
Χτίζοντας γέφυρες για την Υγειονομική Εξασφάλιση σε Ασφαλής Προορισμούς Φιλοξενίας της Ελλάδας .!! 
 

Το τμήμα εφαρμογών Ποιοτικής Καθαρότητας για  Προληπτική Υγιεινή στους εσωτερικούς χώρους , μέσα από το πρόγραμμα 

Reciprocity  -μια παροχή βέλτιστης αξίας-  της  KlinTec, σας  εξασφαλίζει την σχέση αυξημένης εμπιστοσύνης για 

συνεργασία με αναγνώριση της προτιμώμενης ανταποδοτικής αξίας της. 

‘ ‘Ο σεβασμός στις ανάγκες του επισκέπτη, μαζί με την παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 

τομείς της εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι απαραίτητα στοιχεία περιβαλλοντικού πολιτισμού για κάθε 

είδους ξενοδοχειακής μονάδας, από τις μεγαλύτερες αλυσίδες μέχρι τις οικογενειακές επιχειρήσεις.’’ 

Green And Clean Hotels. 

Καθημερινά όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες του χώρου φιλοξενίας,  ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα που τους 

παρέχονται σε όλα τα καινοτόμα προγράμματα μας ,που συμβάλουν στην ανάπτυξη  παρεχόμενων  λύσεων, -εξ ολοκλήρου 

ή/και συμπληρωματικά – για την κάλυψη των αναγκών τους. 

Διεύρυνση  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με το μικρότερο κόστος σε ομαδικά προγράμματα: 

 σεμιναρίων με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης στον καθαρισμό απολύμανση, πρόληψης από λιμώξεις.  

 Βεβαιωμένης εκπαίδευσης από την ‘’θεωρία στην πράξη’’ , σε  Πιστοποιημένους  εφαρμοστές για καθαρισμό -

απολύμανση, αποκατάσταση, άλλα και για  Προληπτική Υγιεινή παντού. 

 υποστήριξης υπηρεσιών Υγειονομικού συμβούλου με γνώμονα την παροχή εξειδικευμένων λύσεων.  

 Προληπτικής Υγιεινής παντού για ποιοτική φιλοξενία  ώστε να φέρνετε κοντά σας φιλοξενούμενους - ταξιδευτές. 

 ανάδειξης των πλεονεκτημάτων του Ελληνικού Ποιοτικού Τουρισμού μέσα από την ‘’Υγειονομική Εξασφάλισης’’ 

 μετατροπής υγειονομικής ανασφάλειας - αβεβαιότητας σε υγειονομικό πλεονέκτημα αξιοπρέπειας -σεβασμού , . 

 προαιρετικής πιστοποίησης (σημείο  Α.4 ) για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων. 

 για  επιπλέον έσοδα από μείωση δαπανών , χρόνου παράδοσης των χώρων , υλικά , μηχανήματα, κλπ  

 για  επιπλέον έσοδα από μείωμενης κατανάλωση ενεργείας . 

 για  επιπλέον έσοδα  από την ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων, άλλα  και από την μείωση της 

άσκοπης και αλόγιστης χρήσης απολυμαντικών, (Bio-κτόνων). 

 για την θωράκιση των ενασχολούμενων απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’, (αξιώσεων) εφόσον θα τηρούνται 

αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου -αποτελούν αναπόσπαστα μέρη -σε υγειονομικά πρωτοκόλλα. 

 δεχόμαστε  τις ερωτήσεις σας στο  vgenis@otenet.gr, υπόψη κυρίου Βγενή Ιωάννη   

Τα επιμορφωτικά προγράμματα των σεμιναρίων σκοπό έχουν να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες, την ορθή διαχείριση και 

εφαρμογή των ολοκληρωμένων επαγγελματικών μεθόδων που εξασφαλίζουν στον καθαρισμό- απολύμανση, εξυγίανση, 

αποστείρωση  και πρόληψη,  όλων των χώρων περίθαλψης -φιλοξενίας , έναντι μολυσματικών παραγόντων με σκοπό την 

πρόληψη-προστασία και από περιβαλλοντικές επιμολύνσεις και Λοιμώξεις συμπεριλαμβανόμενου και  του SARS-CoV-2 .  

Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων από την ποιότητα φιλοξενίας τους , για την  ευημερία και την 

ευεξία -κατά πολλούς ατομική ευζωία των ανθρώπων -από ένα σημείο και μετά, εκφράζεται κυρίως μέσω της 

υιοθέτησης, μιας ‘’Ποιοτικής Εξασφάλισης’’ για ένα υγιεινό τρόπο ζωής. 

Θα πρέπει οι φορείς για τα Προγράμματα  στις Γαλάζιες Σημαίες , άλλα και για τις πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις, την 

κάθε εμποροπανήγυρη  ή/και ‘’αντάμωμα’’, στα Festival, σε κάθε παιδική μουσικοχορευτική εκδήλωση, θα πρέπει στις 

τεχνικές προδιαγραφές να εξασφαλίζουν την υγειονομική ασφάλεια και από τις φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών 

χώρων . Οι δε ανάδοχοι που εκτελούν έργα με φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων , θα πρέπει ακόμα και αν δεν 

απορρέουν από την κάθε  σύμβαση, με επιμέλεια και συνέπεια άλλα και με ιδιαίτερη μέριμνα να παρέχουν μέτρα 

Προληπτικής Υγιεινής  κατά των Λοιμώξεων ,ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν  την υγειονομική ασφάλεια των 

εργαζομένων τους, συμβάλλοντας συγχρόνως και στη μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών , αναβαθμίζοντας και το 

περιβάλλον,  

Και όλα αυτά εύκολα και απλά  έτσι ώστε να παρέχουμε την δυνατότητα στο …να είναι όλοι κερδισμένοι.!!! 

Γιατί το  Green And Clean Hotels  ειδικεύεται και στους χώρους φιλοξενίας , ως μια Ριζική Καινοτομία σε νέα τεχνικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά ενημερωτικών υπηρεσιών, με νέες διαδικαστικές εφαρμογές που στηρίζονται  για την επίτευξή 

τους στο πρόγραμμα Reciprocity = (.Αμοιβαιότητα + . Ανταποδοτικότητα) …. χτίζοντας γέφυρες με πελάτες και συνεργάτες.!! 

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος. 

Ιωάννης Βγενής 

Cleaning Advisor    

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/χτίζοντας-γέφυρες-για-την-υγειονομικ/ 
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