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Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΤ                                                          
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                    
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ         
 
 
 
 
Προς: Γραµµατεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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Σε απάντηση του ανωτέρου εγγράφου σας γνωρίζουµε, ότι η επιτροπή σύνταξης 
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                  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΚΑ (Προϊσταµένη Παθ. Κλιν)



 

 

 2 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................................... 5 

Α1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 15.000    ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 39.142 ......................................... 5 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤHΡΙΟ ..................................................................................................................................................... 5 

ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ .............................................................................................................................................................. 6 

ΚΤΗΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ........................................................................................................................... 6 

ΤΕΠ ................................................................................................................................................................................. 6 

ΒΡΥΩΝΕΙΟ..................................................................................................................................................................... 6 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ......................................................................................................................................... 6 

ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ  Α/ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ισόγειο, 1
 ος

 , 3
 ος

 , 4
 ος

 , 5
 ος

 και 6
ος

) ......................................................... 6 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ .............................................................................................................................................. 6 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΚΗΠΟΙ.................................................................................................................................... 6 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ .......................................................... 6 

Α2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ............................................................................................................................... 7 

A2.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (Κυριακές και αργίες)................................................................................................................ 7 

Α2.2  ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α .......................................................................................................................... 7 

Α2.3  ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ .................... 7 

Α4.1 ΚΛΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ............................................................................................................................................. 7 

Α4.2ΚΛΙΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .................................................................................................................... 8 

Α4.3 ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ........................................................................................................ 8 

Α4.4  ΓΡΑΦΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ........................................................... 9 

Α4.5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (Κτίριο Σχολής) Χώροι: υπόγειο, ισόγειο, 1ος-6ος....................................................... 9 

Α4.6 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ............................................................................................................. 9 

Α4.7  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ..................................................................................................................... 9 

Α4.8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ............................................................................................................................ 9 

Α4.10 ΕΦΗΜΕΡΙΑ-ΤΕΠ ............................................................................................................................................. 10 

Α4.11 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ –ΣΚΑΛΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ................................................................................... 10 

Α4.12 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ (7
ος 

ΟΡΟΦΟΣ ) ....................................................... 10 

Α4.13ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ .................................................................................................................................. 10 

Α 4.14 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ........................................................................................................................................... 11 

Α4.15 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ............................................................................................................................................. 11 

Α4.16  ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ......................................................................................................................................... 11 
Α4.17 ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ................................................................................................................. 11 

Α4.17 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ............................................................................................................. 11 

4.18 ΕΞΩΣΤΕΣ  ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ  ΠΡΕΒΑΖΙΑ............................................................................................................. 11 

Α4.19 ΤΑΡΑΤΣΕΣ  ΣΚΑΛΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ..................................................................... 11 

Α5. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΝΑ ΧΩΡΟ.......................................................... 11 

Α5.1 ΘΑΛΑΜΟΙ  ΑΣΘΕΝΩΝ ...................................................................................................................................... 11 

Α 5.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ..................................................................................................................................................... 11 



 

 

 3 

Α5.3   Τ.Ε.Π.................................................................................................................................................................. 12 

Α5.4 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ-∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ/ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ.............. 13 

Α5.5 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ -ΤΕΙ ............................................................................................................. 13 

Α5.6 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  (1ου, 2
ου

 ορόφου, ΜΙΚΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΕΠ)....................................... 13 

Α5.7 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) & ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΑΖΟΓΩΟΝΗΣΗΣ .................................... 14 

Α5.8 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ –ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΠΙΣΙΝΑ........................................................................... 14 

Α5.9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ................................................................................................. 14 

Α5.10 ΜΑΓΕΙΡΙΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΣΚΕΥΗ ................................................................................................................. 15 

Α5.11 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΧΩΡΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ............................................................. 15 

Α5.12  ΛΟΥΤΡΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ-WC.......................................................................................................................... 15 

Α5.13 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ........................................................................................ 15 

Α5.14 Υπόγεια κτιρίων................................................................................................................................................ 15 

Α5.15 Εξωτερικοί χώροι ράµπες ............................................................................................................................... 15 

Α5.16 ΚΗΠΟΣ .............................................................................................................................................................. 15 

Α6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ........................................................................................................... 16 

Α6.1. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .................................................................................................... 16 

A6.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ............................................................................................ 17 

Ο ανάδοχος υποχρεούται:............................................................................................................................................... 17 

Α6.3 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ............................................................................. 18 

Α6.3.5 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ .............................................. 19 

Α6.3.6 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ/ΜΗΝΙΑΙΑ .......... 20 

Α6.3.7 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ............................................................................................... 20 

Α6.3.8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ISO ........................................................................................ 20 
Α6.3.10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CHECKLIST)............................................................. 20 

Β. ΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 
ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 21000 m2 ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 10.228 m2 ...................................................................................... 22 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΣΕ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................ 22 

Β1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ........................................................................... 22 

B1.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΙΘΡΙΑ -ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ...................................................................... 24 

B1.4 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΩΡΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .............................................................................................. 24 

B1.5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ......................................................................................................... 25 

B 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ...................................................................................................................... 25 
ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ............................................................................................................................................... 25 

B3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΟΡΟΦΟ- ΚΛΙΝΙΚΕΣ-.................................. 26 

B3.1  ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΩΝ ......................................................................... 26 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΩΝ & ΩΡΩΝ) .............................................................27 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ) ΓΙΑ ΓΝΑ ΕΚΑ......................................35 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΕΝΛ) ....................36 



 

 

 4 

(GUIDE LINES FOR ENVIROΝMENTAL INFECTION CONTROL IN HEALTH CARE FACILITIES CDC 2003)

..................................................................................................................................36 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ .................................................................................. 36 

ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ....................................................................................................................................................... 36 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ EΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (πρότυπα καθαριότητας– CDC 
2007) ............................................................................................................................................................................. 37 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΟΥΒΑ .................................................................................................. 37 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................................................................ 37 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ...................................................................................................................... 38 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ  ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ &ΑΝΟΖΟΓΩΟΝΗΣΗ).................................................................. 38 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ............................................................................................................................................................. 38 

Ο χώρος των χειρουργείων καθαρίζεται ως εξής: .................................................................................................. 38 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ..................................................................................................... 38 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ............................................................................................................... 39 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ............................................................................................................................................................... 40 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ................................................................................................................................................ 40 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ- ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ – ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ........................................ 41 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ............................................................................................................................................ 41 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ- ΜΠΟΧΡΟΥΜ...................................................................................................................................... 41 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ....................................................................................................... 41 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ- ΣΚΕΥΗ- ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ................................... 42 

ΒΑΣΕΙ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΕΦΕΤ............................................................................ 42 



 

 

 5 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΗΦΙΣΙΑ   19-7- 2014  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                    
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ         
 
Προς: Γραµµατεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
                                                                                           
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΠΥΥ 2012) 
Σχετ: το υπ’ αριθ. πρωτ. 4516/8-4-2014 έγγραφο του Γραφείου Προµηθειών 
 
Σε απάντηση του ανωτέρου εγγράφου σας γνωρίζουµε, ότι η επιτροπή σύνταξης 
των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού υπηρεσιών ασφάλειας των χώρων 
του Νοσοκοµείου,  που συγκροτήθηκε µε την αρ. πρωτ.3591/18-3-2014 απόφαση 
του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου προτείνει τα κάτωθι: 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ 

ΚΑΤ-ΕΚΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

 
Α)      ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
          ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει στο Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ και στο ΕΚΑ 

υπηρεσίες καθαριότητας και απολύµανσης,  σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
∆ιοίκησης όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες ετησίως.   

2. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει στο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ υπηρεσίες 
καθαριότητας  και απολύµανσης, σύµφωνα µε τον πίνακα Ι/Παράρτηµα Ι. 

 
Ειδικότερα για το Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ απαιτείται η καθαριότητα των εσωτερικών-
εξωτερικών χώρων του νοσοκοµείου, συνολικής έκτασης 54.142m2 σύµφωνα µε 
τον ακόλουθο πίνακα.  
 

Α1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 15.000    ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 39.142 
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ΧΩΡΟΙ   m
2
 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤHΡΙΟ 10.779 

ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ   6.687 

ΚΤΗΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2.720 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΙΑΤΡΕΙΩΝ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 

4.550  

ΤΕΠ 5.282 

ΒΡΥΩΝΕΙΟ  3.781 

 ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ     600 

ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ  Α/ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  
(ισόγειο, 1ος ,3ος ,4ος ,5ος και 6ος 

2.640 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ      841 

ΕΞΩΣΤΕΣ-ΤΑΡΑΤΣΕΣ-ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ-ΣΚΑΛΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ - ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 

1.153 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΗΠΟΙ 15.000 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΜΕ ΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

109 

ΣΥΝΟΛΟ  54.142 
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Ο   
Όλοι οι χώροι του Κεντρικού Κτιρίου (θάλαµοι ασθενών, γραφεία, τουαλέτες, 
αποθήκες, αποδυτήρια κ.ά) συµπεριλαµβανοµένων των κοινοχρήστων χώρων, 
κλιµακοστασίων, διαδρόµων και εισόδων. 
 
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ   

Όλη η Νέα Πτέρυγα συµπεριλαµβανοµένων  και των επιµέρους χώρων: 

• Ισόγειο (Αίθουσες ΤΕΙ, Ακτινολογικά Ισογείου, 2 Αίθουσες Γύψων, Γραµµατεία, 
Γραφεία, Πλυντήριο,  Κοινόχρηστοι χώροι, Τουαλέτες κά. 

• 1ος  (Εφηµερία, Μικρό Χειρουργείο Εφηµερίας, Ακτινολογικό, Αποστείρωση) 

• 2ος    Μικρό Αµφιθέατρο Ν. Πτέρυγας (ΜΕΘ - Χειρουργικές αίθουσες). 

• 3ος/4ος  Θάλαµοι Ασθενών, Γραφεία, Τουαλέτες , Αποθήκες, Αποδυτήρια, κά) 
 

ΚΤΗΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (4 όροφοι) 

• Ισόγειο (Γραφεία διαχείρισης, Αποθήκες Υλικού, Κοινόχρηστοι χώροι,WC, 
Αποθήκες, Γραφεία Μηχανογράφησης, Ραφείο),  

• 1ος όροφος (βιβλιοθήκη, γραφείο ιατρών, εργαστήρια κυτταρολογικό & 
παθολογοανατοµικό, WC υπαλλήλων, αιµοδοσία, εργαστήριο ιολογικού ελέγχου 
καθώς και ο κοινόχρηστος χώρος και η  κεντρική είσοδος του κτιρίου/σκάλες. 

• 2ος/3ος όροφοι των Νοσηλευτικών Τµηµάτων (θάλαµοι Ασθενών, γραφεία ιατρών, 
αποθήκες, αποδυτήρια, κοινόχρηστοι, βοηθητικοί χώροι κά).  
 
ΤΕΠ  

• 1ος όροφος περιλαµβάνει το χειρουργείο τριών αιθουσών, αίθουσα βραχείας 
νοσηλείας, αίθουσα ανάνηψης, τρεις αίθουσες εξέτασης, χώρος υποδοχής, 
εργαστήρια, γραφεία και βοηθητικούς χώρους, τουαλέτες.  

 
ΒΡΥΩΝΕΙΟ  

• Ισόγειο, Μεγάλο Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου, γραφεία τεχνικής διεύθυνσης, 
αίθουσα γυµναστηρίου, κοινόχρηστοι χώροι.  

• 1ος Γραφεία ∆ιοίκησης, αίθουσα ∆Σ, γραφείο πληροφοριών, αξονικός, 
µαγνητικός, εργαστήρια (βιοχηµικό, µικροβιολογικό, αιµατολογικό), φαρµακείο, 
κοινόχρηστες τουαλέτες   

• 2ος,3ος,4ος, θάλαµοι ασθενών, γραφεία, τουαλέτες, αποθήκες, αποδυτήρια, 
κοινόχρηστοι χώροι  κλπ.  

• Μαγειρεία, Τραπεζαρίες, Τµήµα ∆ιατροφής, κεντρική διανοµή, Κοινόχρηστοι 
Χώροι. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 

• Μηχανοστάσια, Γραφεία Τεχνιτών, ∆ιάδροµοι, Τουαλέτες 
συµπεριλαµβανοµένων των Αποθηκών Τροφίµων και του Νεκροθαλάµου. 

ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ  Α/ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ισόγειο, 1 ος , 3 ος , 4 ος , 5 ος και 6ος) 

• Γραφεία, δωµάτια ύπνου προσωπικού, τουαλέτες, κλιµακοστάσια  και λοιποί  
κοινόχρηστοι  χώροι. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

• Περιλαµβάνει δύο (2) ορόφους (ισόγειο & υπόγειο) µε το χειρουργείο 
πειραµατόζωων , Βιοχηµικό Εργαστήριο & Γραφεία Ιατρών 

ΕΞΩΣΤΕΣ–ΤΑΡΑΤΣΕΣ-ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ-ΣΚΑΛΕΣ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ-ΤΑΡΑΤΣΑ/ΚΤΙΡΙΟ 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΚΗΠΟΙ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ-ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΕΙΟ 
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Α2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
A2.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (Κυριακές και αργίες) 

• Καθηµερινά θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες καθαριότητας & απολύµανσης: 

• Καθάρισµα-σφουγγάρισµα δαπέδων και επιµέρους αυτοτελών χώρων 

• Καθάρισµα επιφανειών, ψύκτες κά 

• Καθάρισµα τουαλετών, βοηθητικών χώρων, ανελκυστήρες κά 

• Περισυλλογή απορριµµάτων (άδειασµα και αλλαγή σακούλας) 

• Οποιαδήποτε έκτακτη εργασία προκύψει. Για όλες τις εργασίες θα τηρούνται οι 
οδηγίες  ΝΕΛ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.  

