Οι Επιστήµονες που πρέπει να παραµείνουν στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα κάθε χρόνο αποφοιτούν Επιστήµονες όπως, Γεωπόνοι –Τεχνολόγοι
Γεωπόνοι σε Τµήµατα Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολόγοι, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος
και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Χηµικοί, Μηχανικοί Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης – Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης, Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι,
Κλωστοϋφαντουργοί. κλπ.
Οι Παραµένοντες Επιστήµονες στην Ελλάδα µε αυτές τις ειδικότητες , θα µπορούν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ,µέσα από την επιτόπια ενηµέρωση και διάγνωση
προβληµάτων που προκύπτουν µε την ατµοσφαιρική ρύπανση και ειδικότερα από τα
αιωρούµενα σωµατίδια, που έχουν αναγνωρισθεί ως πρωταρχικός παράγοντας
κινδύνου της ανθρώπινης υγείας . ( Πρόγραµµα Πυθαγόρας και το (ΕΚΠΑ)..)
Υπάρχουν αναφορές και από το ΚΕΕ για το πρόβληµα της ρύπανσης εσωτερικών χώρων αλλά και για την
ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων. Έτσι θα υπάρξει µείωση της συγκέντρωσης τους, ανακουφίζοντας
τους πάσχοντας από αναπνευστικά και καρδιαγγειακά λειτουργικά προβλήµατα αλλά και στον αυξανόµενο
κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιµότητας, όπως µας ενηµερώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης
Ε.Κ.Τ.//www.ekt.gr/µε πληροφορίες από ΙΤΕ
Μπορεί να δαπανήθηκαν 2,5 εκατ. ευρώ για τη µελέτη του ρόλου των µικροσωµατιδίων στην ατµοσφαιρική
ρύπανση, έχει όµως δηµιουργηθεί Επιτακτική Ανάγκη για την Εξάλειψη του Προβλήµατος της Αέριας Ρύπανσης
των Εσωτερικών Χώρων, όπου οι Πολιτες που διαµένουν στην Ελλάδα να χρειάζονται την επαγγελµατική
συνεργασία µε έναν Σύµβουλο-Επιστηµονικό ∆ιαγνώστη (Cleaning Advisor).
Τα τελευταία χρόνια οι τάσεις των Πολιτών που διαµένουν στην Ελλάδα, για µια Βελτιωµένη Ποιοτικά
∆ιαβίωση, έχουν αλλάξει κατά πολύ και τείνουν όλο και περισσότερο προς τις Οικονοµικότερες
Εναλλακτικές Λύσεις η οποίες θα συνδέουν την Εναρµόνιση των ∆απανών µε την Ποιότητα των
Παρερχοµένων Υπηρεσιών στον Καθαρισµό.
Τις φτηνές λύσεις της «εύκολης-πρόχειρης συµβατικής καθαριότητας», σε σχέση πάντα µε τα ποιότητα,
αρχίζουν να τις βλέπουν πιο ακριβές , είτε γιατί τις πληρώνουν µε επιπτώσεις στην υγεία λόγω της
εσωτερικής επιµόλυνσης από τους ανακυκλωνόµενους ¨ρυπογόνους µολυσµατικούς παράγοντες ¨, είτε µε
οικονοµικές επιβαρύνσεις στην περιουσία τους κλπ
«Η Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, είναι µια Μεγάλη και Κρίσιµη Πρόκληση για το Περιβάλλον,
για τις παρούσες αλλά και για τις Επόµενες Γενιές. »
Είναι Επιτακτική Ανάγκη η υποστήριξη των Πολιτών που διαµένουν στην Ελλάδα, από έναν ΣύµβουλοΕπιστηµονικό ∆ιαγνώστη ( Cleaning Advisor ), για να µπορούν να ενηµερώνονται αλλά και να τους
παρέχεται ∆ιάγνωση, σε Προβλήµατα Περιβαλλοντολογικού και Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος στους
Εσωτερικούς Χώρους, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν έγκαιρα τις σοβαρές συνέπιες , µε επιπτώσεις στην
υγεία τους, την περιουσία του αλλά και στο περιβάλλον.
Η επαγγελµατική συνεργασία µε έναν Σύµβουλο Επιστηµονικό ∆ιαγνώστη (Cleaning Advisor), είναι
απαραίτητη, διότι µέσα από τα τεστ προσδιορισµού και τις Εξειδικευµένες Μετρήσεις Προηγµένης Τεχνολογίας
των υιοθετηµένων αναλογικών εναλλακτικών µεθόδων, θα µπορεί να δώσει Ολοκληρωµένες και Βιώσιµες
Λύσεις Εξυγίανσης.
Αποτελεί δε την πιο Σηµαντική Εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, θέτοντας νέα πρότυπα για µια Ισορροπηµένη
Καθαριότητα, στην έννοια του ‘ ‘καθαρού εσωτερικού περιβάλλοντα χώρου’’. Λειτουργεί ως µια “ασπίδα
προστασίας” για την µέγιστη δυνατή διασφάλιση, ώστε να δηµιουργείτε το ιδανικό περιβάλλον για όσους
θέλουν να νιώθουν ευεξία, ακόµα δε περισσότερο για όσους πάσχουν από αλλεργίες, άσθµα η άλλα
αναπνευστικά προβλήµατα.
