
Δήλωση αποστολής
 Mission statement



Το όραμά μας

«Η αναγνώριση της αξίας της υδάτινης 

αναψυχής στην Ελλάδα και η παροχή

μίας ισχυρής και αποτελεσματικής φωνής 

υπέρ όλου του κλάδου»



Οι στόχοι μας

   Η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών μας,

με επαγγελματισμό και αφοσίωση στις διακηρύξεις

και στις πράξεις μας

   Η ανάδειξη και καθιέρωσή μας ως σύμβουλοι

της πολιτείας

   Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και 

αλληλοεξυπηρέτησης των μελών μας, καθώς και 

αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού

   Η κατοχύρωση του επαγγέλματος και η επίλυση

των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο

   Η ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών του κλάδου

  Η ικανοποίηση των πελατών μας



Μέσα πραγματοποίησης
των στόχων

  Υπηρεσίες υποστήριξης των μελών μας και όλου του κλάδου

   Επαφές με σχετικούς φορείς για τη διασφάλιση

της προάσπισης των επαγγελματικών, οικονομικών, 

ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων μας

   Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εθνικών και διεθνών 

συνεδρίων και μελετών

   Συνεργασία ή συμμετοχή σε προγράμματα εθνικών

ή ευρωπαϊκών φορέων

  Παραγωγή εντύπων για γενικά θέματα πισίνας και spa

  Προγράμμματα επικοινωνίας (events, ημερίδες κ.λπ.)

  Παρεμβάσεις στα ΜΜΕ 

  Ενεργή συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία EUSA



Πώς κάνουμε
τη διαφορά

   Αντιπροσωπεύοντας και προωθώντας με συνέπεια

τις απόψεις του κλάδου

   Προσφέροντας καθοδήγηση και παρέχοντας λύσεις

σε θέματα που αφορούν τα μέλη μας

  Παρέχοντας ευκαιρίες δικτύωσης των μελών μας

   Παρέχοντας συμβουλές νομικής ή τεχνικής φύσεως

στα μέλη μας και στους ιδιοκτήτες πισίνας



Γιατί υπάρχουμε

   Για να ακούμε και να προωθούμε τις απόψεις των μελών μας 

   Για να κρατάμε τα μέλη μας ενήμερα για την ισχύουσα 

νομοθεσία 

   Για να παρέχουμε δικτύωση των μελών μας σε ομοειδείς 

ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς

   Για να αναπτύξουμε την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 

στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου μας

   Για να προωθήσουμε την ασφαλή χρήση της πισίνας και

του υδρομασάζ και τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας

   Για να είμαστε όλοι μέλη ενός ισχυρού οργανισμού που 

ενεργεί για τα κοινά συμφέροντα όλου του κλάδου


