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ΠΡΟΦΙΛ
Με στόχο την κάλυψη των αναγκών που έχουν επιχειρήσεις όλων των κλάδων,
η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει αναπτύξει ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών στους
ακόλουθους τομείς: Υπηρεσίες Καθαριότητας, Υγειονομικές Εφαρμογές, Έργα Πρασίνου,
Φορτοεκφορτώσεις. Παράλληλα, με τους συνεργάτες που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να
αναλάβει και πλήθος άλλων υπηρεσιών.
Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να
ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.
Εκπρόσωπος της εταιρίας μας, βρίσκεται στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες
τον χρόνο, με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων, με
την εταιρία να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης
των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης για
θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα
ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
Πριν την έναρξη των εργασιών, γίνεται καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη από τους
υπευθύνους μας. Όλο το προσωπικό συμμετέχει σε ειδικά σεμινάρια ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, παρουσία των προϊσταμένων, με στόχο τη συνεχή και όσο το δυνατόν καλύτερη
επιμόρφωσή του, γύρω από όλα τα θέματα που άπτονται του τομέα ευθύνης του.
Ο κάθε εργαζόμενος έχει στην κατοχή του έντυπα της επιχείρησης, στα οποία αναγράφονται
λεπτομερώς οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά ή ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, ενώ ο προϊστάμενος κάθε τμήματος ελέγχει καθημερινά το ατομικό
παρουσιολόγιο.
Από τις μέχρι σήμερα συνεργασίες με τους διάφορους πελάτες, η εταιρία έχει αποσπάσει
θετικότατα σχόλια για την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών, την αρτιότητα των
εργαλείων και των μηχανημάτων, καθώς και για τη συνέπεια του προσωπικού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η Διοίκηση θέτει και ανανεώνει την πολιτική της ποιότητας της εταιρίας. Μέσω συνεχών
ανασκοπήσεων, τα μέλη της διοίκησης ελέγχουν την καταλληλότητα της πολιτικής της
ποιότητας για τις ανάγκες του οργανισμού και δεσμεύονται για τη διαρκή βελτίωσή τους.
Ο βασικότερος στόχος που έχει τεθεί είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη (100%). Σε
περίπτωση λαθών προβλέπονται από το σύστημα και διορθωτικές ενέργειες.
Η Διοίκηση δεσμεύεται μέσα από μια διαδικασία εσωτερικών ελέγχων και ανασκοπήσεων
να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές της. Κάθε εργαζόμενος οφείλει
να ενημερώνεται για την πολιτική της ποιότητας της εταιρείας και να γνωρίζει τι πρέπει να
εφαρμόζει στον τομέα στον οποίο απασχολείται.
Κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει ή αποκλίνει τόσο από τους στόχους όσο και από την
πολιτική της ποιότητας της επιχείρησης, διακόπτεται και τίθενται σε εφαρμογή οι ανάλογες
διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται φέρουν άδεια από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ του Κράτους,
καθώς και την απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργείο Εμπορίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ αναγνωρίζει την σπουδαιότητα να δημιουργήσει ένα επαγγελματικά
υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και γι’ αυτό εφαρμόζει το σύστημα Διαχείρισης
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OSHAS 18001:2007. Η πολιτική
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση και οργανωτική
δομή της εταιρείας και αποτυπώνει το σύνολο των κανόνων εκείνων που εξασφαλίζουν τη
βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών. Για επίτευξη του σκοπού αυτού η επιχείρηση έχει θέσει
τους παρακάτω στόχους:
Τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος ώστε τα 		
•
εργατικά ατυχήματα να μηδενιστούν.
Τη μείωση του χρόνου επαναφοράς στην εργασία μετά από οποιοδήποτε εργατικό 		
•
ατύχημα.
•
Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που 		
αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη
συνολική προσπάθεια πρόληψης και προστασίας εντός των χώρων εργασίας
•
Τη συνεχή παρακολούθηση της ισχύουσας Νομοθεσίας.
•
Όλα τα επίπεδα της διοίκησης είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των νομικών 		
απαιτήσεων και κανονισμών για την υγεία, την ασφάλεια και τα σχέδια 			
έκτακτης ανάγκης. Η διασφάλιση ασφαλών εγκαταστάσεων, η πρόληψη 			
ατυχημάτων, η ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια και η συνεχής βελτίωση είναι 		
αναπόσπαστα μέρη της ευθύνης της ηγεσίας.
•
Τη συνεχή κατάρτιση, την ανάπτυξη της επάρκειας και την αξιολόγηση του 			
προσωπικού στη χρήση μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού
•
Την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων μέσω της κατάλληλης εκτίμησης των
επαγγελματικών κινδύνων και λήψη αποφάσεων για μέτρα πρόληψης και
προστασίας.
•
Τη συνεχή προσπάθεια μείωσης της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της,
με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης που εφαρμόζει σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της.
•
•

