Άλιμος, 07 Ιανουαρίου 2021

Αγαπητοί Συνεργάτες και Πελάτες,
Με την πρόσφατη έλευση του Νέου Έτους, Σας ευχόμαστε μία Καλή και Δημιουργική χρονιά γεμάτη Υγεία και
περισσότερη δουλειά.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να απευθυνόμαστε σε Σας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής με
το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ), για την ανάληψη του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας,
διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για τα επόμενα 40 χρόνια (με επιπλέον 10 χρόνια,
κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας), που επισφραγίσθηκε με την από 13.05.2020 Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΠ) και
το από 31.12.2020 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Μαρίνας.

Ως Φορέας Διαχείρισης πλέον του Τουριστικού Λιμένα Αλίμου, η «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., θεωρεί απολύτως αναγκαίο να σας ενημερώσει για την επιδιωκόμενη ανάπλαση και
τη νέα προοπτική λειτουργίας της Μαρίνας Αλίμου, της μεγαλύτερης Μαρίνας της Ελλάδας και μιας από τις
πρώτες χρονολογικά Μαρίνες στον Ελλαδικό χώρο.

Απευθυνόμαστε σε Εσάς, στους ιδιοκτήτες σκαφών ιδιωτικής χρήσης και στους ιδιοκτήτες επαγγελματικών
σκαφών τουριστικής αναψυχής, οργανωμένων ή μη, όπου η τελευταία ομάδα ιδιοκτητών αποτελεί τη μεγάλη
πλειοψηφία του πελατολογίου της Μαρίνας.
Πρόθεσή μας αποτελεί η διατήρηση του χαρακτήρα της Μαρίνας ως χώρου δραστηριοποίησης των
επαγγελματικών σκαφών τουριστικής αναψυχής με σύγχρονες επαγγελματικές αντιλήψεις και σεβασμό στους
κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από όλους τους εμπλεκόμενους και χρήστες
αυτής.

Η πρότασή μας για την ανάπλαση της Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης της Μαρίνας Αλίμου αφορά στη
δημιουργία μιας σύγχρονης Μαρίνας με πλήθος προσφερόμενων, υψηλής ποιότητας, υπηρεσιών, βάσει των
«διεθνών καλών πρακτικών» και ταυτόχρονα ενός σύγχρονου και ελκυστικού πόλου Αναψυχής και
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, με φροντισμένους, λειτουργικούς και επαρκείς υπαίθριους χώρους για
εκδηλώσεις πολιτισμού και δραστηριότητες αναψυχής.
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Οραματιζόμαστε, η Μαρίνα του Αλίμου - μέρος της «Αθηναϊκής Ριβιέρας» - να αποτελεί στο μέλλον σημείο
αναφοράς τόσο για τους κατοίκους της ευρύτερης αστικής περιοχής και επισκέπτες, όσο και για τους κατόχους
ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών, που θα ελλιμενίζονται σε αυτήν και θα απολαμβάνουν των
προσφερόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αυτής. Επιθυμούμε να την καταστήσουμε «τοπόσημο» για την
εγγύς αλλά και ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ως υπόδειγμα Μαρίνας στο υψηλότερο επίπεδο για την Ελλάδα
αλλά και την Ευρώπη.
Ο σχεδιασμός μας στοχεύει στην κάλυψη των κατωτέρω αναγκών:
• Των ιδιοκτητών σκαφών, ιδιωτικής χρήσης.
• Των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στη ναύλωση σκαφών αναψυχής (chartering).
• Του κοινού που θα ναυλώνει τα σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στη Μαρίνα.
• Των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα του Δήμου Αλίμου.
• Των Τουριστών και επισκεπτών της Μαρίνας.
• Των επιχειρηματιών που θα δραστηριοποιούνται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας και των
εργαζομένων σε αυτήν.
• Των επιχειρηματιών και εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή.
• Του κοινού που θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του τουριστικού συγκροτήματος της Μαρίνας.
• Των Ναυταθλητών και οικείων τους.
• Των επαγγελματιών Αλιέων της Μαρίνας.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε στη Μαρίνα ένα ποιοτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο άτομα
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και εθνικοτήτων θα μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους
για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες αλλά και την αναψυχή τους, μέσα από ένα σύνολο
προσφερόμενων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, σε έναν ασφαλή, άνετο και ευχάριστο χώρο.

Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο κινείται η υλοποίηση της ανάπλασης είναι η ικανοποίηση των ακόλουθων
κριτηρίων:
• Της ανάπτυξης της χερσαίας ζώνης έτσι ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στις
επαγγελματικές δραστηριότητες της θαλάσσιας ζώνης (κυρίως chartering σκαφών αναψυχής).
• Της ποιοτικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της Μαρίνας.
• Της πρότυπης διαχείρισης και λειτουργίας της Μαρίνας, με βάση τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές
για τη συνεχή βελτίωσή της.
• Της προσφοράς νεωτεριστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική.
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Στο χερσαίο χώρο της Μαρίνας θα αναπτυχθούν όλες οι χρήσεις που απαντώνται στις πιο σύγχρονες μαρίνες
παγκοσμίως.

Σχεδιάζουμε την ανάπτυξη 18.500 μ2 σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν χρήσεις
εστίασης και αναψυχής, τουριστικών υπηρεσιών, γραφείων, αποθήκευσης, διαχείμασης και επισκευών
σκαφών, εξυπηρέτησης πελατών των σκαφών της Μαρίνας (W.C., Ντους, Αποδυτήρια, Πλυντήρια) και
εμπορικές χρήσεις (καταστήματα εξοπλισμού, τροφοδοσίας σκαφών κ.λπ.).

Ο Περιβάλλων Χώρος του χερσαίου τμήματος της Μαρίνας θα είναι λειτουργικά σχεδιασμένος και σε αυτόν
θα εντάσσονται δρόμοι, πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομος, προσεγμένοι και επαρκείς χώροι πρασίνου που θα
φιλοξενούν υπαίθριες εκδηλώσεις και συναθροίσεις κοινού, ενώ οι χώροι στάθμευσης οχημάτων θα είναι
λειτουργικοί και σχεδιασμένοι να εξυπηρετούν απολύτως αρμονικά τις χρήσεις που εντάσσονται στο χερσαίο
αλλά και το θαλάσσιο χώρο.
Ο θαλάσσιος χώρος αυτής θα σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και με γνώμονα την ασφάλεια
των ελλιμενιζόμενων σκαφών και τη μεγιστοποίηση του αριθμού των θέσεων ελλιμενισμού συναρτήσει του
νέου προτεινόμενου μίγματος σκαφών, μετά της προσθήκης επιπλέον πλωτών προβλητών.

Η ανάπλαση της Μαρίνας ήταν και είναι επιβεβλημένη. Τα σημάδια εγκατάλειψής της είναι εμφανή ακόμη
και στον μη ειδήμονα περαστικό. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν και είναι ελλιπείς και η αδυναμία επιβολής
των βασικών κανόνων λειτουργίας ήταν εμφανώς δεδομένη.
Έως σήμερα, η Μαρίνα Αλίμου δεν διεκδικούσε μία θέση ανάμεσα στις καλύτερες μαρίνες. Δεν ήταν
ανταγωνιστική στην αγορά των μαρίνων, με άμεσο αντίκτυπο στη φήμη της, η οποία έχει δεχθεί σοβαρό
πλήγμα. Κοινώς αποδεκτό είναι ότι δεν ανταποκρινόταν στην δυναμική που τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα,
η θέση και το μέγεθός της, συνεπάγονται.

