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Κοινοποίηση : ΓΣΕΒΕΕ 

                            Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 
       Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
                            Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά  

 Η Ομοσπονδία μας προτίθεται, εφόσον το κρίνει και ο Οργανισμός σας απαραίτητο, 

να διατηρήσει, την αδιάκοπη λειτουργία των επιχειρήσεών μας, αυτό το κρίσιμο διάστημα. 

Βέβαια, θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε πλήρως, τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία 

έχετε υποδείξει και τα εφαρμόζουμε από την πρώτη στιγμή. Τα μέτρα αυτά τα έχουμε 

κοινοποιήσει σε όλους τους συναδέλφους μας και από το επίσημο site μας, στο παρακάτω 

άρθρο (ΕΟΔΥ για κορωνοϊό – Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό 

εκτεθειμένων χώρων και επιφανειών).  

Από την επαγγελματική μας κατάρτιση και γνώσεις, προκύπτουν και οι κατευθύνσεις 

που έχουμε αναρτήσει, συμβουλευόμενοι πάντα και την παγκόσμια, επαγγελματική 

κοινότητα του καθαρισμού (CINET, IICRC, ISSA, WOOLSAFE), των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων (Κορωνοϊός | Ενημέρωση, πρόληψη και έλεγχος καθαριότητας). 

Οι επιχειρήσεις μας θα παραμείνουν ανοικτές, παρά τον πιθανό κίνδυνο για εμάς, τις 

οικογένειές και το προσωπικό μας. Ταυτόχρονα, ήδη καταγράφουμε ζημιογόνα λειτουργία, 

λόγω της πρωτόγνωρα, μειωμένης κίνησης. Με αυτόν όμως τον τρόπο και μόνο, θα 

μπορέσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες του καθαρισμού και της απολύμανσης, τις 

οποίες η κοινωνία και οι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, σε αυτή την 

πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε. 

 Τέλος θα πρέπει να γνωρίζουμε, εάν έχετε να προτείνετε πιο συγκεκριμένα μέτρα ή 

να προσέξουμε ιδιαίτερα, κάποιο κομμάτι της εργασίας μας, όπως το Επαγγελματικό μας 

Περίγραμμα ορίζει, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και γνώσεις σας που προκύπτουν, 

από την μελέτη του νέου κορωνοϊού. 

 Θα είμαστε στην διάθεση της πολιτείας, για να προσφέρουμε στην κοινωνία, τις 

ζωτικής σημασίας, υπηρεσίες μας και να προασπίσουμε την δημόσια υγεία και υγιεινή, με 

όποιο τρόπο μας ζητηθεί. 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων, Ταπητοκαθαριστηρίων και 

συναφών επαγγελμάτων είναι το μοναδικό, πανελλήνιο, κλαδικό, όργανο, το οποίο 

εκπροσωπεί τα επαγγέλματα, των στεγνοκαθαριστών, των ταπητοκαθαριστών, των 
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βιομηχανικών πλυντηρίων ιματισμού, των επί τόπου καθαριστών υφασμάτινων επιφανειών, 

των σιδερωτηρίων και των βαφείων. 

Αναμένουμε τις προτάσεις σας για τις επιπλέον ή όχι προφυλάξεις που πρέπει να 

πάρουμε για την ασφαλή εργασία μας, έως και το τέλος αυτής της εβδομάδας. Καλή δύναμη 

στο δύσκολο έργο σας. 

 

 

Για την Ομοσπονδία 

 

 


