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Ο Σκοπός της  διαδικασίας αυτής είναι να εγκαθιδρύσει μια σταθερή και δίκαια  προσέγγιση στον 

χειρισμό προσωπικών παραπόνων στην εργασία. Αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο 

στις περιπτώσεις εκείνες όπου απαιτείται η εφαρμογή μιας μεθοδολογίας χειρισμού παραπόνων.  

Η διαδικασία αυτή αφορά όλους του εργαζομένους στην εταιρεία από την στιγμή συμφωνίας για 

ανάληψη των καθηκόντων τους μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης τους από το ξενοδοχείο. 

Παράπονα στην εργασία μπορούν να γίνουν για πολλούς λόγους όπως για την Ασφάλεια και Υγεία στην 

Εργασία, για Προαγωγές, Αυξήσεις Μισθών η άλλα μισθολογικά θέματα, για τον χειρισμό υπαλλήλου 

από τον προϊστάμενο η για λόγους συμπεριφοράς από άλλο συνάδελφο, η από πελάτη, για θέματα 

εβδομαδιαίων προγραμμάτων, φόρτου εργασίας η κατανομής εργασιών, για θέματα χρήσης 

προσωπικών δεδομένων κ.α.  

Πάγια φιλοσοφία της εταιρείας Muskita Hotels Ltd., είναι να παρέχει σε σταθερή βάση ένα δίκαιο και 

ισότιμο περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί ο σεβασμός της διαφορετικότητας και ο καθένας έχει το 

δικαίωμα να εκφράσει το παράπονο του χωρίς να έχει την αίσθηση ότι αυτό θα επηρεάσει με 

οποιανδήποτε τρόπο το μέλλον του / της. Για αυτό τον σκοπό, έκτος από τις γραπτές πολιτικές και 

διαδικασίες, λειτουργούν θεσμοί που στόχο έχουν να συντηρήσουν αυτή την φιλοσοφία, όπως είναι.  

Έρευνες γνώμης προσωπικού  

Προγράμματα ενσωμάτωσης νέων υπαλλήλων  

Ενημέρωση και Ανατροφοδότηση σε τακτική βάση  

Exit Interviews  

Αξιολογήσεις 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η εταιρεία στοχεύει στην προληπτική ρύθμιση και τον σχεδιασμό ενός 

περιβάλλοντος στο οποίο τα οποιαδήποτε παράπονα να εντοπίζονται η να δίδεται πρόσβαση στον 

προπονούμενο να τα επιλύσει αποτελεσματικά.  

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο, παραθέτουμε πιο κάτω την ενδεδειγμένη διαδικασία 

διαχείρισης / επίλυσης του παραπόνου.  

1. Προσπαθώ να επιλύσω το πρόβλημα αναφερόμενος άμεσα στο πρόσωπο / πρόσωπα τα οποία 

εμπλέκονται. Αυτό θα το κάνω μόνο εάν νιώθω άνετα και ότι δεν απειλούμαι με οποιονδήποτε 

τρόπο από την προσπάθεια μου να τον/την / τους προσεγγίσω και να επιλύσω άμεσα το 

πρόβλημα. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες για παράδειγμα η πρότερη σχέση των 

εμπλεκομένων η το είδος του παραπόνου , προκρίνει την απευθείας επίλυση του προβλήματος 

χωρίς την παρέμβαση τρίτων.  

2. Αν δεν νιώθω άνετα για οποιοδήποτε λόγο να χειριστώ απευθείας το θέμα, δεν γνωρίζω πώς, 

πρέπει να το αναφέρω το γρηγορότερο δυνατόν στον άμεσα προϊστάμενο μου.  Ο άμεσα 

προϊστάμενος θα αξιολογήσει την κατάσταση, θα σας εξηγήσει πώς λειτουργεί η διαδικασία 

και θα αποφασίσει κατά πόσο είναι εφικτό και σωστό  να χειριστεί ο ίδιος το θέμα η να το 
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παραπέμψει στον διευθυντή του τμήματος, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού η τον Γενικό 

Διευθυντή του ξενοδοχείου.  

3. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατή μια λιγότερο επίσημη προσέγγιση, όπου ο άμεσα 

προϊστάμενος θα συζητήσει το παράπονο με το άτομο που το έχει προκαλέσει η θα 

διευθετήσει μια συνάντηση μεταξύ των εμπλεκομένων για να τους βοηθήσει να συζητήσουν 

και επιλύσουν την διαφορά.  

