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Σκοπός  
 
Η δημιουργία ενός εγγράφου που περιγράφει τη δέσμευσή σας στο σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δίκαιων πρακτικών εργασίας. Η πολιτική αυτή πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό και να 
περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνετε ή προτίθεστε να λάβετε για την τήρηση της δέσμευσή σας. 

 

 

1: Γράψτε μια γενική δήλωση δέσμευσης   
Αυτή πρέπει να μην ξεπερνά τη μία παράγραφο. Θα πρέπει να δείχνει την κατανόησή σας για τη σημασία του 
σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δίκαιων συνθηκών εργασίας. Η εν 
λόγω δήλωση μπορεί να συνιστά μια αυτόνομη πολιτική ή να συμπεριληφθεί στη γενική πολιτική αειφορίας 
του ξενοδοχείου σας.. 
 

 

2: Γράψτε  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  θα τηρείτε  τη δέσμευσή σας   
Κάντε μια συνοπτική καταγραφή των βημάτων που θα λάβετε για να διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας 
σέβεται και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δίκαιες πρακτικές εργασίας. Η πολιτική αυτή θα 
πρέπει να καλύπτει τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας της επιχείρησής σας: 
 

Πρόσληψη προσωπικού | Κανόνες και όροι απασχόλησης | Γενικοί όροι εργασίας | Πελάτες | 

Τοπική κοινότητα | Προμηθευτές και συνεργάτες 
 

Τα βήματα αυτά πρέπει να καλύπτουν κάθε ένα από τα παρακάτω πεδία που θα πρέπει να εξασφαλίζετε ότι 
είναι ανάλογα με το μέγεθος και τους πόρους της επιχείρησής σας, αλλά και τις συνθήκες στην περιοχή σας.  

– Ισότητα 

– Ελευθερία  

– Βιοτικό επίπεδο  

– Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 

– Υποστήριξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα  

– Σεβασμός στο δικαίωμα του καθενός να έχει ιδιωτικότητα, τις δικές του πεποιθήσεις και την ατομική 
του ταυτότητα 

– Σεβασμός των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών* (εάν υπάρχουν στην περιοχή σας)  

– Προστασία των παιδιών* 
 

* Μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε αυτούς τους τομείς σε ξεχωριστές, ειδικές πολιτικές. Επίσης σημειώστε ότι ακόμη και 
καταλύματα που προορίζονται μόνο για ενήλικες οφείλουν να έχουν μια πολιτική προστασίας παιδιών που να αφορά στα παιδιά που 
διαβιούν στον προορισμό τους. 

 

Σημειώστε τα ανωτέρω ως τους στόχους σας σε σχέση με τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματά. 
Συμπεριλάβετε αυτούς τους στόχους στην αντίστοιχη πολιτική σας ή μπορείτε να τα προσθέσετε στη γενική 
πολιτική αειφορίας σας. 

 

 

3: Εφαρμόστε τις  διαδικασίες  σας   
Οι στόχοι που θέσατε θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα σχέδιο και να ανατεθούν σε συγκεκριμένα άτομα 
ή ομάδες για την εφαρμογή τους. 
 

 

4: Αξιολογήστε την  πρόοδό  σας και συμπεριλάβετέ  την στις εσωτερικές 
αναφορές σας  

Συμπεριλάβετε την πρόοδο που έχει  σημειωθεί  σε  καθέναν από τους στόχους σας στην 
εσωτερική αναφορά  αειφορίας .  
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