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ΔΓΚΡΙΗ: 

Διεσθύμχμ ύμβξσλξπ  

 

Σξ όοαμά μαπ είμαι η διαςήοηρη και ιρυσοξπξίηρη ςηπ ηγεςικήπ θέρηπ ςηπ Δ. ΔΡΑΚΟΤΛΑΚΗ 

ΑΒΕΣΕ ρςξμ κλάδξ ςηπ μελέςηπ καςαρκεσήπ καςαρςημάςχμ, υώοχμ και ενξπλιρμξύ μαζικήπ 

ερςίαρηπ και ςηπ ςευμικήπ σπξρςήοινήπ ςξσ και παοάλληλα η ςαύςιρη ςξσ ξμόμαςόπ ςηπ με 

ποξψόμςα εναιοεςικήπ πξιόςηςαπ. 

Ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθεί ςξ όοαμα μαπ και ςασςόυοξμα μα εναρταλίρξσμε ςημ απξδξςική και 

απξςελερμαςική λειςξσογία ςηπ επιυείοηρηπ μέρα ρςξ ρύγυοξμξ αμςαγχμιρςικό πεοιβάλλξμ, 

ξοίζξσμε χπ ποξςεοαιόςηςα μαπ ςημ σιξθέςηρη ςχμ ακόλξσθχμ αουώμ πάμχ ρςιπ ξπξίεπ 

ρςηοίζξσμε ξλόκληοη ςημ επιυειοημαςική μαπ δοάρη: 

 Παοακξλξύθηρη ςχμ αμαγκώμ ςχμ πελαςώμ μαπ και ςχμ ενελίνεχμ ςηπ ςευμξλξγίαπ 

ρςξσπ ςξμείπ πξσ άπςξμςαι ςχμ ποξψόμςχμ πξσ παοέυει η εςαιοία, 

 Κξιμό δημιξσογικό όοαμα ρε όλξ ςξ ποξρχπικό,  

 Έμταρη ρςημ αουιςεκςξμική και διακξρμηςική μελέςη ςξσ υώοξσ, ώρςε ςξ 

απξςέλερμα μα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ποξρδξκίεπ ςξσ πελάςη 

 Αμςαγχμιρςικόςηςα και επεμδύρειπ, 

 σμευήπ βελςίχρη και ποχςξπξοία ρςξμ ςοόπξ εογαρίαπ μαπ, 

 Διάθερη και υοήρη σλικώμ και ποξψόμςχμ σφηλώμ ποξδιαγοατώμ,  

 Δέρμεσρη για αδιάλειπςη ςήοηρη και ρσμμόοτχρη με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ εσοχπαψκήπ 

και ελλημικήπ μξμξθερίαπ καθώπ και με ποόςσπεπ, ειδικέπ ή ενχςεοικέπ ποξδιαγοατέπ,  

 Δέρμεσρη για ςήοηρη και διαοκή βελςίχρη ςηπ απξςελερμαςικόςηςαπ ςξσ 

εταομξζόμεμξσ σρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ Πξιόςηςαπ. 

Η σιξθέςηρη ςχμ παοαπάμχ αουώμ διεσκξλύμεςαι και καςακςάςαι από:  

α. ςημ ικαμξπξίηρη ςξσ πελάςη μέρχ ςηπ απόλσςηπ ςήοηρηπ ςηπ ρσμτχμίαπ, ςηπ 

πλήοξσπ κάλσφηπ ςχμ αμαγκώμ ςξσ και ςηπ παοξυήπ εμαλλακςικώμ επιλξγώμ πξσ 

ςαιοιάζξσμ ρςιπ απαιςήρειπ ςξσ,  

β. ςημ άμερη αμςαπόκοιρη ρε αιςήμαςα πελαςώμ και ςημ ελαυιρςξπξίηρη ςξσ υοόμξσ 

αμαμξμήπ και ςχμ παοαπόμχμ ςξσπ μέρα από διεοεύμηρη και άορη ςχμ αιςίχμ πξσ ςα 

ποξκαλξύμ,  

γ. ςημ ςαυεία ενσπηοέςηρη ρςημ παοάδξρη ςχμ ποξψόμςχμ και ρςξ service, 

δ. ςξμ έλεγυξ και ςημ διαρτάλιρη ςχμ πξιξςικώμ υαοακςηοιρςικώμ ςχμ ποξψόμςχμ, 

ε. ςημ αύνηρη ςξσ μεοιδίξσ αγξοάπ και ςημ απόκςηρη μέχμ πελαςώμ,  

ρς. ςημ ελάςςχρη ςχμ αρςξυιώμ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριώμ,  

ζ. ςη διεοεύμηρη ςχμ αιςίχμ μη ρσμτχμίαπ με δσμηςικξύπ πελάςεπ,  

η. ςη ρσμευή εκπαίδεσρη και εμημέοχρη ςξσ ποξρχπικξύ ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ ςημ 

πξιόςηςα. 

Ο ΔΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
 
 
 

Αμδοέαπ Λσκξύοαπ 


