
 

Πολιτική του ξενοδοχείου ΑΒΓ 
για την προστασία των παιδιών 

 

Η δέσμευσή μας 

Η ανώτερη διοίκηση του ξενοδοχείου ΑΒΓ δεσμεύεται για την προστασία των παιδιών από κάθε είδους 
εκμετάλλευση, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής. 

 

Αντιλαμβανόμαστε τη μοναδική μας θέση στο να μπορούμε να βοηθήσουμε στον εντοπισμό, την 
πρόληψη και την αναφορά περιπτώσεων εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών που λαμβάνουν χώρα 
εντός ή κοντά στους χώρους του ξενοδοχείου μας. 

 

Ασπαζόμαστε τις αρχές διεθνών οργανισμών και του Κώδικα (Ο Κώδικας Δεοντολογίας για την 
Προστασία των Παιδιών από Σεξουαλική Εκμετάλλευση σε Ταξίδια και Τουρισμό - https://thecode.org) 
και συνεργαζόμαστε με εθνικούς φορείς/οργανώσεις, π.χ. το «Χαμόγελο του παιδιού» και «Μαζί για το 
παιδί» στην Ελλάδα ή του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην 
Κύπρο, για να αποτρέψουμε κάθε είδους εκμετάλλευση των παιδιών. 

 

Δεσμευόμαστε στα έξι κριτήρια του Κώδικα με τους κάτωθι τρόπους: 

• Διαθέτουμε μια πολιτική και διαδικασίες έναντι κάθε μορφής εκμετάλλευσης των παιδιών, 
περιλαμβανομένης της σεξουαλικής. 

• Εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας σε τακτική βάση σε θέματα που αφορούν στην προστασία 
των παιδιών και των ανηλίκων από τη σεξουαλική εκμετάλλευση που σχετίζεται με τον 
τουρισμό, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αναγνώρισης και αναφοράς ύποπτων 
περιπτώσεων και περιστατικών στις τοπικές αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας των 
παιδιών 

• Συμπεριλαμβάνουμε μια συγκεκριμένη ρήτρα στις συμβάσεις που υπογράφουμε με τους 
διάφορους προμηθευτές και υπεργολάβους μας, σύμφωνα με την οποία δηλώνουν ότι 
αποκηρύσσουν και εφαρμόζουν πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι οποιασδήποτε μορφής 
εκμετάλλευσης παιδιών 

• Αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών μας σε αυτό το ζήτημα παρέχοντας σχετικές 
πληροφορίες και οδηγίες στους πίνακες ανακοινώσεων και στα δωμάτιά τους για τον τρόπο 
αναφοράς ύποπτων περιστατικών 

• Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες προστασίας των παιδιών 
που δραστηριοποιούνται στον προορισμό μας 

• Συντάσσουμε ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των έξι κριτηρίων 

 

Τοπική υπηρεσία προστασίας 
ανηλίκων: 
Όνομα: xxxxxxxxxxx 
Τηλέφωνο/email: xxxxxxxxxxx / 
xxxx@xxxx.xx 
 
 

Αστυνομία: 
Τηλέφωνο: xxxxxxxxxxx 

Φορείς/οργανώσεις προστασίας 
παιδιών (π.χ. Χαμόγελο του 
παιδιού, Μαζί για το παιδί ή 
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού): 
Όνομα υπευθύνου: xxxxxxxxxxx 
Τηλέφωνο/ email: xxxxxxxxxxx / 
xxxx@xxxx.xx 

 

Αυτή η πολιτική αναθεωρείται ετησίως και κοινοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο (εντός και εκτός του 
ξενοδοχείου) μέσω των εγχειριδίων προσωπικού, των συμβάσεων προμηθευτών και με ανάρτησή της σε 
πίνακες ανακοινώσεων και τον ιστότοπο του ξενοδοχείου μας. 

 

Κώστας Βιώσιμος, Γενικός διευθυντής 
1η Ιουλίου 2019 

https://thecode.org/

