
                              “Καθαρόν Εστί ” το 2013 
 

                                        ….ενηµέρωση για καλύτερη ποιότητα ζωής !! 
 

Όταν οι καταστάσεις των καιρών συνεχίζουν να κάνουν δυσβάστακτες τις εξόδους, τότε οι προσκλήσεις για παρέα 
στο σπίτι αυξάνουν, µε αποτέλεσµα όλα γύρω µας αργά ή γρήγορα να λερώνουν, να λεκιάζουν ώστε να χρειάζονται 
ποιοτικά επαγγελµατικές λύσεις φροντίδας µε εναρµονισµένες δαπάνες.  
 

Οι οικονοµικές δυσκολίες του χειµώνα,  στρέφουν τους καταναλωτές  προς “την Επικίνδυνα Ρυπογόνο 
Θέρµανση“, µε τα φτηνά υλικά καύσης και τα παράγωγα τους, ως την οικονοµικότερη επιλογή. 
 

Τα τελευταία χρόνια οι καταστάσεις αλλά και η ελλιπή ενηµέρωση, βοηθούν στην  αύξηση της µη 
αποτελεσµατικής συντήρησης των εσωτερικών χώρων, µε τις φτηνές λύσεις καθαρισµού σε χαλιά-µοκέτες, 
σαλόνια, στρώµατα, κουρτίνες κλπ. Τα δε αποτελέσµατα των ερευνών να δείχνουν ότι έχει επηρεαστεί ανοδικά η  
συχνότητα των υγειονοµικών δαπανών, για προβλήµατα υγείας που προέρχονται από το επιβαρυµένο εσωτερικό 
περιβάλλον. 
 

Έρευνες από  οργανισµούς και υπηρεσίες, για τα υψηλά επίπεδα της αναπτυσσόµενης ενδοοικιακής 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αναφέρουν ότι σηµαντικό ρόλο παίζουν και χρειάζονται µεγαλύτερη προσοχή, το είδος 
θέρµανσης, τα συστήµατα κλιµατισµού και αερισµού, η µούχλα της υγρασίας, η επιµόλυνση από τους αιορούµενους 
µολυσµατικούς ρύπους. 
 

Η ενδοοικιακή ατµοσφαιρική ρύπανση δηµιουργεί ένα “άρρωστο εσωτερικό χώρο ” ο οποίος έχει συνδεθεί µε µια 
σειρά προβληµάτων υγείας, σε παιδιά η ενήλικες όπως, αλλεργικών και αναπνευστικών συµπτωµάτων, χρόνιο βήχα, 
πνευµονικές νόσους κλπ. 
 

Η επιµεληµένη  εφαρµογή µέτρων µε τους στοιχειώδεις  κανόνες για την τήρηση µιας αποτελεσµατικά 
ισορροπηµένης  καθαριότητας, µπορεί να περιορίσει κατά πολύ συµπτώµατα ασθενειών,(π.χ άσθµατος, 
αλλεργικών και αναπνευστικών συµπτωµάτων κλπ.) που θα προέρχονται από τους αιορούµενους ¨µολυσµατικούς 
παράγοντες ¨ , τα περιττώµατα των άκαρεων της οικιακής σκόνης  (Dust mites), την γύρη, το τρίχωµα της γάτας
η του ποντικού, αλλά και από τις κατσαρίδες, τους κοριούς, τα σκαθάρια χαλιών. κλπ. 

, 

 

Ανεξάρτητα από την οικονοµική κατάσταση του καθενός µας, όσο τα χρήµατα για εξόδους θα µειώνονται, τόσο το ενδιαφέρον για ποιοτική ζωή 
στο σπίτι θα αυξάνει τραβώντας µέρος του προϋπολογισµού µας, µε την τάση για περισσότερη ενηµέρωση µε παροχή συµβουλών να αυξάνεται, 
πράγµα το οποίο δείχνει πόσο ποιο σηµαντική είναι η επαφή. 
 

Στην ανάπτυξη των διαµορφωµένων προγραµµάτων, για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής σε επίπεδο υπηρεσιών, πρωταρχικός µας 
στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τις ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές που επιβάλλει η σηµερινή εποχή , για την βελτίωση 
της ποιότητας του τρόπου ζωής αλλά και την θετική αποδοχή του καταναλωτικού κοινού ακόµα και στις περιπτώσεις που πρέπει να 
αντιµετωπίζονται µε επιστηµονική διάγνωση.  
 