     
Α2.2  ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

• Κάθε βδοµάδα θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες καθαριότητας & απολύµανσης: 

• Καθάρισµα-πλύσιµο-σφουγγάρισµα εισόδων, σκάλες, κουπαστές 

• Καθάρισµα-πλύσιµο εξώστες, µπαλκόνια, κάγκελα, εξωτ. µονάδες        
κλιµατιστικές, κάδοι απορριµµάτων κά.  

•  Καθάρισµα τζάµια µέσα έξω, πρεβάζια παραθύρων 

• Αποκοµιδή σκουπιδιών εξωτερικού χώρου   

• Οποιαδήποτε έκτακτη εργασία προκύψει. Για όλες τις εργασίες θα τηρούνταιοι   
οδηγίες  ΝΕΛ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.   

 
Α2.3  ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Κάθε τρίµηνο θα γίνονται οι παρακάτω γενικές εργασίες καθαριότητας & 
απολύµανσης: 
 

• θάλαµοι ασθενών 

• γραφεία υπαλλήλων  

• τοίχοι, έπιπλα, πόµολα πόρτων,  εξοπλισµός κλινών, γραφείων 

• βοηθητικοί χώροι σκωραµιδών & ακάθαρτου ιµατισµού, νιπτήρες, τουαλέτες 
κά. 

• τοίχοι των φρεατίων των ανελκυστήρων 

• αποθήκες   

• παρκετάρισµα δαπέδων  

• είσοδοι και επιµέρους χώροι τους κάθε κτιρίου και ορόφου 

• εργαστήρια 

• ΜΕΘ 

• αίθουσες χειρουργείων 

• καθίσµατα, τοίχοι αµφιθέατρο, σαλόνια υποδοχής 

• dexon Ιατρικής Βιβλιοθήκης 

• αποκοµιδή απορριµµάτων και πλύσιµο στα ιπόγεια των κτιρίων 

• Κουζίνα, εστιατόριο, σταθµοί διανοµής φαγητού, αποθήκες τροφίµων 
 

Α4.1 ΚΛΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Η κάθε κλινική  θα καλύπτεται  όλες  τις  ηµέρες  και  όλες  τις  βάρδιες  σύµφωνα  
µε  τις απατήσεις του πίνακα «ΑΤΟΜΑ & ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι». Η διαδικασία καθαριότητας αναλύεται παρακάτω: 
 

• ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ: Κατά το πρωινό ωράριο θα γίνεται καθαρισµός των 
θαλάµων ασθενών (τοίχοι, φωτιστικά, καλοριφέρ, κλιµατιστικό, καρέκλες συνοδών, 
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ντουλάπες, πάτωµα και βοηθητικοί χώροι). Με την αποχώρηση του ασθενούς θα 

πρέπει να γίνεται γενική καθαριότητα στα αντικείµενα που χρησιµοποίησε 
(κρεβάτι, κοµοδίνο, τραπεζίδιο, στηρίγµατα ορού). Στο απογευµατινό και νυχτερινό 
ωράριο οι εργασίες καθαριότητας θα γίνονται ανάλογα µε τις ανάγκες που 
προκύπτουν σε κάθε νοσηλευτικό τµήµα. Οι εργασίες αυτές θα ορίζονται από τον 
υπεύθυνο νοσηλευτή βάρδιας.  

• ΓΡΑΦΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 
ΣΚΑΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ: καθηµερινά θα γίνεται καθαριότητα στα γραφεία, στους 
διαδρόµους, στις σκάλες και σε όλους τους βοηθητικούς χώρους. Στο 
απογευµατινό και νυχτερινό ωράριο οι εργασίες καθαριότητας θα γίνονται 
ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε νοσηλευτικό τµήµα. Οι 
εργασίες αυτές θα ορίζονται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή βάρδιας. 

• ΚΟΥΖΙΝΑ/ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΜΠΑΝΙΑ, 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΚΩΡΑΜΙ∆ΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

Τρεις (3) φορές την ηµέρα (πρωί, µεσηµέρι, απόγευµα) άδειασµα των καλάθων 
απορριµµάτων, σχολαστικό πλύσιµο των ειδών υγιεινής, σφουγγάρισµα του 
δαπέδου, πέρασµα µε απολυµαντικό και εφοδιασµός µε χαρτί υγείας, σαπούνι και 
χειροπετσέτες, αν χρειάζεται.  
 

Α4.2ΚΛΙΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

• Τα δωµάτια γιατρών, οι διάδροµοι (εξωτερικοί και εσωτερικοί), ο χώρος αναµονής, 
οι σκάλες µία (1) φορά την ηµέρα σκούπισµα µε υγρή  σκούπα, σφουγγάρισµα µε 
νερό και σαπούνι, ξέβγαλµα µε καθαρό νερό. Οι τουαλέτες δύο(2) φορές την 
ηµέρα: είδη υγιεινής θα καθαρίζονται µε σκόνη καθαριότητας και χλωρίνη 5% τα 
δάπεδα των τουαλετών: σφουγγάρισµα µε νερό και σαπούνι, ξέβγαλµα και 
απολύµανση µε  απολυµαντικό σύµφωνα µε τις οδηγίες. Το συνεργείο 
υποχρεούται να παραλαµβάνει τον καθαρό ιµατισµό (σεντόνια, µαξιλαροθήκες, 
πετσέτες) από τα πλυντήρια του Νοσοκοµείου και να παραδίδει τον ακάθαρτο 
ιµατισµό στα πλυντήρια.  

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ: ότι η παραλαβή και η παράδοση ιµατισµού (καθαρού και 
ακάθαρτου) θα γίνεται µε πλήρη ευθύνη του συνεργείου σε συνεργασία µε το 
γραφείο ιµατισµού. 
 

Α4.3 ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

• Τα γραφεία ∆ιοικητικής υπηρεσίας και επιµέρους αυτοτελών χώρων θα 
καθαρίζονται τις πρωινές ώρες (1)φορά την ηµέρα σκούπισµα, σφουγγάρισµα 
µε νερό και σαπούνι και ξέβγαλµα µε καθαρό νερό και υγρό ξεσκόνισµα των 
επίπλων, άδειασµα και αλλαγή σακούλας των καλάθων απορριµµάτων. Οι 
νιπτήρες να καθαρίζονται και να εφοδιάζονται µε σαπούνι και χαρτοπετσέτες. 

• Τα γραφεία των διοικητικών υπαλλήλων που λειτουργούν 24ώρες, όπως 
Γραφείο Κίνησης ασθενών, Γραµµατείας ΤΕΙ & Ολοήµερης λειτουργίας (ισόγειο) 
δύο φορές την ηµέρα (πρωινή & µεσηµεριανή).  

• Η γενική καθαριότητα όλων των γραφείων  (τζάµια, τοίχοι, σώµατα έπιπλα, 
πρεβάζια παραθύρων, κλιµατιστικές µονάδες κά) θα γίνεται µια φορά το µήνα 
σε συνεννόηση µε  τους προϊστάµενους. 

• Οι αίθουσες εξέτασης των ιατρείων ΤΕΙ & ΟΛ, στο µεσηµεριανό ωράριο οι 
εργασίες καθαριότητας θα γίνονται  µέχρι της 4:00µµ. πριν την προσέλευση 
των ασθενών προς εξέταση. Στην απογευµατινή βάρδια θα γίνονται ανάλογα µε 
τις ανάγκες που προκύπτουν. Οι εργασίες αυτές θα ορίζονται από τον 
Προϊστάµενο των τακτικών ιατρείων και τον Συντονιστή λειτουργίας των 
απογευµατινών ιατρείων. 
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Α4.4  ΓΡΑΦΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ  

• Η καθαριότητα θα γίνεται µία (1) φορά την ηµέρα από τα άτοµα που ορίζονται 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα Ι. Απορρόφηση της σκόνης από το 
πάτωµα και από τα dexon (ράφια) µε ηλεκτρική σκούπα, µια φορά το τρίµηνο 

• Υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων, σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε άοσµο 
απορρυπαντικό. 

• Περισυλλογή απορριµµάτων για ανακύκλωση, µια φορά την εβδοµάδα 

• Πλύσιµο τζαµιών και πρεβαζιών, µια φορά την εβδοµάδα. 

Α4.5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (Κτίριο Σχολής) Χώροι: υπόγειο, ισόγειο, 1ος-6ος. 

Θα καλύπτονται όλοι οι χώροι (γραφεία και αίθουσες διδασκαλίας) εξ ολοκλήρου 
καθηµερινά από 7:00πµ – 14:00µµ (εκτός αργιών). 

• Καθηµερινή καθαριότητα όλων των χώρων (γραφεία, σκάλες, υπόγειο) 
τις εργάσιµες ηµέρες. 

• Υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων. 

• Υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε απορρυπαντικό 

• Καθαρισµός των τουαλετών µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και 
απολύµανση µε το κατάλληλο διάλυµα χλωρίνης (ΝΕΛ οδηγίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).  

• Η τριµηνιαία γενική καθαριότητα των γραφείων και επιµέρους 
αντικειµένων και αυτοτελών χώρων θα καθορίζεται  από την ∆/ντρια της Σχολής 
σε συνεννόηση µε το τµήµα επιστασίας. 

Α4.6 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου καθηµερινά από 7πµ – 14.00µµ (εκτός αργιών). 

• Καθηµερινή καθαριότητα όλων των χώρων σε όλους τους ορόφους (υπόγειο, 
ισόγειο). 

• Υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων 

• Υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε απορρυπαντικό 

• Καθαρισµός των τουαλετών, µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση 
µε χλωρίνη και τακτικό έλεγχο. 

• Η τριµηνιαία γενική καθαριότητα των γραφείων και επιµέρους αντικειµένων 
(τηλέφωνα, φαξ, φωτοτυπικά, οθόνες, PC κά), καθώς και τζάµια, πρεβάζια 
παραθύρων, γυάλισµα δαπέδου των αυτοτελών χώρων (αίθουσα αναγνωστηρίου, 
βιβλιοστασίου) θα καθορίζεται µετά από συνεννόηση του ∆/ντή του εργαστηρίου 
µε το τµήµα επιστασίας. 

Α4.7  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

• Στο αµφιθέατρο του νοσοκοµείου θα τηρούνται οι αρχές καθηµερινής 
καθαριότητας  (σκούπισµα, σφουγγάρισµα, ξεσκόνισµα, καθαρισµός τουαλέτας) 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και έκτακτα όταν χρησιµοποιείται τα Σαββατοκύριακα.  

• Ορίζεται ένα άτοµο υπεύθυνο από το συνεργείο καθαριότητος για τη φύλαξη και 
τη χρήση των οπτικοακουστικών µέσων.  

• Η τριµηνιαία γενική καθαριότητα θα καθορίζεται µετά από συνεννόηση της 
∆ιοικητικής  υπηρεσίας µε το τµήµα επιστασίας. 
 

Α4.8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ   

• Περιλαµβάνονται όλα τα εργαστήρια, Αιµοδοσία, Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό, 
Αιµατολογικό, Ανοσολογικό, Παθολογοανατοµικό, Κυτταρολογικό, εργαστήρια 
Ακτινολογικού (εξεταστήρια κλασσικών ακτινογραφιών, αιµοδυναµικό, 
αγγειογράφος, αξονικός– µαγνητικός τοµογράφος, υπέρηχοι, triplex, DEXA), 
Ερευνητικό Κέντρο, Φαρµακείο και λοιποί χώροι αυτών. Ο καθαρισµός των 
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εργαστηρίων θα γίνεται 7φορές/βδοµάδα, εκτός του φαρµακείου, 
Παθολογοανατοµικού-Κυτταρολογικού και του ερευνητικού κέντρου, όπου θα η 
καθαριότητα θα γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες.  

• Σηµειώνεται, ότι οι αίθουσες των εργαστηρίων που λειτουργούν όλες τις ηµέρες 
της εβδοµάδας, όπως αξονικός-µαγνήτης-αγγειογράφος, αιµοδοσία, καθώς και 
οι κοινόχρηστοι χώροι τους θα καθαρίζονται τέσσερις (4) φορές/ηµερησίως 
(πρωί, µεσηµέρι, απόγευµα, βράδυ), σκούπισµα, σφουγγάρισµα µε υγρό 
ξεσκόνισµα των επίπλων και επιπλέον καθαρισµός, όταν προκύπτει ανάγκη, 
κατά τη διάρκεια γενικής εφηµερίας 

• Τ α άτοµ α πο υ  καλύπτου ν  τι ς βάρδιε ς  στ α εργαστήρια, λόγ ω  
επικινδυνότητ α , θα εκπαιδεύονται και  δεν θα εναλλάσσονται.  

• Θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου καθηµερινά από 7πµ –10µµ., γιορτές και αργίες 
7.00πµ–2.00 µ.µ.  

• Ο τρόπος καθαριότητας και απολύµανσης των εργαστηρίων καθορίζεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες ΕΝΛ/Παράρτηµα ΙΙΙ 

Α4.10 ΕΦΗΜΕΡΙΑ-ΤΕΠ  

• Όλοι οι χώροι (αίθουσες εξέτασης, µικρό χειρουργείο, αίθουσα γύψων, 
τουαλέτες προσωπικού, κοινού, βοηθητικοί χώροι προσωπικού κουζίνα κά.) 
της εφηµερίας τουλάχιστον πέντε (5) φορές ηµερησίως σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα και υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων και εφοδιασµός των 
αιθουσών µε χειροπετσέτες-σαπούνι και των τουαλετών επί πλέον µε χαρτί 
τουαλέτας. Επισηµαίνεται όλο το 24ωρο θα πρέπει να υπάρχει συνεχής 
έλεγχος καθαριότητας και προσωπικό έτοιµο να επέµβει σε περίπτωση 
ανάγκης. 
 

Α4.11 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ –ΣΚΑΛΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

• Οι διάδροµοι των νοσηλευτικών τµηµάτων κυρίως θα καθαρίζονται τρεις (3) 
φορές ηµερησίως, σκούπισµα, σφουγγάρισµα  µε την ηλεκτρική µηχανή ή 
εναλλακτικά σφουγγάρισµα  µε νερό και σαπούνι (απορρυπαντικό)  και ξέβγαλµα 
µε  καθαρό νερό. Οι διάδροµοι της Εφηµερίας τέσσερις (4)φορές την ηµέρα (πρωί, 
µεσηµέρι, απόγευµα, βράδυ) και έκτακτα όταν χρειαστεί. Οι διάδροµοι των  Κάτω 
Εξωτερικών Ιατρείων τέσσερις (4) φορές κάθε ∆ευτέρα-Πέµπτη, Παρασκευή δύο 
(2)φορές την ηµέρα , εκτός του Σαββατοκύριακου µία (1)φορά ηµερησίως.  

• Οι σκάλες του  νοσοκοµείου (2) φορές την ηµέρα (πρωί, απόγευµα) 
σκούπισµα,   σφουγγάρισµα την νύχτα. Να γίνεται έλεγχος από της 6:00πµ.-
22:00µµ. για τήρηση της καθαριότητας (αποτσίγαρα, χυµένοι  καφέδες κλπ).  

• Μια (1) φορά το τρίµηνο θα γίνεται  παρκετάρισµα µε παρκετίνη & πέρασµα µε 
αντιολισθητική παρκετίνη. 

Α4.12 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ (7ος ΟΡΟΦΟΣ )  

• Ο καθαρισµός γίνεται καθηµερινά σε όλους τους χώρους (δάπεδα, πάγκοι,  
τοίχοι,  βοηθητικοί  χώροι, µαγειρικά σκεύη, µίξερ τροφίµων, αποδυτήρια, 
ανελκυστήρας τροφίµων, WC κ.ά)  µετά το πέρας της προετοιµασίας και τελικής 
διανοµής των τροφίµων και ενδιάµεσα θα γίνεται σχολαστικό καθάρισµα όλων των 
σκευών µετά τη χρήση (λαµαρίνες, κατσαρόλες κλπ). Οι ώρες εργασίας ορίζονται 
από τις 6:00π.µ έως 21:30µ.µ.  για όλες τις ηµέρες του µήνα 
συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών και λοιπών αργιών.  

Α4.13ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

• ∆ύο (2) φορές την ηµέρα σκούπισµα και σφουγγάρισµα. Μία (1) φορά την  
εβδοµάδα πλύσιµο µε τη µηχανή. 
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Α 4.14 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ   

• Τα δάπεδα των ανελκυστήρων τρείς (3) φορές την ηµέρα σκούπισµα και 
σφουγγάρισµα.   

• Κουβούκλια ανελκυστήρων καθάρισµα µε υγρό πανί και απορρυπαντικό (1) 
φορά την ηµέρα  και έκτακτα αν λερωθούν. 

• Τα φρεάτια των ανελκυστήρων  καθαρίζονται µε υγρό πανί και απορρυπαντικό 
µια φορά τον µήνα και έκτακτα αν λερωθούν. 

Α4.15 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ  

• Γραφεία τεχνιτών –τουαλέτες  1 φορά την ηµέρα σκούπισµα, σφουγγάρισµα και 
ότι απαιτείται.  

• Τα µηχανοστάσια µία (1) φορά το τρίµηνο σκούπισµα και αποµάκρυνση 
αχρήστων αντικειµένων µε την εποπτεία των προϊσταµένων των συνεργείων 
και του τµήµατος επιστασίας.  

Α4.16  ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 

• Μία (1)φορά την ηµέρα σκούπισµα και σφουγγάρισµα όλων των χώρων 

Α4.17 ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

• Η είσοδος του Νοσοκοµείου από την Κεντρική Πύλη µέχρι και την Εφηµερία 
µέριµνα καθαριότητας (συµπεριλαµβάνεται η αποκοµιδή  και αποµάκρυνση 
των απορριµµάτων) τρεις (3) φορές την ηµέρα.  

• Ο υπόλοιπος περίβολος, ο χώρος στάθµευσης και ο χώρος συλλογής 
απορριµµάτων και σκουπιδιών  (σκουπιδιάρα) µια (1)φορά την ηµέρα.  

• Γενικός  καθαρισµός µία φορά  ανά τρίµηνο εξωτερικού χώρου αποκοµιδή 
σκουπιδιών, καθαρισµός στα φρεάτια συλλογής οµβρίων υδάτων, ταµπέλων 
σήµανσης κά. 

Α4.17 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ  

• Μία (1) φορά την ηµέρα σκούπισµα και σφουγγάρισµα όλων των χώρων. 
4.18 ΕΞΩΣΤΕΣ  ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ  ΠΡΕΒΑΖΙΑ 

• Τα µπαλκόνια θα σκουπίζονται καθηµερινά  και  µία (1) φορά την εβδοµάδα θα 
καθαρίζονται οι εξώστες, τα κάγκελα, τα πρεβάζια  και θα σφουγγαρίζονται µε 
νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό. 

Α4.19 ΤΑΡΑΤΣΕΣ  ΣΚΑΛΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ  

• Καθαριότητα µία φορά το τρίµηνο. 
 
Α5. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΝΑ ΧΩΡΟ  

Α5.1 ΘΑΛΑΜΟΙ  ΑΣΘΕΝΩΝ   

•  Η καθαριότητα στους θαλάµους γίνεται καθηµερινά σύµφωνα µε τις οδηγίες 
ΕΝΛ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Ο θάλαµος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό 
χρόνο (7.30-8.00), ώστε να µην κωλύονται άλλες δραστηριότητες (γεύµατα, 
ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ).  

• Αν δηλωθεί µολυσµατικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή 
χρησιµοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάµους (σφουγγαρίστρα WC, 
πανάκια κά).  

Α 5.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

• Ο καθαρισµός θα γίνεται καθηµερινά τις πρωινές ώρες (6-8πµ) και θα 
επαναλαµβάνεται το µεσηµέρι. Θα υπάρχει µόνιµα καθαρίστρια για πρωινό 
ωράριο σε κάθε εργαστήριο για τις ανάγκες του, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
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από την ∆/ντρια του εργαστηρίου. Η αποµάκρυνση των απορριµµάτων θα 
γίνεται ανά 4ωρο. Τα άτοµα που θα απασχολούνται Σάββατο και Κυριακή θα 
πραγµατοποιούν γενική καθαριότητα,  έτσι  ώστε  κάθε  εργαστήριο  να  κάνει  
γενικό  καθαρισµό  µια  φορά  την εβδοµάδα 

• Ειδική επισήµανση  για το Εργαστήριο Παθολογοανατοµικό- 
Κυτταρολογικό 

• Απαιτείται καθαριότητα εξειδικευµένων εργαστηριακών ειδών-αντικειµένων 
λόγω της ιδιαιτερότητας του εργαστηρίου, όπως πλύσιµο στα παρακάτω είδη 
λόγω συχνής χρήσης τους (περισσότερες από µια φορά 8ης λειτουργίας 
εργαστηρίου την ηµέρα): 

• µπανάκια 

• καλάθια βαφής 

• χωνιά 

• γυάλινοι & πλαστικοί ογκοµετρικοί κύλινδροι 

• γυάλινα coplin 

• κωνικές φιάλες 

• υποδοχείς συρταριών φύλαξης block 

• θήκες φύλαξης πλακιδίων κλπ  

• ποτήρια ζέσεως 

• Η διαδικασία γίνεται µε ειδικό τρόπο, αρχικά µε χλωρίνη διαλυµένη σε νερό, 
ξέβγαλµα µε νερό βρύσης και τέλος ξέβγαλµα µε δισαπεσταγµένο νερό: 

• Πλύσιµο πάγκου, 

• Ειδικό καθάρισµα του πατώµατος µε ειδική ξύστρα για την αποµάκρυνση 
παραφίνης, καθηµερινά ανα τακτά χρονικά διαστήµατα. 

• Μεταφορά των µολυσµατικών απορριµµάτων ανα  3ωρο και τοποθέτηση νέων 
δοχείων . 

• Τοποθέτηση γαντιών, γαζών, χαρτοβάµβακων , καψακίων, οινοπνεύµατος, 
φιαλών αποσταγµένου  νερού , υλικών που χρειάζεται να ανανεώνονται 
συνεχώς, λόγω της συνεχούς χρήσης τους. 

• Συνεχής ανανέωση αντισηπτικών – απολυµαντικών στα ειδικά δοχεία 

• Άδειασµα υγρών αποβλήτων. 

• Μεταφορά υλικών αποθήκης και τοποθέτηση αυτών µετά την παραλαβή τους 
(οινόπνευµα, απορρυπαντικά, χλωρίνες χαρτοβάµβακα, σακούλες , καψάκια , 
γραφική ύλη κ.α) 

• η εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας θα γίνεται από το προσωπικό του 
εργαστηρίου αποκλειστικά. 

• Η γενική καθαριότητα των εργαστηρίων, θα γίνεται µόνο Σαββατοκύριακο, 
λόγω πολλών τοξικών και µολυσµατικών ουσιών στο χώρο. Ο τρόπος 
καθαριότητας και η απολύµανση των εργαστηρίων καθορίζεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες ΝΕΛ Παράρτηµα ΙΙΙ 

 
  Α5.3   Τ.Ε.Π. 

Περιλαµβάνονται όλοι οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι, τα γραφεία ιατρών, 
νοσηλευτκού προσωπικού, αίθουσες εξεταστηρίων, γύψων, αίθουσα  βραχείας 
νοσηλείας, αίθουσα αναµονής, είσοδος,  ράµπα, γραφείο κίνησης, οι διάδροµοι, 
οι αποθήκες των ΤΕΠ, Μονάδα Αναζωογόνησης, κοινόχρηστες τουαλέτες κά: 

• Η  καθαριότητα  θα  γίνεται  καθηµερινά  σε  όλους  τους  χώρους  και  αφορά 
επιφάνειες και εξοπλισµό π.χ. φορεία, σύµφωνα µε τον πίνακα Ι-κατανοµής 
προσωπικού. Οι εργασίες καθαριότητας επιβλέπονται και καθορίζονται από 
την Προϊσταµένη των ΤΕΠ. 

• O έλεγχος των τουαλετών θα γίνεται ανά µία ώρα (8.00 -8.00µµ) σε 
εφηµερία Α,Β,Γ, ενώ σε γενική εφηµερία ∆΄δέσµη  θα γίνεται ανά 1/2 ώρα. 
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Επίσης κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών, µετά της 8.00µµ. θα καθαρίζονται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. 

• Η µηνιαία γενική καθαριότητα θα γίνεται µε συγκεκριµένο πρόγραµµα που 
θα καθοριστεί τον πρώτο µήνα της σύµβασης σε συνεννόηση µε την 
προϊσταµένη, µε εξαίρεση τις έκτακτες περιπτώσεις. 

• Γενική απολύµανση της αίθουσας αναζωογόνησης κάθε φορά που είναι κενή 
σε συνεννόηση µε την Προϊσταµένη των ΤΕΠ.  

• Αποκοµιδή απορριµµάτων θα γίνεται ανά 4ωρο, εκτός αν ορισθεί 
διαφορετικά από την Προϊστάµενη των ΤΕΠ. 
 

Α5.4 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ-∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ/ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ 

• Καθαριότητα καθηµερινά 6 . 30π µ. ,12 .00µµ . ,  4 . 00µµ ,  9 . 00µµ .  σε 
όλους τους χώρους.   

