της πολιτισμικής της κληρονομιάς. Θεωρούμε 
ότι συμβάλλοντας θετικά στην τοπική οικονομία και σεβόμενοι τις ανάγκες των 
κατοίκων της γύρω περιοχής μπορούμε να επιτύχουμε μια πιο εμπλουτισμένη 
ταξιδιωτική εμπειρία για τους πελάτες των ξενοδοχείων μας. Επιπλέον, στο 
μεγαλύτερο ποσοστό του το προσωπικό μας είναι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση:  

- Δεσμευόμαστε να διατηρούμε μια στενή σχέση με την τοπική κοινωνία, σεβόμενοι 

τις ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες των μόνιμων κατοίκων και επιδιώκοντας έναν 

ειλικρινή και ανοικτό διάλογο μαζί τους για ό,τι τους απασχολεί σε σχέση με τη 

λειτουργία των ξενοδοχείων μας. 

- Προβάλουμε τις παραδόσεις, τα πολιτιστικά δρώμενα, τα ιστορικά και 

πολιτισμικά μνημεία της περιοχής, καθώς και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να 

συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του τοπικού τουριστικού προϊόντος, όπως 

επισκέψιμα αγροκτήματα, οινοποιεία, παραδοσιακές ταβέρνες κ.λπ.  

- Επιλέγουμε, όσο είναι δυνατόν, τις τοπικές επιχειρήσεις για την προμήθεια 

υπηρεσιών και ιδιαιτέρως ντόπιων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, όπως το 

ελαιόλαδο, τα λαχανικά/φρούτα, τα τυροκομικά, τα φρέσκα ψάρια και κρεατικά, 

ενισχύοντας την τοπική οικονομία και παράλληλα προσφέροντας τη μοναδική 

γευστική εμπειρία της μεσογειακής διατροφής στους επισκέπτες μας. Οι 

βραβευμένοι μας σεφ χρησιμοποιούν αυτές τις πρώτες ύλες για να δημιουργήσουν 

μενού που ικανοποιούν όλα τα γούστα. 

- Προτιμούμε να προσλαμβάνουμε προσωπικό που κατοικεί μόνιμα στις γύρω 

περιοχές ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την 

τοπική κοινότητα. 

- Υποστηρίζουμε έμπρακτα την τοπική κοινωνία κάνοντας δωρεές και προσφορές 

σε χρήμα ή είδος, σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, σωματεία και φορείς 

της περιοχής. 
 

Στο άμεσο μέλλον σκοπεύουμε: 

- Να προσφέρουμε τη δυνατότητα "Dine out" και "Zήστε σαν ντόπιος" σε 

επιλεγμένους επισκέπτες μας, από το 2022 και το 2023 αντίστοιχα. 

- Να υποστηρίξουμε τους ντόπιους παραγωγούς στην υιοθέτηση πιο βιώσιμων 

πρακτικών παραγωγής μέσω προγραμμάτων πιστοποίησης και συμβολαιακής 

γεωργίας. 

- Να αυξήσουμε τις προμήθειες σε τοπικά αγαθά και υπηρεσίες κατά 20% έως το 

2025. 
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