•

•
•

Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία
που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή.
Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις 			
Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την 			
ελαχιστοποίηση αυτών.
Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά 			
καθορισμένους Σκοπούς και Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει 		
κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.
Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας σε 		
θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής 		
της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ διανύει την τρίτη δεκαετία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
καθαριότητας σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007
και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες
ανάγκες σας.
Στους χώρους προς καθαρισμό, γίνεται καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη από τους
υπευθύνους μας (ωράριο, υλικά καθαριότητας, τρόπος εκτέλεσης εργασιών κ.λ.π.). Όλο το
προσωπικό συμμετέχει σε ειδικά σεμινάρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, παρουσία των
εποπτών καθαριότητας, με στόχο τη συνεχή και όσο το δυνατόν καλύτερη επιμόρφωσή του,
γύρω από τα θέματα που άπτονται του τομέα καθαριότητας (σωστή χρήση μηχανημάτων,
απορρυπαντικών, ασφάλεια και υγιεινή κ.α.).
Ο κάθε εργαζόμενος έχει στην κατοχή του έντυπα της επιχείρησης, στα οποία αναγράφονται
λεπτομερώς οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά ή ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, ενώ ο προϊστάμενος κάθε τμήματος ελέγχει καθημερινά το ατομικό
παρουσιολόγιο.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιούνται έλεγχοι στους χώρους προς καθαρισμό,
τόσο από τους επόπτες των εκάστοτε τμημάτων, όσο και από την υπεύθυνη διαχείρισης
ποιότητας.
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται φέρουν άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς
και την απαιτούμενη έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.
Ακολουθεί μία σύντομη λίστα με τις εργασίες που αναλαμβάνει το εξειδικευμένο τμήμα της
εταιρείας μας:
1. Καθαρισμός επαγγελματικών χώρων
2. Καθαρισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων
3. Καθαρισμός κατοικιών
4. Καθαρισμός υαλοπινάκων
5. Καθαρισμός υπαίθριων χώρων
6. Καθαρισμός καναπέδων
7. Καθαρισμός μοκετών – χαλιών
8. Κρυσταλλοποίηση μαρμάρινων δαπέδων

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
H ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης όλων των
επιβλαβών οργανισμών, σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.
Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το αρμόδιο υπουργείο και οι
μέθοδοι που εφαρμόζουμε είναι εναρμονισμένες με συστήματα ποιότητας ISO/HACCP.
1. Απεντόμωση
Είναι ο έλεγχος και καθαρισμός ενός χώρου από παράσιτα – έντομα και τρωκτικά τα οποία
είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου και υποβαθμίζουν την εικόνα του χώρου
σας.
Με την μέθοδο της απεντόμωσης πραγματοποιούμε επιτόπιο έλεγχο στο χώρο που
παρουσιάστηκε το πρόβλημα, το καταγράφουμε και προτείνουμε την καλύτερη και
οικονομικότερη λύση.
Στην εταιρεία μας, κάθε πρόγραμμα απεντόμωσης είναι ξεχωριστό και σχεδιάζεται για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελάτη.
2. Μυοκτονία
Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν
θα εισβάλει σε ένα χώρο και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής
επαναμόλυνσης. Τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων μυοκτονίας
που εφαρμόζουμε είναι:
•
•
•
•

Η επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου,
Η δημιουργία προστατευτικού δικτύου με τη τοποθέτηση δολωματικών σταθμών και
παγίδων σύλληψης,
Η διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω
εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων,
Η στατιστική επεξεργασία αυτών και τέλος η ενημέρωση και λήψη των απαραίτητων
διορθωτικών ενεργειών για την οριστική λύση του προβλήματος.