• Απορρόφηση της σκόνης από τα γραφεία των ιατρών και νοσηλευτών µε 
ηλεκτρική σκούπα.  

• Το άτοµο αυτό θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και δεν θα εναλλάσσεται. 
Το πρόγραµµά του θα ελέγχεται και θα τροποποιείται από την Προϊσταµένη του 
Ακτινολογικού. 

• Καθαρισµός των τουαλετών µε απορρυπαντικό και απολύµανση µε άοσµη 
χλωρίνη και έλεγχος κάθε µία ώρα. 
 

Α5.5 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ -ΤΕΙ 

• Ο καθαρισµός περιλαµβάνει σκούπισµα, υγρό ξεσκόνισµα, σφουγγάρισµα κά 
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές καθαριότητας,  που θα γίνεται 3 
φορές/ηµερησίως (6.00π.µ, 2.30µµ., 8.00µµ.) σε όλους τους χώρους, εκτός 
Παρασκευής 2 φορές ηµερησίως (6.00πµ. & 2.30µµ.). Μετά τις 2.30µµ., λόγω 
της λειτουργίας των απογευµατινών ιατρείων ∆ευτέρα-Πέµπτη,  θα γίνεται 
επισταµένη καθαριότητα όλων των αιθουσών, καθώς και  του εξοπλισµού 
(εξεταστικά κρεβάτια, γραφεία, καθίσµατα αναµονής κά), 
συµπεριλαµβανοµένων και των δύο αιθουσών γύψων, γραφείου Γραµµατείας, 
τηλεφωνικού κέντρου, µητρώο, κοινόχρηστων τουαλετών κά.  

• Οι κοινόχρηστες τουαλέτες επισκεπτών θα καθαρίζονται ανά µία ώρα από το 
πρωί έως τη λήξη της λειτουργίας των ιατρείων µε απορρυπαντικό και 
απολύµανση µε χλωρίνη.  

• Αποκοµιδή απορριµµάτων-µολυσµατικών θα γίνεται ανά 4ωρο, εκτός αν 
ορισθεί διαφορετικά από τον  Προϊστάµενο των ΤΕΙ. 

• Στις αίθουσες γύψων µε ειδική απορροφητική σκούπα δύο φορές την ηµέρα, 
συλλογή της σκόνης των γύψων. 

• Γενική καθαριότητα θα γίνεται  µια φορά το µήνα σύµφωνα µε τις οδηγίες ΕΝΛ. 
Α5.6 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  (1ου, 2ου ορόφου, ΜΙΚΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΕΠ) 

Τα χειρουργεία αποτελούνται από χειρουργικές αίθουσες, αίθουσες ανάνηψης, 
τουαλέτες, γραφεία, αποθήκες, χώρους ακαθάρτων και βοηθητικούς χώρους 
και για την καθαριότητά  τους απαιτείται  κάλυψη επί 24ωρου λειτουργίας, 
καθηµερινά συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων και αργιών.  

• Τα  άτοµα  στα  χειρουργεία  δεν  θα  εναλλάσσονται. Οι  εργασίες  
καθαριότητας  και  το πρόγραµµά τους θα καθορίζεται, θα ελέγχεται και θα 
τροποποιείται  από τις Προϊστάµενες των χειρουργείων. Για τα άτοµα αυτά δεν 
απαιτείται η αντικατάστασή τους το χρονικό διάστηµα της κανονικής τους 
άδειας.  

• Η αποκοµιδή απορριµµάτων θα γίνεται ανά 3ωρο, εκτός αν 
ορισθεί διαφορετικά από τις Προϊστάµενες των Χειρουργείων. 
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•   Η αποµάκρυνση απορριµµάτων 2 ο υ  ορόφου θα γίνεται µε  
κλε ιστά τροχήλατα,  από το ασανσέρ αποκλειστικής χρήσης µεταφοράς 
αποβλήτων και απορριµµάτων.  

• Κάθε απόγευµα καθηµερινά γίνεται γενική καθαριότητα και 
απολύµανση των χειρουργικών αιθουσών και των επιµέρους χώρων, 
σύµφωνα µε τον οδηγό ΕΛΝ. Κάθε Σάββατο  θα  γίνεται  επισταµένη  γενική  
καθαριότητα  και απολύµανση όλων των χώρων. 

Αίθουσα Μικρού Χειρουργείου ΤΕΠ 

• Η καθηµερινή καθαριότητα και απολύµανση  θα γίνεται από τα άτοµα και 
τον τρόπο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα Ι.  

• Οι εργαζόµενοι στα χειρουργεία θα  είναι  αποκλειστικής  απασχόλησης  και  
δεν  θα εναλλάσσονται. Το πρόγραµµά τους θα ελέγχεται και θα τροποποιείται 
από τις Προϊστάµενες των χειρουργείων. 

• Καθαρισµός των τουαλετών κάθε µισή ώρα. 

• Η διαδικασία και τα υλικά καθαριότητας όλων των χώρων, περιγράφονται 
σύµφωνα µε τις αναλυτικές οδηγίες της επιτροπής λοιµώξεων στο Παράρτηµα ΙΙΙ.  
 

Α5.7 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) & ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΑΖΟΓΩΟΝΗΣΗΣ 

• Η καθαριότητα της µονάδας περιλαµβάνει χώρους και τον επιµέρους εξοπλισµό  
(εκτός  των ιατρικών µηχανηµάτων). Οι εργαζόµενοι στα τµήµατα αυτά δεν θα 
εναλλάσσονται. Απατούνται τρία (3) άτοµα στο πρωινό ωράριο, ένα–δύο το 
απόγευµα.  

• Οι εργασίες καθαριότητας επιβλέπονται και ορίζονται από την προϊσταµένη του 
χώρου.  

• Η αποκοµιδή τ ω ν  απορριµµάτων θα γίνεται ανά 4ωρο, εκτός αν ορισθεί 
διαφορετικά από τις προϊστάµενες των Μονάδων. 

• Ο καθαρισµός των τουαλετών πρέπει να επαναλαµβάνεται τρεις φορές σε κάθε 
βάρδια. 

• Γενική καθαριότητα θα γίνεται κάθε εβδοµάδα το Σαββατοκύριακο.  

• Μια φορά το χρόνο, όταν κλείνουν οι ΜΕΘ θα γίνεται λεπτοµερής καθαρισµός 
και απολύµανση συµφωνά µε τις οδηγίες των προϊστάµενων και ΕΝΛ. 

Α5.8 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ –ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΠΙΣΙΝΑ 

• Καθαριότητα καθηµερινά σε όλους τους χώρους εκτός του Σαββατοκύριακου 
και των αργιών. 

• Καθηµερινά το πρωί υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα και καθαρισµός–
απολύµανση εξοπλισµού (εκτός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων) των 
αιθουσών και των χώρων αναµονής. 

• Καθαρισµός των κοινόχρηστων τουαλετών µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και 

απολύµανση µε χλωρίνη και συστηµατικό έλεγχο καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας. 

 
Α5.9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ 

 

            

• Καθαρισµός κλουβιών και φροντίδα πειραµατόζωων από συγκεκριµένο άτοµο 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα Ι. 

• Η διαδικασία καθαριότητας, περιγράφεται σύµφωνα µε τις αναλυτικές οδηγίες 
της επιτροπής λοιµώξεων ΕΝΛ στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
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Α5.10 ΜΑΓΕΙΡΙΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΣΚΕΥΗ 

• Η καθαριότητα των µαγειρείων θα γίνεται από τις 6.30πµ. έως στις 9.30µµ., και 
των επιµέρους χώρων (τραπεζαρίας γιατρών, κεντρικής διανοµής, WC),  
καθηµερινά και αργίες, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει καθοριστεί από 
τον προϊστάµενο του τµήµατος διατροφής και την οµάδα ασφάλειας τροφίµων. 
Η διαδικασία καθηµερινής και γενικής καθαριότητας αναλύεται  στο Παράρτηµα 
ΙΙΙ (οδηγίες ΕΝΛ). 

 
Α5.11 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΧΩΡΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

• Η καθαριότητα των χώρων και των ψυγείων θα γίνεται καθηµερινά και αργίες  
από τις 5.30πµ-1.30µµ. 

• Η γενική και επιµέρους διαδικασία καθαριότητας αναλύεται  στις οδηγίες ΕΝΛ- 
Παράρτηµα ΙΙΙ. 

Α5.12  ΛΟΥΤΡΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ-WC 

• Η διαδικασία καθηµερινής και γενικής καθαριότητας αναλύεται  στο Παράρτηµα 
ΙΙΙ (οδηγίες ΕΝΛ). 

Α5.13 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

• Η διαδικασία καθηµερινής και γενικής καθαριότητας αναλύεται  στο Παράρτηµα 
ΙΙΙ (οδηγίες ΕΝΛ).   

Α5.14 Υπόγεια κτιρίων 

• Τα γραφεία και οι επιµέρους χώροι των εργαζοµένων θα καθαρίζονται 
καθηµερινά. 

• Γενική καθαριότητα θα γίνεται µία (1) φορά το τρίµηνο σε συνεννόηση µε τους 
Προϊστάµενους των Τµηµάτων. 
 

Α5.15 Εξωτερικοί χώροι ράµπες 

Καθηµερινά (επτά φορές την εβδοµάδα) πρωί καθάρισµα-σφουγγάρισµα στις 
εισόδους, ράµπες  και αφαίρεση εµφανών ρύπων όπως καφέδες, µαστίχες κά  

• άδειασµα όλων των κάδων απορριµµάτων 

• σκούπισµα µε τα ειδικά µηχανήµατα του εξωτερικού χώρου 

• καθαριότητα και πλύσιµο µε απολυµαντικό του χώρου προσωρινής      
αποθήκευσης απορριµµάτων και πλύσιµο ψυκτικών θαλάµων. 
Εβδοµαδιαίως  
Καθαρισµός των εξόδων κινδύνου µία φορά τη βδοµάδα, καθώς και αποκοµιδή 
τυχόν εµποδίων ώστε η διέλευση να  είναι πλήρως  ελεύθερη 

Α5.16 ΚΗΠΟΣ 

• Καθηµερινός έλεγχος καθαριότητας και συλλογή απορριµµάτων από τις 
αποβάθρες, ράµπες,  εξόδους κινδύνου, µπαλκόνια, κιγκλιδώµατα, αίθρια, γείσα 
κά. Θα συλλέγονται όλα τα άχρηστα αντικείµενα-σκουπίδια  (αποτσίγαρα, πεσµένα 
κλαδιά, φύλλα κά.). Επισηµαίνεται να γίνεται καθαρισµός ρυπασµένων και 
λεκιασµένων επιφανειών από τα περιττώµατα πουλιών  (εξωτερικές κλιµατιστικές 
µονάδες, εξωτερικά φώτα, κάγκελα, γείσες, πρεβάζια, εξωτερικές  σκάλες 
κινδύνου, παγκάκια, πινακίδες σήµανσης κά) δύο φορές τη βδοµάδα. 

• Άδειασµα όλων των κάδων απορριµµάτων από τον εξωτερικό περιβάλλοντα 
χώρο. ∆ύο φορές το χρόνο θα προγραµµατίζεται επισταµένη καθαριότητα των 
κήπων σε συνεργασία µε τον κηπουρό. 
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Α6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
   Α6.1. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

• Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο για τις πιο πάνω εργασίες 
εξοπλισµό (µηχανήµατα–υλικά). Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνεται µε την  
υπογραφή της σύµβασης.  

• Το Νοσοκοµείο παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, 
των µηχανηµάτων και υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το 
προσωπικό του. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των 
χώρων αυτών και να τους επιστρέψει µετά τη λήξη της σύµβασης στην αρχική 
τους κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του 
παρασχέθηκαν για την εργασία του µε δικά του έξοδα, µόλις αυτά ζητηθούν από 
το Νοσοκοµείο. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε 
των αντικειµένων που φέρνει ή έχει αποθηκευµένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοι 
του στο χώρο του νοσοκοµείου. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο σε άριστη κατάσταση: 25 καρότσια 
καµαριέρας καθαρισµού κλειστά µε κουβάδες,  4 καρότσια κλειστά µεταφοράς 
σκουπιδιών, 2 καρότσια µε κάδους τροχήλατα για τους εξωτερικούς χώρους, 3 
µπαταριοφόρες µηχανές πλύσεως-στεγνώσεως δαπέδου, 4 επαγγελµατικές 
ηλεκτρικές σκούπες, 2 µηχανές περιστροφικές για αφαίρεση παρκετίνης, 
κρυσταλοποίησης & γυαλίσµατος, 2 µηχανές απορρόφησης νερού, 2 πιεστικά, 1 
σάρωθρο χειροκίνητο, πλυντήριο-στεγνωτήριο για το καθηµερινό πλύσιµο και 
στέγνωµα του υλικού πολλαπλών χρήσεων (µάπες, πανάκια, σφουγγαρίστρες κά). 

• Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι επαρκής για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου και να 
διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Να µην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις 
και στον εξοπλισµό του νοσοκοµείου. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση  στην οποία να φαίνονται τα διατιθέµενα µηχανήµατα και ο 
εξοπλισµός (τύπος ποσότητα, είδος).  

• Για κάθε προϊόν καθαρισµού απαιτείται να είναι εγκεκριµένα από το  Γενικό 
Χηµείο του κράτους. Για κάθε προϊόν απολύµανσης να υπάρχει άδεια έγκρισης 
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ & CE mark επισήµανση. 

• Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών του, όπως αναλαµβάνει την προµήθεια των υλικών καθαριότητας 
(µαύρες σακούλες απορριµµάτων χονδρές άριστης ποιότητας διαφόρων µεγεθών, 
σακούλες µικρού µεγέθους για καλάθια γραφείων, πράσινες ανακύκλωσης, 
ανθεκτικές, & πλαστικούς σφικτήρες για το δέσιµο αυτών, γάντια πολλαπλών 
χρήσεων χονδρά-επαγγελµατικά για τη µεταφορά αποβλήτων ή µιας χρήσεως 
διαφορετικών χρωµάτων, σπάτουλες, συρµάτινα  σφουγγάρια, πανάκια ειδικά, 
σκούπες, σφουγγαρίστρες, αντιστατικά πανάκια µιας χρήσης για σκούπισµα, 
διάφορα απορρυπαντικά, αφαιρετικό αλάτων, γιαλυστικό δαπέδων/επιφανειών, 
τζαµιών κά),  πινακίδες προειδοποίησης  επικινδυνότητας, στολές προσωπικού 
κά.  

• Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια απολυµαντικών, τα οποία θα 
επιλέγονται πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες ΕΝΛ, και πρέπει να εξασφαλίζει την 
πλήρη επάρκεια κάλυψης των αναγκών  του Νοσοκοµείου.  

• Το Νοσοκοµείο θα προµηθεύει τον ανάδοχο µε χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, 
σαπούνι χειρός και σάκους µολυσµατικών απορριµµάτων. Το τµήµα επιστασίας 
θα είναι υπεύθυνο για τη διάθεση των παραπάνω ειδών. Η ανάδοχος εταιρία είναι 
υπεύθυνη για τον τακτικό και επαναλαµβανόµενο εφοδιασµό µε υλικά χαρτί, 
χαρτοπετσέτες, σαπούνι κά, σε όλους τους χώρους του νοσοκοµείου.  

• Η ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου έχει δικαίωµα να ζητήσει αλλαγή των 
σκευασµάτων, εφ' όσον απαιτηθεί από το Γραφείο Λοιµώξεων. 
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A6.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

• να αναφέρει στην προσφορά του  τον αριθµό εργαζοµένων, τις ηµέρες και τις 
 ώρες εργασίας 365ηµέρες ετησίως, τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόµενοι, το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά της 
πάση φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων, το ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, τα τετραγωνικά 
µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο σύµφωνα µε το άρθρο 68 συµβάσεις εργολαβίας 
εταιρειών παροχής υπηρεσιών του Ν. 3863/15-07-2010  

• να µισθοδοτεί το προσωπικό της και να καταβάλει στο ΙΚΑ τις εργοδοτικές 
 ασφαλιστικές εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µε ευθύνη και 
 έξοδά της, καθώς και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης, εφόσον 
 υπάρχουν. 

• υποχρεούται να υποβάλει προς έλεγχο κάθε µήνα, ονοµαστικές καταστάσεις 
στην αρµόδια Επιθεώρηση  Εργασία, οι οποίες θα εµφανίζουν τα ονόµατα των 
εργαζοµένων που απασχολεί ο ανάδοχος στο Νοσοκοµείο.    

•   να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούµενο από αυτόν   προσωπικό ότι 
ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν µε το Νοσοκοµείο. Το Νοσοκοµείο 
δεν θα έχει καµία νοµική σχέση µε το προσωπικό του αναδόχου, ούτε θα αναλάβει 
καµία εργασιακή ή άλλη σχέση αστικής ή  ποινικής ευθύνης σε περίπτωση 
ατυχήµατος. Οι υπάλληλοι της εταιρείας  φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε 
ενέργειά τους που αντιβαίνει στον ποινικό κώδικα.  

•   υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας, αναφορικά µε την παροχή εργασίας  του προσωπικού 
του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες  σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από  την οικεία 
κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νοµίµου ωραρίου, των όρων  υγιεινής και 
ασφάλειας κά. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το  δικαίωµα στο 
Νοσοκοµείο για µονοµερή καταγγελία της συµβάσεως και  κήρυξη του 
αναδόχου ως εκπτώτου 

•  Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση  οποιουδήποτε 
εργαζοµένου µε κατάλληλο αντικαταστάτη, σε περίπτωση που  ο εργαζόµενος 
αποδειχθεί ανεπαρκής στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή  δεν τηρήσει την 
κατάλληλη επαγγελµατική συµπεριφορά και τις οδηγίες των  αρµοδίων 
οργάνων του Νοσοκοµείου.  

•   Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε το γραφείο επιστασίας του νοσοκοµείου, πριν 
 την ανάληψη της εργασίας καταρτίζει πρόγραµµα µε τις σχετικές οδηγίες του 
 νοσοκοµείου  & ΕΝΛ για την καθαριότητα και την απολύµανση των χώρων. 

•   υποχρεούται να υποβάλλει µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού, 
στο οποίο θα εµφανίζεται το ωράριο και οι ηµέρες εργασίας κάθε υπαλλήλου 
ονοµαστικά/τµήµα. Το πρόγραµµα θα κοινοποιείται στον προϊστάµενο του 
τµήµατος επιστασίας, δέκα µέρες πριν την έναρξη του επόµενου µήνα και στην 
επιτροπή αξιολόγησης  παρεχόµενων υπηρεσιών  καθαριότητας, που θα 
ορίσει η ∆ιοίκηση.  Κάθε 1η  του µήνα το τµήµα επιστασίας θα κοινοποιεί το 
µηνιαίο πρόγραµµα  εργασίας  στους προϊσταµένους των τµηµάτων του 
νοσοκοµείου.  

•   Το προσωπικό θα είναι µόνιµο για κάθε νοσηλευτικό τµήµα δεν θα µετακινείται 
κατά τη διάρκεια της βάρδιας και δεν θα εναλλάσσεται (ειδικά σε κλειστά τµήµατα 
όπως ΜΕΘ, χειρουργεία, εργαστήρια). Αλλαγές θα γίνονται µόνο µετά από 
ενηµέρωση του Προϊστάµενου του Γραφείου Επιστασίας και µε τη σύµφωνη 
γνώµη αυτού. 
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•   Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει καθορισθεί στον πίνακα 
κατανοµής προσωπικού Παράρτηµα Ι. 

•   Ο ανάδοχος καθηµερινά, θα υποβάλει ηµερήσια  κατάσταση παρουσίας 
εργαζοµένων/τµήµα  στον προϊστάµενο του  τµήµατος Επιστασίας, µέχρι την 
τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης παρουσιών από το 
νοσοκοµείο. Σε περίπτωση συστηµατικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης 
του προβλεπόµενου προγράµµατος, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα 
καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 

•    Ο ανάδοχος ευθύνεται για την άµεση εποπτεία του προσωπικού του. Ο 
ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους 
υπαλλήλους του και για την αποχώρησή τους από το Νοσοκοµείο, µετά το τέλος 
της εργασίας τους.  
 

•   Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας 
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, αναφορικά µε την παροχή εργασίας του 
προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε 
καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την 
οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νοµίµου ωραρίου, των όρων υγιεινής και 
ασφάλειας κλπ. Επισηµαίνεται, ότι ο ανάδοχος υποχρεούται εµπρόθεσµα να 
καταβάλει, εντός του πρώτου δεκαήµερου, τις µηνιαίες αποδοχές στους 
εργαζόµενους. Παράβαση και ασυνέπεια, ως προς τις αναφερθείσες υποχρεώσεις 
του, δίνει το δικαίωµα στο Νοσοκοµείο για µονοµερή καταγγελία της συµβάσεως 
και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου. 

•   Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η 
λειτουργία του Νοσοκοµείου ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και 
επισκέπτες. 

•   Για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα επισηµανθεί στον ανάδοχο θα 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε ποσοστό 10%, παρακρατούµενης από την 
µηνιαία αµοιβή/τµήµα.  

•   Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη 
τις αυξηµένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός 
Νοσηλευτικού Ιδρύµατος.  

•   Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκοµείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο 
χωρίς άλλη διατύπωση. 
 
Α6.3 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται: 

• για την καθαριότητα τραπεζαρίας,  µαγειρείων και της αποθήκης τροφίµων 
να έχει αυστηρά και µόνο συγκεκριµένο προσωπικό, το οποίο δεν θα 
αναµειγνύεται σε καµία περίπτωση µε την παρασκευή και διανοµή τροφίµων. 
Θα ασχολείται µε την καθαριότητα των χώρων παρασκευής τους, βοηθητικούς 
χώρους, τουαλέτες και δεν θα εναλλάσσεται σε καµία περίπτωση µε το 
προσωπικό που ασχολείται µε τον καθαρισµό των σκευών.  

• το προσωπικό θα φέρει οµοιόµορφη, ευπρεπή, άριστη και κατάλληλη για 
την φύση και εκτέλεση της εργασίας ενδυµασία (παντελόνι, φόρµα ή κουστούµι, 
παπούτσια, µάσκες, γυαλιά) και σε επάρκεια από πλευράς αριθµού στολών 
ανά άτοµο, ώστε αυτή να αλλάζεται καθηµερινά και κάθε φορά που αυτή 
λερωθεί. Επιπλέον θα είναι ίδια από πλευράς ποιότητος και χρώµατος και θα 
φέρει στο πέτο κονκάρδα µε ένδειξη «ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ & ΦΙΡΜΑ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ». ∆εν θα γίνεται χρήση ενδυµασίας (µε εξαίρεση τα άτοµα που θα 
απασχολούνται στο χειρουργείο) και υλικών του Νοσοκοµείου.  

• το προσωπικό του συνεργείου δεν πρέπει να αλλάζει συχνά. Θα είναι σε 
µόνιµες θέσεις εργασίας και θα αλλάζει µόνο εάν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος 
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και εφόσον υπάρχει αντικαταστάτης, που θα γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
αντίστοιχου χώρου.  

• να τηρεί πάντοτε τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζοµένων και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος 
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του.  

• το προσωπικό θα πρέπει να έχει άψογη συµπεριφορά προς τρίτους, να είναι 
υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση θεωρηµένου βιβλιαρίου 
υγείας από τις αρµόδιες αρχές. Το προσωπικού πρέπει να έχει εµβολιαστεί για 
Ηπατίτιδα Β και για Τέτανο. Ο εµβολιασµός γίνεται µε ευθύνη του εργοδότη 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή µε έξοδα των ταµείων 
τους που είναι ασφαλισµένοι ή σε περίπτωση µη χορήγησης των εµβολίων από 
τα ταµεία τους µε έξοδα του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση του εµβολιασµού 
είναι υποχρεωµένος ο ανάδοχος να παραδώσει πιστοποιητικά εµβολιασµού 
στην ΕΝΛ.  

• το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις 
σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός 
 και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν 
προκύψει. 

• αλλοδαποί µπορούν να απασχοληθούν µόνο εφόσον έχουν έγγραφα 
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, το οποίο να οµιλεί καλά την ελληνική 
γλώσσα, ώστε να είναι δυνατή η συνεννόηση και η κατανόηση των οδηγιών 
που του δίνονται  

• ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση του 
προσωπικού του για θέµατα που αφορούν τη χρήση των υλικών καθαριότητας, 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  

• να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη και πληµµελή εργασία που 
θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σε αυτόν από τα αρµόδια όργανα του 
Νοσοκοµείου. Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση 
κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις 
κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου ή σε οιονδήποτε τρίτο, 
εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών 
του. 

• να γνωστοποιεί έγγραφα στο απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό ότι 
ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν µε το Νοσοκοµείο. Το Νοσοκοµείο 
δεν θα τελεί σε καµία απολύτως νοµική σχέση µε το προσωπικό του αναδόχου, 
ούτε θα αναλάβει καµία έµµεση ή άµεση υποχρέωση οποιασδήποτε φύσεως 
έναντι του προσωπικού που συνδέεται µε τον εργολήπτη µε εργασιακή ή άλλη 
σχέση και έναντι του οποίου υπεύθυνος ως εργοδότης θα είναι ο ανάδοχος και 
µόνο. Επίσης το Νοσοκοµείο δεν θα φέρει καµία αστική ή ποινική ευθύνη σε 
περίπτωση ατυχήµατος λόγω πληµµελούς καθαριότητας των καθοριζοµένων 
χώρων (η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο). 

