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Κυπριακός Σύνδεσμος 

Καθαριότητας & Υγιεινής 

Πώς να γίνεις μέλος; 

Επικοινώνησε μαζί μας στο  

77776888 

Ή στείλε μας email στην 

διεύθυνση 

cachcy@cytanet.com.cy 

ή μπες στην ιστοσελίδα 

www.cachcy.com 

και συμπλήρωσε την αίτηση 

εγγραφής μέλους που θα βρεις 

 

 

 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καθαριότητας 

και Υγιεινής είναι μη κερδοσκοπικός.  

Η λειτουργία του συνδέσμου στηρίζεται 

στους πόρους που προέρχονται από τα 

δικαιώματα εγγραφών των μελών, τις 

ετήσιες συνδρομές των μελών, δωρεές, 

έσοδα από εκδηλώσεις κ.ά.  

 

Cyprus Association of 

Cleaning & Hygiene 

Cyprus Association of 

Cleaning & Hygiene 

How and why to become a member 

Πώς και γιατί να γίνεις μέλος 



 

 

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε για την αναβάθμιση 

και αναγνώριση του επαγγέλματος στους 

τομείς καθαριότητας και υγιεινής σύμφωνα 

με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στόχοι: 

� Η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων 

που (θα) ασχολούνται με τους τομείς 

καθαριότητας και υγιεινής. 

� Η αναβάθμιση και αναγνώριση του 

επαγγέλματος στην αντίληψη του κοινού, 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

� Η εκπροσώπηση των μελών του συνδέσμου, 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

�  Υποστήριξη επιχειρήσεων/οργανισμών/ 

δημόσιων υπηρεσιών στην εξεύρεση και 

εργοδότηση καταρτισμένου προσωπικού. 

� Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 

εργονομικού τρόπου εργασίας και της 

σωστής χρήσης υλικών κατά τον 

καθαρισμό.  

�  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την 

καθαριότητα και υγιεινή.  

� Οργάνωση συνεδρίων σχετικά με τους 

τομείς καθαριότητας & υγιεινής κ.ά. 

Στόχοι Συνδέσμου 

Η ένταξη του Συνδέσμου στην  

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανιών 

Καθαρισμού (European Federation of Cleaning 

Industries) 

 

 

 

� Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1988 

� Εδρεύει στις Βρυξέλλες 

� Είναι αντιπρόσωπος των οργανώσεων της 

βιομηχανίας καθαρισμού σε διεθνές επίπεδο. 

� Είναι αναγνωρισμένο μέλος στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και υπερασπίζεται τα δικαιώματα 

των μελών της.  

Ποιες χώρες-μέλη έχουν ήδη δημιουργήσει τους 

δικούς τους συνδέσμους καθαριότητας & 

υγιεινής:  

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, 

Finland, France, Germany, Hungary, Ιtaly, 

Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, 

Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, 

United Kingdom.  

Η ένταξη του Συνδέσμου στην Ομοσπονδία 

�  Οι διαδικασίες ένταξης ξεκίνησαν τον Οκτώμβριο 

2011. 

�  Τον Φεβρουάριο 2012 έγινε δεκτή η αίτηση ένταξης 

και από τότε ο Σύνδεσμος είναι μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών 

Καθαρισμού. 

� Η Κύπρος είναι η 20
η
 χώρα που εισήχθηκε στην 

Ομοσπονδία.  

 

Επίσηµο λογότυπο – CACH logo 

Στόχος είναι μέσω του Συνδέσμου να 

εκπροσωπήσουμε επάξια τα μέλη και 

την χώρα μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο.  

Μερικά από τα οφέλη των μελών του 

Κυπριακού Συνδέσμου Καθαριότητας 

και Υγιεινής  

   

1. Λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό σε θέματα 

που αφορούν στις δραστηριότητες του 

συνδέσμου και για τις εξελίξεις στους τομείς 

καθαριότητας και υγιεινής. 

2. Αποκτούν πρόσβαση σε αναβαθμισμένο 

επιστημονικό ερευνητικό υλικό μέσω της 

ιστοσελίδας του Συνδέσμου. 

3. Οι ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν την ατομική ταυτότητα 

επαγγελματικής κατοχύρωσης με βάση το 

ευρωπαϊκό πρότυπο. 

4. Οι εταιρείες/υπηρεσίες/φορείς έχουν την 

δυνατότητα να συμμετέχουν στα 

επαγγελματικά προγράμματα, να 

εκπαιδεύσουν και να κατοχυρώσουν 

επαγγελματικά το προσωπικό τους. 

5. Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου του 

συνδέσμου. 

6. Τυγχάνουν ειδικές τιμές στα προγράμματα 

εκπαίδευσης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος 

και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

7. Ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις, 

συνέδρια και άλλες δραστηριότητες που 

διοργανώνει ο σύνδεσμος και έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτές.  

8. Έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

εκπροσωπήσεις του συνδέσμου στο 

εξωτερικό σε διεθνή συνέδρια κ.ά. 