Έτσι µέσα από τις εναρµονισµένες ποιοτικά επαγγελµατικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, για καλύτερη ποιότητα ζωής, οι ενήµεροι 
καταναλωτές θα µπορούν να έχουν ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον, µε περισσότερη οικονοµία από σπατάλες σε ενεργειακή κατανάλωση και 
πολύτιµο χρόνο, αλλά και περισσότερη προστασία της υγείας και της περιουσίας τους, αφού θα έχουν απαλλαγεί από τις φτηνές και µη 
αποτελεσµατικές λύσεις σε υπηρεσίες καθαρισµού.  
 

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών προς τις περιβαλλοντικές αλλαγές µαζί µε την ανάγκη µέριµνας και τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις για 
καθαρούς εσωτερικούς χώρους, καθιστούν απαραίτητη την επαγγελµατική συνεργασία µε έναν Επιστήµονα ∆ιαγνώστη – Σύµβουλο                 
(Cleaning Advisor), για επιστηµονικές συµβουλές µε εναρµονισµένες ποιοτικά επαγγελµατικές λύσεις. 
  

Όπως τα δυο προηγούµενο χρόνια έτσι  και το 2013 οι υπηρεσίες υγειονοµικών και περιβαλλοντολογικών εφαρµογών, βρίσκονται µέσα στις 10 
καλύτερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, στέφοντας το ενδιαφέρον πολλών Νέων Επιστηµόνων που ψάχνουν ”κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέες 
αναδυόµενες επιχειρηµατικές  δραστηριότητες που συνδέονται στενά µε την Πράσινη ζήτηση. Ενδιαφέρον αναπτύσσετε και για επέκταση 
δραστηριοτήτων,  από επιστήµονες και επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά µε την διαχείριση και καθαριότητα χώρων.  
 

Το 2013 ως « Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» σκοπεύουµε να αυξήσουµε την ενηµέρωση, µε Εναρµονισµένες επαγγελµατικές λύσεις στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες, για µια αποτελεσµατικότερη διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου. Η καθιέρωση των 
εναρµονισµένων επαγγελµατικών λύσεων, µπορούν να φέρουν πραγµατικές αλλαγές στην καθηµερινή ζωή, έτσι ώστε το ενδιαφέρον για µια 
ποιοτικά αναβαθµισµένη καθαριότητα να αυξάνει, αλλά και η µεταφορά θετικών µηνυµάτων για Ενεργειακή και Περιβαλλοντολογική 
Συνείδηση να επεκτείνεται.  
 

Όλοι θα είναι ωφεληµένοι: 
 

◊ Οι καταναλωτές µε ένα οικονοµικά και υγιεινά προστατευµένο καθαρό περιβάλλον. 
 

◊  Οι Νέοι Επιστήµονες που πρέπει να παραµείνουν στην Ελλάδα όπως, Υγιεινολόγοι – Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας, Τεχνολόγοι Αντιρρύπανσης , 
Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χηµικοί, µε τις επιχειρηµατικές τους  δραστηριότητες ως µία Εναλλακτική και πιο ∆ηµιουργικά Ελκυστική Επιλογή, σε 
σύγκριση µε την Εξαρτηµένη Εργασία. Εξάλλου οι Πολίτες που διαµένουν στην Ελλάδα τους χρειάζονται για ενηµέρωση, διάγνωση, αλλά και 
στην έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων περιβαλλοντολογικού και υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
  

◊ Οι πάσχοντες από αλλεργικά και αναπνευστικά συµπτώµατα, προληπτικά αλλά και κατά την φαρµακευτική αγωγή, αφού µπορούν να 
περιοριστούν  κατά πολύ τα προβλήµατα που θα προέρχονται από τους αιορούµενους ¨µολυσµατικούς παράγοντες ¨ 
 

◊ Το περιβάλλον, µιας και η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τους χώρους που ζούµε η εργαζόµαστε.  
 

● Πληροφορίες µπορείτε να µας ζητήσετε µε ένα email στο info@klintec.gr η να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887  
 

Ιωάννης Βγενής 
Cleaning Advisor 
 

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=5474
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