 
Α6.3.5 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

•  το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να υπογράφει καθηµερινά σε 
κατάσταση παρουσίας, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την 
αποχώρηση µε σαφή αναφορά του ωραρίου εργασίας, µέχρι την εγκατάσταση 
ηλεκτρονικού συστήµατος ωροµέτρησης από τον εργοδότη. 
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Α6.3.6 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ/ΜΗΝΙΑΙΑ 

• να υποβάλει στο Νοσοκοµείο ονοµαστικές µισθοδοτικές καταστάσεις, οι οποίες 
θα εµφανίζουν όλα τα µισθολογικά στοιχεία και τα στοιχεία Εθνικότητας του 
προσωπικού του εργολάβου, που απασχολείται στο νοσοκοµείο. 

• να ενηµερώνει τον προϊστάµενο του τµήµατος επιστασίας του Νοσοκοµείου για 
κάθε νέα πρόσληψη προσωπικού 

• να εγγυάται  για την καλή εκτέλεση εργασίας µε προσοχή και επιµέλεια και θα 
είναι υπεύθυνος έναντι του Νοσοκοµείου για την εξασφάλιση της καθαριότητας 
στους χώρους που θα του ανατεθούν για όλη την διάρκεια της σύµβασης και της 
τυχόν παράτασης για όλες τις ηµέρες του έτους. 
 

Α6.3.7 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

• να συλλέγει τα απορρίµµατα, καθώς και τα µπάζα από τους χώρους 
παραγωγής τους στα ειδικά container, από όλους τους χώρους και τα κτίρια του 
νοσοκοµείου και άµεση µεταφορά τους µε όχηµα στο χώρο προσωρινής 
αποθήκευσης απορριµµάτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες ΕΝΛ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 
Τα οικιακού τύπου απορρίµµατα (µαύροι σάκοι) θα τοποθετούνται στο 
συµπιεστικό µηχάνηµα (Press container) και τα µολυσµατικά (χαρτοκιβώτια) στους 
ειδικούς ψυκτικούς θαλάµους.  

• να τηρεί αρχείο καταγραφής παραγόµενων µολυσµατικών απορριµµάτων 
(κλινική παραγωγής, ηµεροµηνία) σε καθηµερινή βάση και το οποίο θα 
παραδίδεται στο Γραφείο Επιστασίας κάθε εβδοµάδα. 

• να διαθέτει πλαστικές ανθεκτικές σακούλες µαύρου χρώµατος, από υλικό χωρίς 
PVC ή παράγωγα του. Στις µαύρες θα τοποθετούνται τα οικιακού τύπου – κοινά 
απορρίµµατα. Τα µολυσµατικά απορρίµµατα αρχικά θα συλλέγονται σε ειδικά 
χαρτοκιβώτια, τα οποία θα τα προµηθεύεται από το Νοσοκοµείο.  
 

Α6.3.8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ISO  

• να καταθέσει επικυρωµένη φωτοτυπία πιστοποιητικού ποιότητας της εργασίας 
(ISO), σε περίπτωση που η ανάδοχος εταιρία εδρεύει στο εξωτερικό η επικύρωση 
να είναι µεταφρασµένη από αρµόδια αρχή. 
 

Α6.3.10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CHECKLIST)  

 

• Ο µηνιαίος έλεγχος εκτελούµενων υπηρεσιών καθαρισµού της κάθε οργανικής 
µονάδας του νοσοκοµείου, θα γίνεται από τους προϊσταµένους όλων των 
τµηµάτων. Θα συµπληρώνουν το σχετικό έντυπο ελέγχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και θα 
το στέλνουν στο email της ορισθείσας επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής 
εργασιών καθαριότητας στο τέλος του κάθε µήνα. 

• Το έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και η ποιοτική παραλαβή των 
εργασιών, που έχουν ανατεθεί στο συνεργείο καθαριότητας, για τα κτήρια στα 
οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του νοσοκοµείου. Η αξιολόγηση της επιτροπής θα 
τεκµηριώνεται από τις µηνιαίες αναφορές ελέγχου των προϊσταµένων κλινικών-
τµηµάτων.  

• Η κλίµακα αξιολόγησης των εργασιών καθαριότητας  θα βασίζεται σε 4 επίπεδα 
βαθµολόγησης (πολύ καλή=4, καλή=3, µέτρια=2, ακατάλληλη=1): 

• Βαθµός 4=τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές και η γενική εικόνα 
του καθαρισµού είναι πολύ καλή 
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• Βαθµός 3=υπάρχουν ορατές παραλήψεις που είναι επουσιώδεις ή µη κρίσιµες, 
γενικά τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές 

• Βαθµός 2= υπάρχουν παραλήψεις που είναι σηµαντικές στις επί µέρους 
εργασίες σε σχέση µε τους όρους του  διαγωνισµού υψηλού κινδύνου  

• Βαθµός 1=υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις σε σχέση µε τους όρους του 
διαγωνισµού υπάρχουν παράπονα ασθενών, συνοδών και προσωπικού. 

• Η επιτροπή εφόσον διαπιστώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες 
έχει εκδοθεί το υπό πληρωµή τιµολόγιο, θα συντάσσει το πρωτόκολλο 
παραλαβής και θα το παραδίδει στον Προίστάµενο Επιστασίας.  

• Σε περίπτωση που διαπιστώνεται πληµµελής καθαρισµός σε όλους τους 
χώρους του νοσοκοµείου (βαθµός 1) ή µέρους αυτών (βαθµός 2,3) µετά από 
εισήγηση της ΕΠΠ, η ∆ιοίκηση έχει το δικαίωµα να περικόψει ποσοστό 30% και 
όχι λιγότερο από 10% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου ή και να καταγγείλει 
τη σύµβαση εάν επαναληφθεί πληµµελής καθαρισµός για δεύτερη φορά.  
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Β. ΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 21000 m2 ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 10.228 m2 

Ο ανάδοχος θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και 
απολύµανσης, στους εσωτερικούς χώρους του Ε.K.Α. 10.228 m2 και ωφέλιµους 
εξωτερικούς χώρους 1.000 m2 περίπου.  

 

Α Υπόγειο (µαγειρεία, 
τραπεζαρία, 
αποθήκη 
τροφίµων, 
εργαστήρια, ΤΕΙ, 
Αποθήκη Υλικού, 
Βιβλιοδεσία) 

Β Ισόγειο (όλοι οι 
χώροι) 

Γ 1ος όροφος 
∆ 2ος όροφος 
Ε Οικοτροφείο, 

πισίνα, ΒΙΤΑ, 
Ηνίοχος, 
Γυµναστηριο 

Ζ ∆ωµάτια ιατρών 
Η Εξωτερικοί χώροι-

είσοδοι-
πεζοδρόµια-
φρεάτια 
 
 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
Α )      ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
          ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει στο  ΕΚΑ υπηρεσίες καθαριότητας και 
απολύµανσης,  σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιοίκησης όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες 
ετησίως.   
2. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει στο ΕΚΑ υπηρεσίες καθαριότητας  και 
απολύµανσης, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα1.  
 
Β1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  
Θα ακολουθούνται οι γενικές αρχές καθαριότητας, όπως αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 
 

Β1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 Ο καθαρισµός και απολύµανση εκτελείται καθηµερινά σε όλους τους χώρους 
και των επιµέρους αυτών: 

• Θάλαµοι ασθενών, βοηθητικοί χώροι, τουαλέτες κά  1ου,2ου ορόφου 

• Αίθουσες αναµονής  

• Γραφεία  εργαζοµένων  
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• Κλίνες ανάπαυσης προσωπικού  

• Μαγειρεία, αποθήκες τροφίµων  

• Εργαστήρια, Χώροι Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, πισίνα 

• Οικοτροφείο 

• Πισίνα 

• ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΙΤΑ, ΗΝΙΟΧΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

• Εξωτερικοί & Κοινόχρηστοι χώροι (εισόδους, λουτρά,  σκάλες και ασανσέρ, 
τουαλέτες, διάδροµοι κά )σύµφωνα µε τις οδηγίες ΕΝΛ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).Τα 
Τµήµατα καθώς και τα τετραγωνικά µέτρα αυτών παρατίθεται παρακάτω στον 
Πίνακα 1 (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΑ). 
 

Παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος με τους χώρους του Νοσοκομείου, τα ωράρια εργασίας, τον αριθμό των 

ατόμων που θα απασχολούνται καθώς και σχόλια επί των εργασιών, ο οποίος θα τηρείται πιστά και να 

δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα των μελλοντικών αλλαγών των χώρων του Νοσοκομείου. Επίσης να 

δύναται να τροποποιηθεί το ωράριο προσέλευσης – αποχώρησης των εργαζομένων για την καλύτερη 

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου. 

Με βάση τον συγκεκριμένο πίνακα θα καταρτίζεται η κατάσταση παρουσίας του προσωπικού  που θα 

αναφέρει τα ονόματα με τις υπογραφές των ατόμων που απασχολούνται, το ωράριο τους και ο χώρος 

απασχόλησης.   

 

α/α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1 
Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων,  

θαλάµων ασθενών και W/C, υγρό ξεσκόνισμα 

Καθημερινά τουλάχιστον μία φορά  

σε κάθε βάρδια 

2 
Βεράντες-ξηρό σκούπισµα - σφουγγάρισµα  

δαπέδων 

Κάθε εβδομάδα 

3 Κοινόχρηστα WC 4-5 φορές ανά βάρδια  

4 Αποκομιδή Απορριμμάτων 

Καθημερινά, τουλάχιστον δύο φορές 

 στην πρωινή βάρδια και μια  

φορά το απόγευμα. 

5 

Καθαριότητα-απολύμανση θαλάμων 

 Ασθενών, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, 

 αποκομιδή, απορριμμάτων 

Καθημερινά δύο φορές το πρωί 

 και δύο φορές το απόγευμα και 

 σε κάθε νέο ασθενή. 

6 Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ασανσέρ Καθημερινά  

7 Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθημερινά  

8 Κλινικές που λειτουργούν Καθημερινά  

9 Χώροι που δεν λειτουργούν  Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Ι.Α.Α.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ   ΠΡΩΙ 

ΑΠΟ 

ΓΕΥΜΑ 

ΝΥ 

Χ 

ΤΑ 

ΣΥ 

ΝΟΛΟ 

ΦΙΑΠ Α΄ κλινική  

1 

(06:00-13:00) 

1 

(13:00-19:00)   2 

ΦΙΑΠ  Β΄ κλινική 

1 

(06:00-13:00) 

1 

(13:00-19:00)   2 

Εξωτερικά Ιατρεία - Εργαστήρια 

1 

(07:00-13:00) 
  1 
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Οικοτροφείο – Κοιτώνες ιατρών &  

(Β.Ι.Τ.Α. – ΗΝΙΟΧΟΣ – Βιβλιοδεσία – Γυµναστήριο) 

1 

(07:00-12:00)    1 

∆ιοίκηση-Πύλη-Είσοδοι Ισόγειου-Φαρµακείο, 

Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Πισίνα,    

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

Αίθρια-Εξωτερικοί χώροι, Βοηθητικοί χώροι,wc, 

Aναψυκτήριο Kυλικείου, Αυτόϋπηρέτηση, Κοινωνική  

Υπηρεσία, Γραφείο Γενικού Υλικού. 

 

 

1 

(06:00- 12:00) 

1 

(13:00- 19:00)   2 

Καθαριστής για όλα τα Τµήµατα 

2 

(07:00-13:00) 
    2 

Μαγειρεία- Τραπεζαρία-Αποθήκη Τροφίµων 

2 

(07:00-12:00) 

(12:00-16:00)   2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     12 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ-ΑΡΓΙΕΣ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ   ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΝΥΧ 

ΤΑ 

ΣΥΝ 

ΟΛΟ 

ΦΙΑΠ Α΄ κλινική  
1 

(07:00-13:00) 

ΦΙΑΠ  Β΄ κλινική 

1 

(07:00-13:00) 

1 

(13:00-19:00)  3 

Κοιτώνες ιατρών-Οικοτροφείο-Μαγειρεία 

1 

(10:00-16:00)   1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    4 

 
 
 
 
 
 

B1.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΙΘΡΙΑ -ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ  

•  ∆ύο φορές/εβδοµάδα καθαριότητα χώρου (σκούπισµα, αλλαγή κάδων, σκάρες 
απορροής όµβριων υδάτων κά.) Σκούπισµα µε σκούπες βεντάλιες σιδερένιες. 
Μια φορά βδοµάδα καθαρισµός µε πλυστικό µηχάνηµα. 

• ∆ύο φορές το µήνα καθαριότητα στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο. 
 

B1.4 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

• Τις ηµέρες της αποκοµιδής, το ψυγεία µολυσµατικών θα καθαρίζεται  µε 
πιεστικό µηχάνηµα και θα απολυµαίνεται, σύµφωνα τις οδηγίες ΕΛΝ 
Παράρτηµα ΙΙΙ. 

