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Εργασίες Καθαρισμού ανά Χώρο 
 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε 6 καηηγοπίερ θαη θάζε θαηεγνξία 
πεξηέρεη έλαλ αξηζκό από επγαζίερ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ 
ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο βήκα πξνο βήκα, κε εηθόλεο θαη θείκελα γηα νξζή θαη 
αζθαιή εθηέιεζή ηνπο, παξαθάησ.  
 

Εξωηεπικόρ Χώπορ 

1  Σθνύπηζκα ησλ εμσηεξηθώλ δηαδξόκσλ θαη ηνπ πξναπιίνπ ρώξνπ  

 Σθνύπηζκα ηεο εμσηεξηθήο θεληξηθήο εηζόδνπ ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο πεξηκέηξνπ 

 Σπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ρόξησλ, ζηνπο εμσηεξηθνύο θάδνπο  

 Πεξηπνίεζε ριόεο, θπηώλ θαη δέλδξσλ 

 Σθνύπηζκα θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

 Υγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε εμσηεξηθώλ θάδσλ 

 Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε νρεκάησλ κεηαθνξάο ηξνθίκσλ (έζσ / έμσ) 

 Απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ εμσηεξηθώλ θάδσλ εθηόο ρώξνπ επηρείξεζεο 

 

                 

Καθαπιζμόρ Κοινόσπηζηων Χώπων Κηιπίος 

2  Καζαξηζκόο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο (πόξηεο, ρεξνύιηα, παξάζπξα, ηνίρνη) 

 Καζαξηζκόο εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο (πόξηεο, ρεξνύιηα, παξάζπξα, ηνίρνη) 

 Καζαξηζκόο δαπέδνπ θεληξηθήο εηζόδνπ θηηξίνπ, πνδόκαθηξα 

 Καζαξηζκόο θεληξηθώλ παινπεηαζκάησλ 

 Ξεξόο θαη πγξόο θαζαξηζκώλ δαπέδσλ ρώξνπ ππνδνρήο, δηαδξόκσλ, ζθαιηώλ …   

Καθαπιζμόρ & απολύμανζη Αποθηκεςηικών και Ειδικών Χώπων  

3  Ξεξόο, πγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε δαπέδσλ θαη πιατλήο ηνηρνπνηίαο 
απνζεθώλ μεξνύ θνξηίνπ, α’ πιώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, ςπθηηθώλ ζαιάκσλ, 
απνζήθεο έηνηκσλ πξντόλησλ, απνζήθεο θύιαμεο απνξξππαληηθώλ … 

 Ξεξόο, πγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε δαπέδσλ θαη πιατλήο ηνηρνπνηίαο 
ηξαπεδαξίαο, δσκαηίσλ, πδξνκαζάδ, spa, ζάνπλα …  

Καθαπιζμόρ & απολύμανζη Κοςζίναρ και Λάνηζαρ                                                                            

4  Απνκάθξπλζε ηξνθίκσλ θαη απνξξηκκάησλ εζσηεξηθώλ θάδσλ 

 Υγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε πάγθσλ εξγαζίαο ηξνθίκσλ 

 Υγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε εξγαιείσλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ θαη ζθεπώλ 

 Υγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε κεραλώλ παξαζθεπήο θαη ζεξκηθήο 
επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ 

 Υγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε δνρείσλ ηξνθίκσλ, ςπγείσλ, θαξνηζηώλ, θάδσλ 

 Καζαξηζκόο, απνιύκαλζε θαη αλεθνδηαζκόο ζηαζκνύ πιύζεο ρεξηώλ πξνζσπηθνύ 

 Ξεξόο, πγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε δαπέδσλ θαη πιατλήο ηνηρνπνηίαο ρώξνπ 
παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, ιάληδαο 

 

 

Καθαπιζμόρ & απολύμανζη Χώπων Υγιεινήρ και Αποδςηηπίων Πποζωπικού 

5  Άδεηαζκα ραξηνδνρείσλ απνξξηκκάησλ WC θαη απνδπηεξίσλ 

 Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ιεθάλεο θαη νπξεηεξίσλ 

 Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ληπηήξσλ θαη ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο 

 Πξνζζήθε αλαισζίκσλ όπσο ραξηί πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο, πγξό θαζαξηζκνύ ρεξηώλ, 
πιαζηηθώλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ … 

 Υγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε δαπέδσλ θαη πιατλήο ηνηρνπνηίαο θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ πγηεηλήο θαη ρώξσλ πγηεηλήο θαη απνδπηεξίσλ πξνζσπηθνύ παξαγσγήο 

 

Καθαπιζμόρ Γπαθείων Διοίκηζηρ  

6  Άδεηαζκά ζηαρηνδνρείσλ ραξηνδνρείσλ απνξξηκκάησλ 

 Ξεζθόληζκα θαη θαζαξηζκόο γξαθείσλ, επίπισλ, βηβιηνζεθώλ, πηλάθσλ 

 Εηδηθόο θαζαξηζκόο Η/Υ, θσηναληηγξαθηθώλ κεραλώλ, ηειεθώλσλ 

 Ξεξόο θαη πγξόο θαζαξηζκόο δαπέδσλ θαη πιατλήο ηνηρνπνηίαο γξαθείσλ, αηζνπζώλ 
ζπλεδξηάζεσλ … 
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