Σκοπός μας είναι να δώσουμε, το συντομότερο, στη Μαρίνα Αλίμου την αίγλη που της αξίζει. Να την
επαναφέρουμε στην τροχιά της ανταγωνιστικότητας, μεταξύ των καλύτερων μαρίνων. Να συνδέσουμε το
όνομά της με την φήμη και την εικόνα μιας εκ των καλύτερων μαρίνων παγκοσμίως.
Το όραμά μας για την Μαρίνα Αλίμου θα έχει γίνει πραγματικότητα όταν ολοκληρωθεί συνολικά η
σχεδιαζόμενη ανάπλαση της, στο πέρας της επόμενης τετραετίας.
Έως τότε όμως, θα πρέπει να λειτουργεί η Μαρίνα αδιαλείπτως με αδιαπραγμάτευτη την ασφάλεια, τη
νομιμότητα και την κατά το δυνατόν υψηλότερη ποιότητα λειτουργίας και υπηρεσιών.
Με στόχο τα πιο πάνω, ήδη κατά την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης
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Παραχώρησης και της ημερομηνίας υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης, δρομολογήσαμε και
συμφωνήσαμε, με την ΕΤΑΔ, την άμεση υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, στον συντομότερο δυνατό
χρόνο, προκειμένου από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Μαρίνας υπό την διαχείρισή μας, να
καταστήσουμε τη Μαρίνα Αλίμου:
 Ασφαλή για τους χρήστες και τα σκάφη που ελλιμενίζονται σε αυτήν.
Σχετικά, ανακατασκευάζεται και, εντός Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται το ηλεκτρολογικό δίκτυο της
Μαρίνας αποκαθιστώντας στο καλύτερο δυνατόν, αναφορικά με τη σημερινή επάρκεια των
Υποσταθμών Μέσης Τάσης, την ηλεκτροδότηση των σκαφών με αντίστοιχη επάρκεια ηλεκτρικού
ρεύματος μέσω ενός ασφαλούς, για τον χρήστη, δικτύου με τη απαιτούμενη πιστοποίηση. (Υπεύθυνη
Δήλωση Εγκαταστάτη-Ηλεκτρολόγου) που ουδέποτε έως σήμερα είχε η Μαρίνα Αλίμου.
Αποκαταστάθηκε και συμπληρώθηκε το δίκτυο πυρόσβεσης της Μαρίνας προκειμένου να είναι
λειτουργικό σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και κανόνες.
Είμαστε στη διαδικασία έναρξης συντήρησης και αποκατάστασης του μόνιμου συστήματος
πρόσδεσης των σκαφών (ρεμέτζα) και οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.
Προετοιμάζουμε την εργασία εξασφάλισης της αγκυροβολίας των πλωτών προβλητών, της
συντήρησης των ή της αντικατάστασης των, για όσες απαιτείται.
Μελετήσαμε τις λιμενικές εγκαταστάσεις και σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασής των
σημείων αυτών που χρήζουν μικροεπισκευών.
Χαρτογραφήσαμε τον βυθό της Μαρίνας και θα προβούμε άμεσα σε καθαρισμό αυτού.
Στο χερσαίο χώρο, προχωρήσαμε στην κατεδάφιση ερειπωμένων κτιρίων και κατασκευών, που
αποτελούσαν δυνητικό κίνδυνο για τους χρήστες και επισκέπτες της Μαρίνας.
Εκτελέστηκε η απαιτούμενη αποψίλωση των χώρων φύτευσης, που επί μακρόν δεν είχε εκπονηθεί
και αποτελούσε γενικώς κίνδυνο για πυρκαγιά, ιδίως στο χώρο διαχείμασης των σκαφών.
Προετοιμάσαμε και θα υλοποιήσουμε άμεσα τη μεταφορά σε νέα θέση και λειτουργία των γερανών
ανέλκυσης και καθέλκυσης των σκαφών ώστε να βρίσκεται σε γειτνίαση με την είσοδο της
διαχείμασης και με τρόπο που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών και επισκεπτών της
Μαρίνας.


Ικανή να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, όπως παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με επάρκεια και μετρητή
σε κάθε σημείο λήψης, παροχή νερού με την απαραίτητη πίεση δικτύου προκειμένου να
εξυπηρετούνται οι απαραίτητες εργασίες του πλυσίματος και πλήρωσης δεξαμενών των σκαφών
κ.λ.π., υπηρεσίες διαχείμασης και συντήρησης των σκαφών σε συγκεκριμένο χώρο με όλους τους
προβλεπόμενους κανόνες και διαδικασίες, παροχή Wi-Fi σε όλη τη Μαρίνα, μέσω του ασύρματου
δικτύου που αναπτύξαμε πρόσφατα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Ερμού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά
Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού
Τηλ.: 210 8185100, Fax: 210 8185101, E-mail: newalimosmarina@ellaktor.com
Α.Φ.Μ.: 801197209, Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 151536301000