• Ο χώρος αποθήκευσης των αστικού τύπου αποβλήτων θα καθαρίζεται 
καθηµερινά και µία φορά τη βδοµάδα ο καθαρισµός θα γίνεται µε πιεστικό 
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µηχάνηµα, την ίδια µέρα καθαρισµού του ψυκτικού θαλάµου αποθήκευσης 
µολυσµατικών.  
 

B1.5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό (µηχανήµατα 
–υλικά). Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνεται αµέσως µετά την υπογραφή 
της σύµβασης. Οφείλει το νοσοκοµείο να διαθέσει χώρο φύλαξης στον 
ανάδοχο. 

•    Ο εργολάβος (επί ποινή αποκλεισµού) πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο σε 
άριστη κατάσταση: 8 καρότσια καµαριέρας κλειστά µε κουβάδες, 1 καρότσι 
µεταφοράς σκουπιδιών, 1 καρότσι κλειστό µεταφοράς µολυσµατικών  
αποβλήτων, 1 πλυστικό-πιεστικό µηχάνηµα, 1 επαγγελµατική ηλεκτρική 
σκούπα,  1 µηχανή περιστροφική για αφαίρεση παρκετίνης, κρυσταλοποίησης 
& γυαλίσµατος, 8 συστήµατα διπλού κουβά, πλυντήριο-στεγνωτήριο για το 
καθηµερινό πλύσιµο και στέγνωµα του υλικού  πολλαπλών χρήσεων (µάπες, 
πανάκια, σφουγγαρίστρες κά). 

•   Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι επαρκής για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου και να 
διατηρείται σε άριστη κατάσταση.  

•   Επισηµαίνεται ότι ισχύει ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα απαιτήσεων 
εξοπλισµού του νοσοκοµείου ΚΑΤ. 
 

B 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού και της 
απολύµανσης, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε 
κάθε περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε χώρο εργασίας καθορίζεται από το 
ΕKΑ ο χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης 
αυτής. Οι εργασίες καθαρισµού γίνονται στα χρονικά διαστήµατα που δεν 
εµποδίζεται η λειτουργία των χώρων του ΕΚΑ. 

 
ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

Κοινόχρηστοι χώροι: Καθηµερινά από 06:00 µέχρι  13:00 και 13:00 μέχρι  19:00.  

Νοσηλευτικά τµήµατα - δωμάτια νοσηλείας: Καθημερινός καθαρισμός από 06:00 µέχρι 13:00. 

Απογευματινό σκούπισμα - σφουγγάρισμα και αποκομιδή  απορριµµάτων από 13:00 µέχρι 19:00.   

Οικοτροφείο- Κοιτώνες Ιατρών: Καθημερινός καθαρισµός από 7:00 μέχρι 12:00 & καθημερινά  εναλλάξ και 

από ένα από τα παρακάτω τμήματα: ΒΙΤΑ –ΗΝΙΟΧΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (Κατόπιν υποδείξεων 

του Ε.Κ.Α. ) 

Μαγειρεία – Τραπεζαρία-Αποθήκη Τροφίμων: Καθημερινά γενικός καθαρισμός από 07:00  έως 16:00. 

Γραφεία: Καθηµερινές εργασίες από 06:00 µέχρι 12:00 και 13:00 μέχρι 19:00.  

Απογευµατινή αποκοµιδή απορριµµάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Εξωτερικά Ιατρεία – Εργαστήρια: από 07:00 έως 13:00 

Καθαριστές : από 07:00  έως 13:00  

Οι γενικοί καθαρισμοί θα γίνονται μηνιαία κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη ή τον υπεύθυνο του 

κάθε τμήματος. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, π.χ. σε ένα όροφο να απαιτείται 

καθαρισµός θαλάµου, καθαρισµός γραφείων, καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων κλ.π., είναι προφανές 

ότι θα πρέπει να γίνει συντονισµός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών.  Ο 

ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευματινή βάρδια. 
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B3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΟΡΟΦΟ- ΚΛΙΝΙΚΕΣ- 

B3.1  ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΩΝ 

Παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος µε τους χώρους του Νοσοκοµείου, τα 
ωράρια εργασίας, τον αριθµό των ατόµων που θα απασχολούνται καθώς και 
σχόλια επί των εργασιών, ο οποίος θα τηρείται πιστά και να δύναται να 
τροποποιηθεί ανάλογα των µελλοντικών αλλαγών των χώρων του 
Νοσοκοµείου. Επίσης να δύναται να τροποποιηθεί το ωράριο προσέλευσης – 
αποχώρησης των εργαζοµένων για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του 
Νοσοκοµείου και µετά από συνεννόηση µε τους αρµόδιους του Νοσοκοµείου. 
Με βάση τον συγκεκριµένο πίνακα θα καταρτίζεται η κατάσταση παρουσίας του 
προσωπικού  που θα αναφέρει τα ονόµατα µε τις υπογραφές των ατόµων που 
απασχολούνται, το ωράριο τους και ο χώρος απασχόλησης. 
 
΄Ολοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται δεσµευτικοί µε ποινή απόρριψης 
της προσφοράς σε περίπτωση µη συµµόρφωσης σε κάποιον από 
αυτούς. 

 
 
 
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΠΠΑ (∆ιοικητική Υπάλληλος) 
 
  ΜΕΛΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ (Τεχνολόγος Ακτινολογικού) 
              
 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΚΑ (Προϊσταµένη Παθ. Κλιν) 
 
         ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (Μικροβιολόγος ΕΚΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΩΝ & ΩΡΩΝ) 

 
 

 

ΓΝΑ ΚΑΤ, ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Καθηµερινές Σάββατα Κυριακές 

Πρωί κ απόγευµα Νύχτα Πρωί κ απόγευµα Νύχτα Πρωί κ απόγευµα Νύχτα 

Τόπος εργασίας 
Ατο- 
µα Ωρες 

ανά 
µέρα 

Μέρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 

νύχτα 

Νύχτες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µέρα 

Μέρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 

νύχτα 

Νύχτες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µέρα 

Μέρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 

νύχτα 

Νύχτες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Επιστασία καθηµε- 
ρινές πρωί ∆Ε-ΠΑ 

4 7 22 616 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Αιµοδοσία καθηµε- 
ρινές1 πρ-1απ ∆Ε-ΠΑ 

2 7 22 308 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Αιµοδοσία Σ-Κ πρωί 1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 0 4 0 

Εργαστήρια καθηµε- 
ρινές πρ-απ ∆Ε-ΠΑ 

3 7 22 462 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Εργαστήρια Σ-Κ πρωί 1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 0 4 0 

Βιβλιοθήκη κ Παθολο-
γοανατοµικό καθ πρωί 

1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

ΜΕΘ καθηµερινές 
πρωί ∆Ε-ΠΑ 

3 6 22 396 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

ΜΕΘ καθηµερινές 
απόγευµα ∆Ε-ΠΑ 

2 6 22 264 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

ΜΕΘ καθηµερινές 
νύχτα ∆Ε-ΠΑ 

1 0 22 0 6 22 132 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 
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ΜΕΘ Σ-Κ και αργίες 
πρωί  

1 0 0 0 0 22 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

ΜΕΘ Σ-Κ και αργίες 
απόγευµα  

1 0 0 0 0 22 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

ΜΕΘ Σ-Κ και αργίες 
νύχτα  

1 0 0 0 0 22 0 0 4 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 

Πλυντήρια 
καθηµερινέςπρωί 

5 7 22 770 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Πλυντήρια καθηµερινές 
απόγευµα 

3 7 22 462 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Πλυντήρια Σ-Κ και 
αργίες 
πρωί 

4 0 22 0 0 22 0 7 4 112 0 4 0 7 4 112 0 4 0 

Πάνω Χειρουργείο 
καθηµερινές πρωί 

6 7 22 924 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Πάνω Χειρουργείο 
Σάββατο πρωί 

3 0 22 0 0 22 0 7 4 84 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
καθηµερινές πρωί 

3 7 22 462 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
καθηµερινές απόγευµα 

2 7 22 308 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
καθηµερινές νύχτα 

1 0 0 0 7 22 154 0 4 0   4 0 0 4 0   4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
Σ-Κ και αργίες πρωί 

2 0 22 0 0 22 0 7 4 56 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
Σ-Κ και αργίες απόγευµα 

1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
Σ-Κ και αργίες νύχτα 

1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 7 4 28 0 4 0 0 4 0 
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Αποστείρωση 
καθηµερινές 

πρωί 
1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Αποστείρωση 
καθηµερινέςαπόγευµα 

1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Αποστείρωση 
Σ-Κ και αργίες πρωί 

1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 0 4 0 

Αποστείρωση 
∆Ε-ΚΥ πρωί 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Κεντρικό κτίριο ∆Ε-ΚΥ 
πρωί 

6 4 22 528 0 22 0 4 4 96 0 4 0 4 4 96 0 4 0 

Κεντρικό κτίριο ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Κεντρικό κτίριο ∆Ε-ΚΥ 
νύχτα 

1 0 22 0 7 22 154 4 4 16 7 4 28 0 4 0 7 4 28 

Βρυώνειο ∆Ε-ΚΥ 
πρωί 

3 4 22 264 0 22 0 4 4 48 0 4 0 4 4 48 0 4 0 

Βρυώνειο ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Ηρώων Πολυτεχνείου 
∆Ε-ΚΥ πρωί 

2 4 22 176 0 22 0 4 4 32 0 4 0 4 4 32 0 4 0 

Ηρώων Πολυτεχνείου 
∆Ε-ΚΥ απόγευµα 

1 3 22 66 0 22 0 3 4 12 0 4 0 3 4 12 0 4 0 

Νέα πτέρυγα ∆Ε-ΚΥ 
πρωί 

2 6 22 264 0 22 0 6 4 48 0 4 0 6 4 48 0 4 0 

Νέα πτέρυγα ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα 

1 6 22 132 0 22 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

Ερευνητικό 
καθηµερινέςπρωί 

1 4 22 88 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 
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Σχολή ∆Ε-ΚΥ πρωί 1 7 22 154 0 22 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 0 4 0 

Σχολή καθηµερινές 
απόγευµα 

1 4 22 88 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Μικρό Χειρουργείο 
καθηµερινές πρωί 

1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Εξωτερικά ιατρεία 
καθηµερινές πρωί 

1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Εξωτερικά ιατρεία ∆Ε-
ΠΕ 

καθηµερινές απόγευµα 
1 5 17 85 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Φυσιοθεραπεία 1 4 22 88 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

ΤΕΠ ∆Ε-ΚΥ πρωί 1 8 22 176 0 22 0 8 4 32 0 4 0 8 4 32 0 4 0 

ΤΕΠ ∆Ε-ΚΥ απόγευµα 1 8 22 176 0 22 0 8 4 32 0 4 0 8 4 32 0 4 0 

ΤΕΠ ∆Ε-ΚΥ νύχτα 1 0 22 0 8 22 176 0 4 0 8 4 32 0 4 0 8 4 32 

Γενικών καθηκόντων και 
εξ χωρ καθηµερινές 

πρωί 
2 4 22 176 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Γενικών καθηκόντων και 
εξ χωρ καθηµερινές 

απόγ 
2 4 22 176 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Γενικών καθηκόντων Σ-Κ 
και αργίες 

1 0 22 0 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Σκουπίδια καθηµερινές 
πρωί 

2 6 22 264 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Σκουπίδια καθηµερινές 
απόγευµα 

2 6 22 264 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 
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Σκουπίδια Σ-Κ και αργίες 
πρωί 

1 6 0 0 0 4 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

Σκουπίδια Σ-Κ και αργίες 
απόγευµα 

1 6 0 0 0 4 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

Πειραµατόζωα ∆Ε-ΚΥ 1 6 22 132 0 4 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

Υπόγειο και τροφοδοσία 
καθηµερινές πρωί 

1 4 22 88 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Τραπεζαρία ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα (Γιατροί) 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Μαγειρεία ∆Ε-ΚΥ πρωί 
(καθ) 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Μαγειρεία ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα (καθ) 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Μαγειρεία ∆Ε-ΚΥ λάντζα 
πρωί 

2 5 22 220 0 22 0 5 4 40 0 4 0 5 4 40 0 4 0 

Μαγειρεία ∆Ε-ΚΥ λάντζα 
απόγευµα 

1 5 22 110 0 22 0 5 4 20 0 4 0 5 4 20 0 4 0 

Μαγειρεία Βοηθός 
µάγειρα ∆Ε-ΚΥ πρωί 

1 5 22 110 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Μαγειρεία διανοµή ∆Ε-
ΚΥ πρωί 

2 4 22 176 0 22 0 4 4 32 0 4 0 4 4 32 0 4 0 

Μαγειρεία διανοµή ∆Ε-
ΚΥ απόγευµα 

2 4 22 176 0 22 0 4 4 32 0 4 0 4 4 32 0 4 0 

Μαγειρεία διανοµή ∆Ε-
ΚΥ ρεπό µονίµων 

2 4 22 176 0 22 0 4 4 32 0 4 0 4 4 32 0 4 0 

∆ιανοµή ∆Ε-ΚΥ 1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 
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Μερικά αθροίσµατα       10.447     616     1.132     112     920     84 

Μερικά σύνολα 11.063 1.244 1.004 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.311 
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    Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών Καθαριότητος  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ–ΕΚΑ 

                                                                                                                    

                               Τµήµα                                                          Ηµ/νία    

                                                                                                     

       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
                                                                    

 

Προς  :   
 

 
    Το επίπεδο καθαριότητας το µήνα ………………………….. του Τµήµατος  κρίθηκε:  
 
            

Σηµειώστε µε √ στο αντίστοιχο τετράγωνο 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ 
ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ 

                                             
 

Παρατηρήσεις µη αποδεκτής καθαριότητας 
         

Σηµειώστε µε √ στο αντίστοιχο τετράγωνο σύµφωνα µε τη σειρά που αναφέρονται µέσα στην 

παρένθεση. 
 