4. Η αρχική αξιολόγηση του άμεσα προϊστάμενου έχει τεράστια σημασία για την σωστή επίλυση 

ενός παραπόνου. Υπάρχουν περιπτώσεις που, απλές παρεξηγήσεις μπορούν να επιλυθούν 

ακόμα και χωρίς την παρέμβαση τρίτου. Η εταιρεία εισηγείται όπως ο άμεσα προϊστάμενος 

ενημερώσει το τμήμα προσωπικού αμέσως μόλις τους γνωστοποιηθεί το παράπονο. Σε αυτήν 

την περίπτωση, θα αξιολογήσει τις πληροφορίες και την φύση του παράπονο και θα προβεί 

στις ανάλογες ενέργειες που μπορεί να είναι συμβουλευτικούς χαρακτήρα, η να επεκτείνονται 

σε λήψη πειθαρχικών μέτρων, η/και σε συνεννόηση με την Γενική διεύθυνση, τερματισμό 

απασχόλησης εμπλεκομένου, καταγγελία σε αρμόδια κυβερνητικά γραφεία κ.α.  Η 

οποιαδήποτε απόφαση / λήψη μέτρων ανακοινώνεται στον παραπονούμενο.  

 

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο παραπονούμενος δεν είναι ευχαριστημένος/η με την λήψη μέτρων/ 

τις αποφάσεις η το αποτέλεσμα μπορεί να αποταθεί στον Γενικό διευθυντή του ξενοδοχείου.  

 

Σημειώσεις:  

Η εταιρεία έχει πάγια φιλοσοφία την δίκαια και σωστή αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων για 

αυτό και το δικαίωμα παρουσίας συντεχνιακού αντιπροσώπου του παραπονούμενου η/και των 

εμπλεκομένων παρέχεται ελεύθερα και ενθαρρύνεται.  

Σε περίπτωση που η φύση του παραπόνου είναι τέτοια που επιβάλλεται γραπτή η άλλη 

ενημέρωση εξωτερικού αρμόδιου φορέα, αυτό πρέπει να γίνεται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

 

Αποτελέσματα 

Η κατάληξη ενός παραπόνου έχει άμεση σχέση με την ίδια την φύση/ κατηγορία του παραπόνου. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διερεύνηση ενός παραπόνου οδηγεί σε διορθωτικά , πειθαρχικά μέτρα 

και σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται ο τερματισμός απασχόλησης η ακόμα και λήψη νομικών η άλλων 

μέτρων. Πέραν αυτού μπορεί να ληφθούν μέτρα τα οποία δεν είναι πειθαρχικής φύσεως και 

θεωρούνται πιο μαλακά. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις τελευταίες ενέργειες στις 

οποίες μπορεί να προβεί η εταιρεία.  

Αλλαγή εργασιακών ρυθμίσεων, Αλλαγή η αναθεώρηση διαδικασίας 

Εκπαίδευση η ενημέρωση που να αποσκοπεί στην απάλειψη των προβλημάτων που υποθάλπουν 

παράπονα τέτοιου είδους 

Παρακολούθηση του προβλήματος ακόμα και μετά την επίλυση ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 

θα επανέλθει η θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα 
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Απαίτηση για απολογία στον παραπονούμενο η/και διασφαλίσεις ότι συγκεκριμένη συμπεριφορά εις 

βάρος του παραπονούμενου, θα πάψει να υφίσταται.   

 

Εμπιστευτικότητα  

Είναι αρχή της εταιρείας να τηρεί την εμπιστευτικότητα και τόσο ο άμεσα προϊστάμενος στον οποίο 

μεταφέρεται το πρόβλημα η παράπονο, όσο και το στέλεχος στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, θα 

εργαστούν για την διατήρηση της. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως στις οποίες  η διερεύνηση πρέπει να 

επεκταθεί και σε άλλα άτομα τα οποία εμπλέκονται η πιθανώς να γνωρίζουν η διαθέτουν στοιχεία που 

μπορεί να υποβοηθήσουν. Τόσο ό παραπονούμενος/η όσο και οι άλλοι εμπλεκόμενοι, συντεχνιακός 

αντιπρόσωπος, κ.α. θα πρέπει να λάβουν γνώση του περιεχομένου αυτής της διαδικασίας και να 

φροντίσουν για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της χρήσης προσωπικών δεδομένων μόνο 

εκεί όπου το επιτρέπει η νομοθεσία και τα χρηστά ήθη και εφόσον γνωρίζουν για αυτό όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Σε περίπτωση που κάποιος από τα μέρη παραβιάσει την εμπιστευτικότητα, θα 

λαμβάνονται πειθαρχικά η άλλα μέτρα.  

 

Τεκμηρίωση  

Σε κάποιες περιπτώσεις, επιβάλλεται να υπάρχει γραπτή τεκμηρίωση για την οποία θα πρέπει να 

ενημερώνονται τα εμπλεκόμενα μέρη.  

 

Πρόσβαση σε Βοήθεια και Αντιπροσώπευση  

Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να αναζητήσει βοήθεια και αντιπροσώπευση  από τον άμεσα υφιστάμενο 

του/της, συντεχνιακό αντιπρόσωπο η άλλο πρόσωπο κατά της διάρκεια της διαδικασίας.  Ο υπάλληλος 

μπορεί να φέρει μαζί του στη συνάντηση διαχείρισης παραπόνου σε οποιοδήποτε στάδιο, τον 

«αντιπρόσωπο» η άλλο άτομο που επέλεξε.  

  
Relevant / Related Documents:  

Private Policy 

Employee Code of Conduct  

Equity and Diversity Policy 
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