Λειτουργική και ποιοτική. Σχετικά, χωροθετήσαμε και κατασκευάζουμε επαρκείς χώρους
στάθμευσης οχημάτων προκειμένου να αποφορτιστεί το οδικό δίκτυο της Μαρίνας από το πλήθος
των οχημάτων που σταθμεύουν παράπλευρα αυτού προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα,
ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με μεγάλη οπτική και ακουστική όχληση. Πλέον η κυκλοφορία και
η στάθμευση των οχημάτων θα γίνεται με κανόνες ενώ θα απαγορευτεί η είσοδος και η στάθμευση
οχημάτων στις προβλήτες και κρηπιδώματα. Μεγάλη προσοχή θα δοθεί στην ευκολία πρόσβασης και
ασφάλεια των επισκεπτών της Μαρίνας και ειδικότερα στους πεζούς, δρομείς και ποδηλάτες που
κυκλοφορούν σε αυτήν έτσι ώστε να τους δοθεί ο απαραίτητος χώρος. Επίσης, μεριμνήσαμε για την
έγκαιρη κατασκευή ενός οργανωμένου χώρου, όπου οι δραστηριοποιούμενοι στη Μαρίνα
επαγγελματίες θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με ασφάλεια, λειτουργικά και ποιοτικά,
αναβαθμίζοντας άμεσα το τουριστικό προϊόν του yacht chartering στη Μαρίνα.



Υψηλής ασφάλειας με επαρκή επιτήρηση των χώρων της. Ήδη εγκαταστήσαμε προηγμένο σύστημα
ηλεκτρονικής επιτήρησης (CCTV) των προβλητών και κρηπιδωμάτων της Μαρίνας καθώς και του
χώρου διαχείμασης, για την ασφάλεια των σκαφών από έκτακτα περιστατικά, όπως ατυχήματα
συγκρούσεων κατά την κυκλοφορία των σκαφών εντός μαρίνας, διαρρήξεις, κλοπές και λοιπών
αδικημάτων καθώς και είμαστε σε διαδικασία υλοποίησης των εργασιών αντικατάστασης με
λαμπτήρες LED και αντίστοιχη πύκνωση των φωτιστικών σημείων όπου απαιτείται για τον επαρκή και
ασφαλή φωτισμό της Μαρίνας. Τα εν λόγω συστήματα προβλέπεται να επεκταθούν σε ακόμη
περισσότερους χώρους της Μαρίνας, που χρήζουν επιτήρησης για την εξασφάλιση της υψηλότερης
ασφάλειας για τους χρήστες της. Το επαυξημένο προσωπικό ασφαλείας περιπολεί ήδη στη Μαρίνα,
με τροχοφόρα μέσα και πεζό, επί 24ώρου βάσεως. Η Μαρίνα περιφράχθηκε ήδη στα όριά της και η
είσοδος των πεζών επισκεπτών και χρηστών της θα γίνεται πλέον από συγκεκριμένες εισόδους,
κεντροβαρικά τοποθετημένες, οι οποίες θα κλείνουν κατά τις βραδινές ώρες, κατά τις οποίες θα
απαγορεύεται η είσοδος στην Μαρίνα με στόχο την υψηλότερη ασφάλειά των σκαφών και των
εγκαταστάσεών της Μαρίνας.



Αισθητικά αναβαθμισμένη. Σχετικά, προγραμματίσαμε συνολική επέμβαση για τη συντήρηση και
τον καλλωπισμό των φυτών στη Μαρίνα τα οποία πλέον θα συντηρούμε τακτικά και επαρκώς,
προκειμένου να αλλάξει άμεσα η εικόνα του περιβάλλοντος χώρου και των χώρων φύτευσης της
Μαρίνας. Επίσης, πετύχαμε την οπτική αναβάθμιση της Μαρίνας με την απομάκρυνση ερειπίων και
πληθώρας πρόχειρων κατασκευών που υφίσταντο στις προβλήτες και στο χερσαίο χώρο της Μαρίνας
και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για την εξάλειψη τους.



Καθαρή, και με σεβασμό στο περιβάλλον της. Μετά τις άμεσες εργασίες απομάκρυνσης των
σκουπιδιών από το θαλάσσιο και χερσαίο χώρο που έχουν ήδη προγραμματιστεί, σκουπιδιών που
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συσσωρεύτηκαν από δραστηριότητα ετών κυρίως στο χώρο διαχείμασης, η Μαρίνα θα διατηρείται
καθαρή στο υψηλότερο επίπεδο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές που
προβλέπονται για τις μαρίνες παγκοσμίως. Θα ενταθεί η διαδικασία συλλογής των αστικών λυμάτων
και απορριμμάτων των σκαφών, σε συνεργασία και με τις Υπηρεσίες του Δήμου Αλίμου, των
σεντινόνερων, των ορυκτελαίων μηχανών, κ.λπ. βάσει των ισχυόντων κανονισμών και σε συνεργασία
με εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισής των. Θα είναι πρώτης προτεραιότητας η προστασία του
περιβάλλοντος, και για τις εργασίες συντήρησης σκαφών, που λαμβάνουν χώρα κυρίως στο χώρο
διαχείμασης αλλά και στα ελλιμενιζόμενα σκάφη στη θάλασσα, θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι
προκειμένου αυτές να εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες. Στην
προστασία του περιβάλλοντος στοχεύει και η απομάκρυνση των επικίνδυνων και επιβλαβών σκαφών
που ρυπαίνουν το περιβάλλον, όπως έκρινε η Επιτροπή που συστάθηκε σχετικά, βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας, με την επιμέλεια του οικείου Δήμου αλλά και επίσης με την πρόσφατη ολοκλήρωση του
σχετικού πλειστηριασμού για την ανάδειξη του Αναδόχου που θα ξεκινήσει τις εργασίες εκκένωσης,
αποσυναρμολόγησης, διάλυσης και αποκομιδής των εγκαταλελειμμένων σκαφών ή αποκατάστασης
και διάθεσης των από τη επόμενη εβδομάδα.