3. Απολύμανση
Είναι η εργασία επέμβασης με ειδικά φάρμακα και εξοπλισμό για τον έλεγχο, αντιμετώπιση,
εξολόθρευση και καταπολέμηση βακτηρίων, μυκήτων, ιών ή άλλων μεταδιδόμενων
νοσημάτων.
Είναι γνωστοί οι κίνδυνοι που απορρέουν από τους παθογόνους οργανισμούς που
προκαλούν ασθένειες και εξαπλώνονται σε ανθρώπους και ζώα. Η απολύμανση είναι
απαραίτητη σε όλους τους ευαίσθητους χώρους. Από βιομηχανίες τροφίμων, μέχρι τον χώρο
υγιεινής του σπιτιού μας.
4. Απώθηση πουλιών - φιδιών
Τα περιττώματα των πουλιών, αλλά και τα υλικά της φωλιάς, συνδέονται με περισσότερες
από 30 ασθένειες, ενώ τα πουλιά είναι φορείς-ξενιστές άλλων εκτοπαρασίτων (ακάρεα,
κοριοί, ψύλλοι κτλ) και αποτελούν σοβαρή πηγή κινδύνων για την υγεία μας. Η απώθηση
των πτηνών πραγματοποιείται με ασφαλείς και εγκεκριμένες μεθόδους. Δεν τα σκοτώνουμε,
αλλά τα αποτρέπουμε από το να εγκατασταθούν στον χώρο σας.
Με τα φίδια, στόχος μας δεν είναι η εξουδετέρωσή τους, αλλά η απώθησή τους από αυλές
και χώρους με συχνή ανθρώπινη παρουσία. Και αυτό διότι τα φίδια είναι ο σημαντικότερος
εχθρός των τρωκτικών. Η εξόντωσή τους δημιουργεί πλεονεκτήματα στα τρωκτικά,
ανατρέποντας το σύστημα και δημιουργώντας σοβαρότερα προβλήματα στον άνθρωπο.

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου,
με στόχο την προστασία των φυτών.
Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου πρασίνου, το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας,
στο οποίο προΐστανται πτυχιούχοι γεωπόνοι, ετοιμάζει ολοκληρωμένο φάκελο που περιέχει
το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης πρασίνου, με στόχο τη μακροζωία των φυτών
καθώς και τη διατήρηση της καλλωπιστικής τους αξίας.
Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας:
1. Φυτοτεχνικές μελέτες
Αναλαμβάνουμε την μελέτη για την σωστή οργάνωση, προετοιμασία και δημιουργία
όμορφων χώρων πρασίνου, με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής.
Μία φυτοτεχνική μελέτη περιλαμβάνει την κάτοψη του χώρου με πλήρη απεικόνιση της
θέσης και του είδους των φυτών.
2. Κατασκευές κήπων
Το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας μας, προσφέρει ολοκληρωμένες και υπεύθυνες
λύσεις για τη δημιουργία όμορφων χώρων πρασίνου.
Η πολυετής εμπειρία μας σε έργα πρασίνου, αποτελεί εγγύηση για το άψογο αποτέλεσμα,
ακόμη και στα έργα πολύ μεγάλης δυσκολίας.
3. Συντηρήσεις κήπων
Αναλαμβάνουμε τη διαμόρφωση, τη συντήρηση και την περιποίηση του κήπου σας,
φυτών και αρδευτικών συστημάτων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Η οργάνωση και η
παρακολούθηση των εργασιών γίνεται σε συστηματική βάση από έμπειρους γεωπόνους,
οι οποίοι έχουν και την ευθύνη πρόληψης και αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος
παρουσιαστεί.
4. Έτοιμο Γκαζόν
Ο πιο άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος δημιουργίας γκαζόν είναι η τοποθέτηση
έτοιμου χλοοτάπητα. Ακολουθούμε τις προδιαγραφές τοποθέτησης των προμηθευτών,
συνδυάζοντας την εμπειρία μας και την ικανότητα στην ολοκλήρωση έργων πρασίνου
ανεξαρτήτως δυσκολίας και μεγέθους.

