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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η Διοίκηση του ξενοδοχείου COOK'S CLUB – Zeus Hotels ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ Α.Ε., έχοντας 
πάντα ως γνώμονα την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της,  

τον σεβασμό στον άνθρωπο  και την εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας, τηρεί τις 

απαιτήσεις του Προτύπου TRAVELIFE. 

Βασικό κίνητρο αποτελεί: 

• η αναζήτηση της συνεχούς  βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας του

• η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να

διασφαλίζεται η προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων του, των

φιλοξενούμενων του, των συνεργατών του, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού

• η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της του ξενοδοχείου COOK'S CLUB – Zeus Hotels   
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ Α.Ε δεσμεύεται για: 

• τη συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των κανονιστικών και νομοθετικών και άλλων

απαιτήσεων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

• τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που

προκύπτουν από τις δραστηριότητες της

• την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού για την ενεργό συμμετοχή του, σε

ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος

• τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων, των

φιλοξενούμενων, των συνεργατών, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού

• τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης

διαδικασιών και των σχετικών δεικτών

• την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών,

σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού

Η Διοίκηση του ξενοδοχείου COOK'S CLUB – Zeus Hotels ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ Α.Ε

δεσμεύεται περαιτέρω, για την ενεργή συμμετοχή όλων και την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο 

(ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας, με διαρκή μέριμνα για την Υγεία και την Ασφάλεια. 
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Για την εταιρεία, 

Ελευθέριος Παπακαλιάτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 