Ανοικτή στην πόλη και στους κατοίκους της γειτονιάς της. Θα οριοθετήσουμε άμεσα χώρους
περιπάτου και ποδηλατόδρομο όπου οι επισκέπτες της Μαρίνας θα κινούνται με ασφάλεια. Με τις
ενέργειές μας, σκοπεύουμε να φέρουμε στη Μαρίνα ακόμα περισσότερους επισκέπτες και κυρίως
οικογένειες με παιδιά δίνοντάς τους το χώρο όπου θα περνούν ευχάριστες στιγμές.

Αγαπητοί μας Πελάτες,
Με τα παραπάνω, είχαμε την ευκαιρία σήμερα, και στο μέλλον ακόμα περισσότερο, να σας γνωρίσουμε την
πρόθεση και τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού μας για τη Νέα Μαρίνα Αλίμου. Να παραθέσουμε τις
έως τώρα ενέργειές μας για την άμεση βελτίωση της όψης της Μαρίνας αλλά και για τη βελτίωση της
καθημερινότητάς σας, ως χρηστών της Μαρίνας.
Η νέα Διαχείριση της Μαρίνας θα ασκηθεί από την ομάδα μας, στην οποία υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν
τη θάλασσα, την ιστιοπλοΐα και το yachting γενικότερα, με γνώμονα τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και
κανόνες, με τεχνολογίες αιχμής για την αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών και συνεχή εκπαίδευση
προκειμένου να παρέχονται οι υψηλότερες δυνατές υπηρεσίες σε εσάς, τους πελάτες μας, αλλά κυρίως με
αδέκαστο τρόπο και χωρίς διακρίσεις ανάμεσα στους πελάτες και συνεργάτες μας.
Στην παρούσα φάση λοιπόν, κρίνουμε ότι είναι πρέπον και δόκιμο να σας καλέσουμε για να γνωριστούμε από
κοντά, με τον κάθε έναν από εσάς, τους πελάτες μας, ξεχωριστά.
Σχετικά, σκοπεύουμε να ορίσουμε συναντήσεις άμεσα, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.
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Κατά τη συνάντησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τη μεταξύ μας συνεργασία στο νέο
περιβάλλον της Μαρίνας Αλίμου και στα πλαίσια των νέων κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας της, με κύριο
στόχο την ανανέωση των συμβάσεων ελλιμενισμού σας με το νέο τιμοκατάλογο ελλιμενισμού των σκαφών.
Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο, να ακούσουμε τις προτάσεις σας για την
περαιτέρω άμεση βελτίωση της καθημερινότητας των χρηστών της Μαρίνας Αλίμου και την καλύτερη άσκηση
της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
Ελπίζουμε σε μια αρμονική και απροβλημάτιστη μελλοντική συνεργασία, προσβλέπουμε στη δημιουργία
κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ μας και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να καταστεί αυτό δυνατόν,
επικουρούμενοι και από τη δική σας συνδρομή και συνεργασία η οποία είναι απολύτως απαραίτητη
προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι οι οποίοι είναι αδιαπραγμάτευτοι απέναντι στις
υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό.
Αναμένουμε την αποδοχή σας στην πρόσκλησή μας και την κατανόησή σας για το ανελαστικό πρόγραμμα των
προτεινόμενων συναντήσεών μας, λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας για να τις
πραγματοποιήσουμε.

Αγαπητοί μας πελάτες,
Καλή Αρχή στη συνεργασία μας!
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