
Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους. 
 

Μια Ευγενική Υπενθύμιση  
 

Το συγκεκριμένο άρθρο θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί σοβαρά, από  τους Αρμόδιους Φορείς, για την διαδικασία 

κατάταξης των ξενοδοχειακών μονάδων σε αστέρια, όπως την Π.Ο.Ξ. , το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος αλλά και 

το Υπουργείο Τουρισμού. 
 

Γιατί  θα βοηθήσει , γενικά για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, αλλά πολύ περισσότερο για τα 

αναγραφόμενα στο κριτήριο 4.27, Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση,   Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) οπού 

αναφέρεται, ( Απαιτείται πιστοποιητικό ή σχετική απόδειξη καθαριστηρίου ή ύπαρξη ειδικής συσκευής καθαρισμού 

στρωμάτων (ατμοκαθαριστής) στο ξενοδοχείο εκτός αν καλύπτεται το συγκεκριμένο κριτήριο με άλλο τρόπο, π.χ. εγγύηση 

κατασκευαστή), δεν τεκμηριώνεται και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Διότι : α) Δεν πρέπει να υπάρχει η λέξη πιστοποιητικό , αλλά Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών, όπου θα συνοδεύεται 

υποχρεωτικά με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και όχι σχετική απόδειξη καθαριστηρίου,  β) Με την φωτογραφική λέξη 

(ατμοκαθαριστής) προσδιορίζει την ειδική συσκευή καθαρισμού στρωμάτων όταν,  με την εφαρμογή  του σε στρώμα δεν 

απορρυπαίνονται αλλά ‘’ατμίζονται’’ – εξυγιαίνονται κατά πολλούς ’’ ημιμαθείς’’– μαζί με τα ’’ εσωτερικά ρυπογόνα 

μικροβιακά φορτία ΄΄- όταν : 

1) Στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής , με συγγραφείς επιστήμονες , Καθηγητές Εντομολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς, κλπ από 

το ΥΠ.Α Α.Τ, ΕΦΕΤ , (ΣΕΑΜΕ) και στην σελίδα 27 αναφέρει .  .. σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στα ακάρεα της 

σκόνης, δοθέντος του ότι το άσθμα και οι λοιπές διαταραχές οφείλονται περισσότερο στα παράγωγά τους (τεμαχίδια, 

εκκρίματα, αποχωρήματα κ.ά.) και όχι στα ακάρεα αυτά καθ’ αυτά, προτείνεται η συχνή απομάκρυνσή τους με 

καθαρισμό (π.χ. ειδικές σκούπες). 

2) Σας υπενθυμίζω ότι στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, στις 24 Ιανουαρίου 2018, διοργανώθηκε 

επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Δερματοπάθειες σε συνθήκες συγχρωτισμού – Μέτρα πρόληψης και 

αντιμετώπισης» ,όπου  έκτος των άλλων έγινε αναφορά σε δερματολογικά θέματα σχετικά με τα ακάρεα της ψώρας , 

τις ψείρες, του κοριούς και τους ψύλλους. Αναφέρθηκαν έκτος από την  φαρμακευτική αγωγή και σε συνιστώμενα μέτρα 

αντιμετώπισης, με έμφαση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση με περιβαλλοντικά μέτρα, αλλά και τη δημιουργία 

υποδομών. Την δε Παρασκευή  26/01/2018 στη Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών, έγινε μια πληρέστερη ενημέρωση με 

Θέμα: Bio-Εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων και εκτεταμένη συζήτηση, δίνοντας έμφαση στην  δημιουργία 

μέτρων με περιβαλλοντικές υποδομές ,για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση παρασίτων (ζωικών εχθρών). 

3) Όλες οι κατασκευαστικές εταιρίες στρωμάτων , αναφέρουν στις επισημάνσεις τους για την εγγύηση των σωμάτων,  όχι 

ατμοί, υψηλές θερμοκρασίες ,κλπ . 

4) Όλοι οι Επαγγελματίες με Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση, για απορρυπάνουν ένα στρώμα 

χρησιμοποιούν επαγγελματικό εξοπλισμό.  
 

Έτσι και το Ξενοδοχείο , για να καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο πρέπει να προβαίνει σε Αγορά επαγγελματικού 

εξοπλισμού ισάξιο των επαγγελματιών και όχι ‘’σκουπάκια’’ επιφανειακής συντήρησης , ατμοκαθαριστές – συσκευές 

υπέρθερμου ατμού . Στο δε υπεύθυνο άτομο  του ξενοδοχείου θα πρέπει να του παρέχεται Βεβαιωμένη εκπαίδευση 

εφαρμογών και όχι εγγύηση του  κατασκευαστή , η/ και ‘’Πιστοποιήσεις ‘’ αγοράς,/κτίσης κλπ. 
 

Μήπως λοιπόν οι αρμόδιοι στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να το κοιτάξουν ποιο σοβαρά, γιατί ένα κριτήριο –

απαραίτητο για την Υγεία των φιλοξενούμενων– με τις ‘’ασάφειες του ‘’ δημιούργησε ερωτήματα που θα παραμένουν: 

Βλέποντας όλα αυτά λοιπόν οι φιλοξενούμενοι επισκέπτες – ταξιδευτές  με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, πως μπορούν να 

είναι σίγουροι ότι όλα τα στρώματα σε χώρους φιλοξενίας , δεν θα είναι ΄΄επιβαρημένες εστίες ‘’ ΄’; 
 

Ποιος θα φέρει την ‘’ευθύνη επιλογής’’, όταν οι επιστήμονες αναφέρουν ….. δοθέντος του ότι το άσθμα και οι λοιπές 

διαταραχές οφείλονται περισσότερο στα παράγωγά τους (τεμαχίδια, εκκρίματα, αποχωρήματα κ.ά.) και όχι στα ακάρεα αυτά 

καθ’ αυτά, προτείνεται η συχνή απομάκρυνσή τους με καθαρισμό και όχι συσκευές ατμού (ατμοκαθαριστές) ; 
 

Για τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ Επαγγελματιών και μη , αλλά και μεταξύ των ξενοδόχων, ας τα αναλάβουν τα 

Επιμελητήρια και οι Ενώσεις Ξενοδόχων με την Ομοσπονδία τους. 
 

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

Το συγκεκριμένο απόσπασμα βρίσκεται στο Άρθρο Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους. 
 

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

Ιωάννης Βγενής 

Cleaning Advisor 
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