
  

Παρασκευάς Γατής  

Hotel Manager, Blue Lagoon Princess  

 

 

 

 

Γραπτή Δήλωση Κοινοτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
 

Το Blue Lagoon Princess αναγνωρίζει και κατανοεί τις ευθύνες και τις επιπτώσεις της λειτουργίας του προς τους 

κάτοικους της περιοχής και την επιχειρηματική κοινότητα!  

Θα εξασφαλίσουμε μέσω της λειτουργίας μας να δημιουργήσουμε θετικά αποτελέσματα τόσο σε κοινωνικό όσο 

και σε οικονομικό επίπεδο προκειμένου να μην επηρεαστεί αρνητικά το περιβάλλον μας.  Προκειμένου να 

ελέγξουμε και να εξασφαλίσουμε την επίτευξη όλων των στόχων μας, έχουμε αναγνωρίσει τους πρωταρχικούς 

μας στόχους σχετικά με την κοινοτική πολιτική, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:    

 

Πιστοποίηση 

Προκειμένου να ικανοποιήσουμε ευρύτερα κριτήρια βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικό-

πολιτικών επιπτώσεων και της ευημερίας του προσωπικού, το Travelife Gold Αward Standard θα επιτευχθεί 

μέχρι 30/10/2020. 

 

Προώθηση Αξιόπιστου Τουρισμού στην περιοχή 

Το Blue Lagoon Princess είναι μέλος στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και συμμετέχει 

σε φόρουμ και συνεδριάσεις προκειμένου να συζητήσει με τους συνεργάτες και τα μέλη του Συνδέσμου για την 

προώθηση του τουρισμού στην χώρα μας, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό όφελος 

για τις κατοικημένες περιοχές και τις επιχειρήσεις. 

Δίνουμε τη δυνατότητα για πρακτική μαθητεία σε σχολεία και πανεπιστήμια, ή επίσκεψή τους στο ξενοδοχείο 

μας για μελλοντική θεώρηση εργασίας.      

 

Αγορές 

Το Blue Lagoon Princess προμηθεύεται την πλειονότητα των προϊόντων του από τοπικούς παραγωγούς  και 

προμηθευτές για την προώθηση των επιχειρήσεών τους.  Αγοράζουμε χονδρικής και σε μεγάλες συσκευασίες 

για να μειώσουμε τις ποσότητες των απορριμμάτων μας. Οι πληρωμές των προμηθευτών μας ακολουθούν τα 

βιομηχανικά πρότυπα ή το πιστωτικό όριο συμφωνίας μεταξύ των συνεργατών. Στοχεύουμε στην αγορά 

εγχώριων προϊόντων. Εισαγόμενα προϊόντα αγοράζονται μόνο σε περίπτωση που δεν διατίθενται εγχώρια. 

 

Εργοδοσία 

Το Blue Lagoon Princess κατανοεί τον κύκλο της οικονομίας και αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα πρόσληψης 

εγχώριου προσωπικού το οποίο θα δαπανήσει το μισθό του πίσω στην εγχώρια οικονομία. Συμβάλλουμε επίσης 

σε επιπλέον θέσεις απασχόλησης για κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν 

αλλού με σκοπό την εύρεση εργασίας.  

 

Συνεισφορά και Φιλανθρωπία 

Το Blue Lagoon Princess προσπαθεί να βοηθήσει πολλαπλούς οργανισμούς ή ομάδες με συνεισφορές, όπως 

ρουχισμό (παλιές στολές εργασίες), λινά ή έπιπλα. Παραδείγματα των προαναφερόμενων ομάδων μπορεί να 

είναι σχολεία, εκκλησίες κτλ. Το ξενοδοχείο προσφέρει τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για εκδρομές σχολείων 

και επίσης στεγάζει την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα στο στάδιο κατοχής του.  

      

Το όραμά μας  

Το Blue Lagoon Princess στοχεύει στην βελτίωση των σχέσεων με την κοινότητα συμμετέχοντας ενεργά σε 

οργανισμό που προσφέρει βοήθεια σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, το ξενοδοχείο προσφέρει 

δωρεάν χρήση ξαπλώστρας στην παραλία για τους κατοίκους της περιοχής και επιτρέπει σε παιδιά τη χρήση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλει στην αύξηση δραστηριοτήτων τους. 