Ο Σύµβουλος-Επιστηµονικός ∆ιαγνώστης (Cleaning Advisor) θα µπορεί να είναι πάντα δίπλα:
● Σε όλους τους καταναλωτές που διαµένουν στην Ελλάδα ,µε την υποστήριξη της υπηρεσίας i-clean
● Σε βρεφονηπιακούς σταθµούς για προληπτική ενηµέρωση µε το πρόγραµµα Αγωγή Υγείας.
● Στον γιατρό και τον φαρµακοποιό ώστε οι πάσχοντες, να κάνουνε την θεραπευτικοί τους αγωγή ,σε ένα
καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
● Σε όλους τους Επαγγελµατίες Επιστήµονες στο χώρο των Απεντοµώσεων για τις Εξειδικευµένες BioΕφαρµογές Καθαρισµού, µε Προεργασία και Εξυγίανση πριν και µετά τις επιστηµονικές εφαρµογές
απεντοµοσεων η απολυµάνσεων, για αποφυγή της επικίνδυνης “εσωτερικής επιµόλυνσης”.

● Σε όλους τους επαγγελµατίες που παρέχουν εξοπλισµό, ( χαλιά, σαλόνια, στρώµατα) η Παρέχουν
Επαγγελµατικές Υπηρεσίες (Καθαρισµών, Στενοκαθαριστήριου- Πλυντηρίου, Απεντοµώσεων κ.λ.π) ώστε µέσα
από την Ολοκληρωµένη Υποστήριξη µιας Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης των εσωτερικών χώρων, να
εκµεταλλεύονται τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες και να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέµενη Αξία στις υπηρεσίες
τους, πετυχαίνοντας το πιο επιδιωκόµενο πλεονέκτηµα στην αγορά. Η Klintec, µε όλα τα τµήµατα Υποστήριξης
και την Εφαρµοσµένη Στρατηγική της Greenest, δηµιούργει νέες καινοτοµίες υπηρεσίες µε επαναστατικές
µεταβολές σε όλα τα επίπεδα της Αναγκαιότητας του After Sales Service, σε µια αγορά όπου όλοι “δείχνουν” ότι
έχουν τις ίδιες υπηρεσίες.
● Στον ‘‘Κυρ’ Μανώλη’’ που ασχολείται µε τον καθαρισµό χαλιών η µε στεγνοκαθαριστήριο και θέλει λίγα χρονιά
να βγει στην σύνταξη, για την υποστήριξη των πελατών του.
● Σε όλους τους Επιστήµονες που θέλουν να δηµιουργήσουν µια Αναδυόµενη Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα,
που θα συνδέεται άµεσα µε την Θετική Ανάπτυξη Πολλαπλών Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων, σε
καινοτόµα πεδία που δεν έχουν ακόµη αναδειχθεί και συνδέονται στενά µε την Πράσινη ζήτηση.
Η Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, βασίζεται στην συνεργασία του Σύµβουλου-Επιστήµονα ∆ιαγνώστη
(Cleaning Advisor) µε τις Επαγγελµατικές Υπηρεσίες, Υγειονοµικού και Περιβαλλοντολογικού
Ενδιαφέροντος , αποτελεί δε ευθύνη όλων η ενεργή συµβολή στην ενηµέρωση, από τη συµµετοχή της
οικογένειας , των τοπικών και πληθυσµιακών οµάδων, των κυβερνητικών η µη-κυβερνητικών οργανισµών,
Συλλογών, Ιδρυµάτων, και Φορέων κ.λ.π
Είναι µεγάλη η συµµετοχή της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, µε την ενηµέρωση από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, αλλά και των Γεωπονικών Συλλογών , Ενώσεων (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.), Σωµατείων
και Φορέων κ.λ.π
Οι Επιστήµονες αρχίζουν να κατανοούν οι ότι µπορούν να µην είναι άνεργοι, αν αποφασίσουν να
ασχοληθούν ενεργά ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε καινοτόµα πεδία που δεν έχουν ακόµη αναδειχθεί και
συνδέεται στενά µε την Πράσινη ζήτηση, χωρίς επιχειρηµατικό ρίσκο-κίνδυνο, µε ένα µικρό κεφάλαιο από
2.500,00 Є η µέσα από το πρόγραµµα του Θεσµού της Χορηγίας ( Sponsoring ) µε επιχειρήσεις- εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς των Υγειονοµικών Εφαρµογών αλλά και Περιβαλλοντολογικών
Εφαρµογών.
Οι ενδιαφερόµενοι-ες µπορούν να συνεχίζουν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@klintec.gr ή
στο FAX: 2104829400 µε πλήρη στοιχεία για τον Τοµέας Αξιολόγησης & Επιλογής Συνεργατών , το πρόγραµµα
του Θεσµού της Χορηγίας ( Sponsoring ).
Για πληροφορίες µπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2104829839, 6932245887.
Πηγή: www.greenandclean.gr/ – http://www.greenmiteclean.gr/ www.cleaningnews.gr,

