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Θέμα: Ολοκλήρωση των κριτηρίων με “Καθαρά Δωμάτια φιλικού περιβάλλοντος”.!!! 
 Αγαπητοί  Κύριοι   
 

Με αφορμή του μικρού υπολοίπου, για την ολοκλήρωση των κριτηρίων κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες 
αστέρων, σας ενημερώνουμε για μια Ολοκληρωμένη Πρόταση, με τις Εξειδικευμένες εφαρμογές επαγγελματικής Bio - 
απορρύπανσης σε στρώματα , μαζί με τις αξιόπιστες εφαρμογές  για το Περιβάλλον Υπνοδωματίου , αναβαθμίζοντας τα 
σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”.  
 

Η ύπαρξη αυτών των “ Δωματίων ” σε χώρους φιλοξενίας , είναι μια παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ,με σεβασμό 
στις ανάγκες του επισκέπτη- φιλοξενούμενου, ως προς την φιλική και άμεση εξυπηρέτηση του. 
Η Ολοκληρωμένη πρόταση μας βασίζεται σε:  

1) Πρόταση – Προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για Εξειδικευμένες εφαρμογές επαγγελματικής Bio - 
απορρύπανσης  σε στρώματα , Βλέπε Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση ΠΡ: Υ 
(Υποχρεωτική προδιαγραφή) αλλά και για το  «ανέγγιχτο πλύσιμο» ,με λεκέδες σε στρώματα, κιτρινίλες, μούχλα 
κλπ, Βλέπε Κριτήριο 4.1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή)  

 

‘’Επενδύσεις τεχνολογικής υποδομής , με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής , για μια 
αξιοπρεπή  διαβίωση -φιλοξενία.’’ 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών, απαιτούν την εφαρμογή μεθόδων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, με διασφαλισμένη ποιότητα Βεβαιωμένων εφαρμογών Bio- απορρύπανσης ,  ενός Πλήρους Συστήματος 
με Έγκριση “Green Label” του CRI για Αφαίρεση Ρύπων,  συγκράτηση σκόνης και διατήρηση της εμφάνισης. ( συμφώνα 
με τις προδιαγραφές  για την Ενεργειακή ετικέτα της Νέας νομοθεσίας). 
 

Η χρησιμοποίηση του κατοχυρωμένου συστήματος  ‘‘περιβαλλοντολογικής Bio-Εξυγίανσης  -κατά όγκο’’ . κρίνεται 
απαραίτητη για εφαρμογές, ακόμα και όταν το δωμάτιο είναι καταλυμένο. Πιστοποιημένο ως Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ, 
θέτει τα νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’, έχει γίνει δε επιτακτική ανάγκη,  στην 
αντιμετώπιση της αύξησης των ιών και των βακτηρίων, μαζί με την αύξηση των προβλημάτων της εναέριας ρύπανσης των 
εσωτερικών χώρων,  ως μια ‘’Ασπίδα προστασίας σε κάθε χρήση’’ και όχι για κάθε χρόνο.  
 

Η όλη μέθοδος BiOzone ολοκληρώνεται  με το σύστημα ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’   ή με την μέθοδο  (Room 
Disinfection Unit),  εφαρμογες ‘‘πράσινων στρατηγικών’’  ως  φυσικές εναλλακτικές λύσεις ελέγχου, σε 
μικροοργανισμούς, παθογόνους ιούς, επιβλαβή βακτήρια, κατοικημένων χώρων, για τα  “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό 
περιβάλλον”,  (Bio-decontamination ). 

 

2) Πρόταση –Αγοράς του  εξειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού, ώστε οι εφαρμογές Bio- απορρύπανσης και 
«Ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων», να γίνονται από το προσωπικό σας για χαμηλότερο κόστος. Με επιπλέον  
παροχή εκπαίδευσης σε άτομα της εταιρεία σας, για  ορθή και Βεβαιωμένη εφαρμογή των. 

   

Και δεν ξεχνάμε ότι : Ο ίδιος εξοπλισμός χρειάζεται και για την προεργασία Bio-εφαρμογών , όπως από αρθρόποδα 
υγειονομικής σημασίας, κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ψώρα και τσιμπούρια (Κρότωνες).  Με την άμεση επέμβαση 
προλαβαίνετε την εξάπλωση, σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, μιας και η προεργασία των Bio – εφαρμογών με 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά, ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για την 
ανασταλτική δράση ανάπτυξης των «Bug bugs»,. Απαραίτητος κρίνεται για πριν ή και μετά από κάθε εφαρμογή, είτε με 
βιοκτόνα ή /και υπέρθερμου ατμού (πίεση 10 bar για 184,13ο C), θερμικής απεντόμωσης, ελεγχόμενης ή και 
τροποποιημένης ατμόσφαιρας, κλπ. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μετά και από την εξαιρετικά επείγουσα 
εγκύκλιο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας , όπου ενημερώνουν για την λήψη μέτρων προτεραιότητας για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας,  συμπληρωματική και της προηγούμενης εγκύκλιου ,για την τήρηση βασικών κανόνων 
υγιεινής στα Μ.Μ.Μ.   
 

Η ολοκληρωμένη πρόταση για το πρόγραμμα των Green & Clean Rooms, με την προβολή σας στην κατηγορία 
(Αναζήτηση…. “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”) η όποια προσφέρεται ως ‘’Έξτρα Ανταποδοτικό Όφελος’’  χωρίς 
επιβάρυνση.  
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr         

 Με εκτίμηση 
 

Ιωάννης Βγενής  

Cleaning Advisor 
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