5. Αυτόματο Πότισμα
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξασφαλίζουν την μακροζωία, υγεία και
οικονομία σε ένα κήπο είναι ο ορθός σχεδιασμός και η άριστη εφαρμογή του αυτόματου
ποτίσματος. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αρδευτικά συστήματα που εξασφαλίζουν στην
μέγιστη δυνατή οικονομία και την εγγύηση αποφυγής διαρροών.
6. Διαμόρφωση Μπαλκονιών
Μετατρέπουμε το μπαλκόνι σας σε έναν μικρό παράδεισο που δεν θα έχει να ζηλέψει σε
τίποτα από ένα πολυτελή κήπο! Απαλλαγείτε από τα στερεότυπα πως στα μπαλκόνια χωράνε
μόνο ντουλάπες, καρέκλες, τραπέζια και γλάστρες. Κάντε το μπαλκόνι προέκταση του
σπιτιού σας και το αγαπημένο σας μέρος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
7. Ξυλοκατασκευές κήπου
Εξειδικευμένο συνεργείο αναλαμβάνει κάθε είδους ξυλοκατασκευή από μικρά καφασωτά
μέχρι πέργκολες σκίασης και ειδικές κατασκευές διακόσμησης στήριξης και προστασίας
χώρων.

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα που αναλαμβάνει εργασίες
φορτοεκφορτώσεων σε αποθηκευτικούς χώρους εταιριών. Ακολουθεί μία σύντομη λίστα
των εργασιών που έχει την δυνατότητα να αναλάβει η εταιρία μας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παλετοποίηση κιβωτίων.
Μεταφορά εξοπλισμού εντός των εγκαταστάσεων της αποθήκης.
Συλλογή Δειγμάτων.
Αφαίρεση στρώσεων σε ψηλές παλέτες.
Υποστήριξη στην τοποθέτηση κουκούλας.
Τοποθέτηση και διαλογή επιστρεφόμενων από τα καταστήματα.
Επικόλληση αυτοκόλλητων στα κιβώτια.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Στα 30 και πλέον χρόνια παρουσίας της στον χώρο, η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει συνεργαστεί
με κορυφαίες εταιρίες και οργανισμούς. Η ικανοποίηση των πελατών μας, αποτελεί βασικό
στόχο της εταιρίας μας, όπως έχει καταγραφεί και στην «Πολιτική Ποιότητας».
Ως εκ τούτου, η άποψη που έχουν οι συνεργάτες μας για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς
αυτούς, έχει ιδιαίτερη σημασία.
Στην επόμενη σελίδα, φιλοξενούνται συστατικές επιστολές διαφόρων πελατών μας, οι
οποίοι εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους για την συνεργασία που έχουν αναπτύξει όλα
αυτά τα χρόνια με την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ.
Στόχος της εταιρίας μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας να αγγίζει το 100%, όπως αυτή
καταγράφεται στα ερωτηματολόγια που καλούνται να συμπληρώνουν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.

ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ
Στα 30 και πλέον χρόνια δραστηριοποίησής της στον τομέα του Facility Services, η
ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει συνεργαστεί με κορυφαίες εταιρίες διαφόρων κλάδων.
Το ποσοστό ικανοποίησης των υπηρεσιών που παρέχουμε, ξεπερνάει το 90%, όπως
καταγράφεται στις μετρήσεις που πραγματοποιούνται συστηματικά με το σύνολο των
συνεργαζόμενων εταιριών.