� ΧΩΡΟΣ (δωµάτιο-γραφείο-τουαλέτα-βοηθητικοί χώροι)                                     

� ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (έπιπλα-πάγκοι-εξοπλισµός-νιπτήρες) 

� ∆ΑΠΕ∆Ο (σκούπισµα-σφουγγάρισµα-απορρίµµατα) 

� ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ  (σαλόνι-σκάλες-τουαλέτες-µπαλκόνια) 

 

 Τι προτείνεται για να έχουµε καλύτερη καθαριότητα? 
   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
   
 
 
 
                                                                                                                       (υπογραφή) 
Β Ε Β Α                                                                                                                    
Αποστολή email: 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ 

ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Μ.Η.Ν.  

ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΑΚΑ ΑΝΑΓΚΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

ΤΜΗΜΑ  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΘΑΛΑΜΟΙ   ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΑΠΟ∆ΥΝΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 

 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ     

ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΟ   

ΠΛΗΝΤΗΡΙΑ ΑΦΕΙΑ-ΙΜΑΙΟΘΗΚΕΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΡΕΙΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ-ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ 

ΚΛΠ 
ΑΡΧΕΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ) ΓΙΑ ΓΝΑ ΕΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΕΝΛ) 

(GUIDE LINES FOR ENVIROΝMENTAL INFECTION CONTROL IN HEALTH CARE 
FACILITIES CDC 2003) 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
Σύµφωνα µε τις διεθνείς οδηγίες CDC 2007 όλοι οι χώροι ενός νοσηλευτικού 
ιδρύµατος απαιτούν καθηµερινή φροντίδα (routine sanitation).  
Σκοπός της καθαριότητας στο νοσοκοµειακό χώρο πρέπει να είναι: 

• η διατήρηση του χώρου αισθητικά καθαρού 

• φροντίδα για την αποφυγή της παραµένουσας υγρασίας και της ανάπτυξης 
µούχλας (fungal proliferation). 

• η αυστηρότατη εφαρµογή πρακτικών, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία 
σκόνης ή η ανακύκλωση της (πχ. απαγόρευση του στεγνού σκουπίσµατος, χρήση 
ηλεκτρικής σκούπας µόνο σε χώρους που δεν υπάρχουν ασθενείς). 
• εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών απολύµανσης σε περιπτώσεις ατυχηµάτων, 
όπως π,χ. διασπορά αίµατος και άλλων βιολογικών υγρών. 
• όλοι οι χώροι πρέπει να σκουπίζονται πριν από το σφουγγάρισµα.  

• απαγορεύεται το σκούπισµα µε κοινή σκούπα, γιατί φορτίζει την ατµόσφαιρα µε 
µικρόβια. Όπου χρησιµοποιείται  (µόνον εξωτερικοί χώροι) θα πρέπει να βρέχεται 
µε νερό πριν από το σκούπισµα και κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να 
διατηρείται νοτισµένη καθ’ όλη την διάρκεια του σκουπίσµατος.  

• χρησιµοποιούνται πάντα, κατά την διάρκεια της καθαριότητας γάντια  κουζίνας 
(χοντρά) και µόνον.  

• χρησιµοποιούνται διαφορετικά γάντια, από τους υπόλοιπους χώρους κατά τον 
καθαρισµό της τουαλέτας.  

• προηγείται ο καθαρισµός, έπεται η απολύµανση. 

• σε καµία περίπτωση δεν αναµιγνύεται απορρυπαντικό µε απολυµαντικό. 

• καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ. 

• πρώτα οι πιο καθαροί χώροι,  δηλ. οι διάδροµοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, µετά  
οι θάλαµοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαµοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε 
πολυανθεκτικά µικρόβια.  

• θάλαµοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις, θα 
πρέπει να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάµους µε ξεχωριστό 
εξοπλισµό και υλικά καθαρισµού.  

• θάλαµοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε πολυανθεκτικά µικρόβια καθαρίζονται 
και απολυµαίνονται µε ιδιαίτερο εξοπλισµό, τελευταίοι. 
 
ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

• Άδειασµα όλων των κάδων απορριµµάτων στους θαλάµους, στα γραφεία και 
στους κοινόχρηστους χώρους µε αλλαγή της πλαστικής σακούλας. 

• Σκούπισµα των εσωτερικών χώρων & βεραντών-κοινόχρηστων. 

• Σφουγγάρισµα µε νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό δαπέδου, ξέβγαλµα µε 
καθαρό νερό και πέρασµα µε διάλυµα  απολυµαντικού όπου χρειάζεται. 

• Υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων των γραφείων.  

• Καθαρισµός των νιπτήρων, µπανιερών, τουαλετών  WC  µε σκόνη 
καθαριότητας και  το κατάλληλο διάλυµα χλωρίνης. 

• ∆άπεδα των µπουχούµ και τουαλετών, σφουγγάρισµα µε νερό και σαπούνι, 
ξέβγαλµα και απολύµανση µε  απολυµαντικό σύµφωνα µε τις οδηγίες. 

• Τοποθέτηση καθαρού υλικού, χαρτιού υγείας, σαπούνι, χειροπετσέτες 

• Στους θαλάµους των ασθενών  εναλλακτικά ο καθαρισµός θα γίνεται µε πανιά 
εµβαπτισµένα σε απορρυπαντικό τα οποία αποµακρύνονται µετά τη χρήση. Με 
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τον τρόπο αυτό εµποδίζεται η µεταφορά ρύπων από τον ένα θάλαµο ασθενών 
στον άλλο.  

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ EΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (πρότυπα καθαριότητας– 

CDC 2007) 

• Kαθαρισµός της επιφάνειας µε απορρυπαντικό 

• Χρήση ενός απολυµαντικού ανάλογα µε την υφή της επιφάνειας και βαθµός 
µόλυνσης. Ιδιαίτερη έµφαση στον καθαρισµό δίνεται στις επιφάνειες που 
αγγίζονται συχνά µε τα χέρια του προσωπικού ή των ασθενών όπως: πόµολα, 
κουδούνια κλήσης, ερεισίνωτα, πληκτρολόγια, κάγκελα κρεβατιών, αντλίες 
αλκοολούχων διαλυµάτων, επιφάνειες ιατρικού εξοπλισµού κλπ. Για την 
καθαριότητα των επιφανειών χρησιµοποιούνται µικροί κάδοι καθαρισµού και 
πανάκια τα οποία είναι διαφορετικού χρώµατος, κοινού ανά σετ (πανάκι-κάδος). 
Προτείνεται, για να εξασφαλιστεί η αποκλειστική χρήση του ανά χώρο και ανά 
εργασία προτείνονται: κόκκινο/τουαλέτες, κίτρινο/επιφάνειες θαλάµων 
νοσηλείας, πράσινο/στάση νοσηλευτών – γραφεία ιατρών, µπλε/γραφεία  

• Η καθαριότητα των επιφανειών πρέπει να γίνεται µε υγρό καθάρισµα και όχι µε 
στεγνό ξεσκόνισµα. Κατά τον υγρό καθαρισµό δεν πρέπει να µένουν 
υπολείµµατα νερού ή αποτυπώµατα λεκέδων παρά η ελάχιστη υγρασία που 
απαιτείται για να δράσει το απολυµαντικό και να στεγνώσει σε λίγα λεπτά.  

• Η καθαριότητα γίνεται από τις υψηλότερες προς τις χαµηλότερες επιφάνειες, µε 
φορά από πάνω προς τα κάτω και από το καθαρό σηµείο προς το ακάθαρτο. 

• Σε κάθε βάρδια χρησιµοποιείται καθαρό πανάκι καθαρισµού.  
 

              ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΟΥΒΑ 

 

• Κουβάς κόκκινος (κουβάς καθαριότητος), 8 lit χλιαρό νερό της βρύσης µε 
απορρυπαντικό. 

• Κουβάς µπλε (κουβάς ξεβγάλµατος), 8 lit νερό της βρύσης. 

• Βουτάµε την σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά. 

• Στύβουµε και στη συνέχεια καθαρίζουµε ένα κοµµάτι πατώµατος. 

• Ξεπλένουµε τη σφουγγαρίστρα στο µπλε κουβά και στύβουµε καλά. 

• Βουτάµε τη σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά. 

• Στύβουµε και συνεχίζουµε το σφουγγάρισµα κατά τον ίδιο τρόπο. 

• Σε περίπτωση µολυσµατικού θαλάµου η σφουγγαρίστρα θα χρησιµοποιείται 
µόνο στο συγκεκριµένο χώρο. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Συγκεκριµένα: 

• Μπλε και µπλε κουβαδάκι για τα γραφεία 

• Κίτρινο και κίτρινο κουβαδάκι για τους πάγκους των Εργαστηρίων 

• Πράσινο και πράσινο κουβαδάκι για τους νιπτήρες 

• Ροζ µε κόκκινο σφουγγάρι και κόκκινο κουβαδάκι για τις τουαλέτες 

• Πράσινα ή µπλε σφουγγάρια για άλλες χρήσεις π.χ. τοίχους 
Απορρυπαντικά  

• Γάντια καθαριότητας, ελαστικά χονδρά και ελαστικά µιας χρήσεως. 

• Τα απολυµαντικά δεν αναµιγνύονται ποτέ µε άλλα απορρυπαντικά γιατί 
χάνουν την απολυµαντική τους δράση.  Επίσης κάνουν χηµικές ενώσεις και 
αναθυµιάσεις. 
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∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ  ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ &ΑΝΟΖΟΓΩΟΝΗΣΗ) 

Οι οδηγίες για τον καθαρισµό τους περιγράφονται  παρακάτω : 

• Κα
θαρίζονται και απολυµαίνονται καθηµερινά και εκτάκτως αν χρειαστεί. Ειδικά 
όλες οι οριζόντιες επιφάνειες όπως τα δάπεδα, ράφια, ντουλάπια, γραφεία, 
έπιπλα κ. λ. π., οι επιφάνειες επαφής (χερούλια, πόµολα, κονσόλες) και οι 
κάθετες επιφάνειες (τοίχοι, πόρτες, σοβατεπί κλπ.), τα δοχεία απορριµµάτων 
και τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, βρύσες, λεκάνες, πλακάκια, καθρέπτες κ.λπ.) 
καθαρίζονται µε καθαρά πανιά εµποτισµένα σε φρέσκο διάλυµα 
απολυµαντικού. 

• Απ
αγορεύεται το σκούπισµα, ακόµη και µε dust mop, µέσα στους χώρους των 
Μονάδων όπου βρίσκονται οι ασθενείς. 

• Τα 
σκουπίδια που µπορεί να υπάρχουν στο δάπεδο µαζεύονται µε λαβίδα ή µε τα 
χέρια φορώντας διπλά γάντια. 

• Σε 
περίπτωση που αίµα ή άλλα σωµατικά υγρά χυθούν σε κάποια επιφάνεια, 
πρέπει να µαζεύονται αµέσως µε απορροφητικό υλικό µιας χρήσης, φορώντας 
γάντια και η επιφάνεια να καθαρίζεται µε διάλυµα απολυµαντικού. 

• Το 
προσωπικό που χειρίζεται απολυµαντικά θα πρέπει να εφαρµόζει τους 
βασικούς κανόνες προστασίας για εργασία µε χηµικές ουσίες.  

• Απ
αιτείται η αποφυγή επαφής µε γυµνά χέρια (πάντα χρήση γαντιών), το πλύσιµο 
των χεριών µε άφθονο νερό και σαπούνι, η χρήση ειδικής ενδυµασίας (στολές 
εργασίας, µπλούζα και κλειστά παπούτσια), η αποφυγή εργασίας µε 
απολυµαντικό σε κλειστούς χώρους, η χρήση µάσκας και ειδικών γυαλιών κατά 
τη διάλυση εφόσον απαιτείται. 

 
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 

 Ο χώρος των χειρουργείων καθαρίζεται ως εξής:  

• Οι 
επιφάνειες του χώρου των χειρουργείων (π.χ. τραπέζια, δάπεδα, τοίχοι, 
οροφές, φώτα κλπ.) καθαρίζονται και απολυµαίνονται συστηµατικά. 

• Ανά
µεσα στις χειρουργικές επεµβάσεις πραγµατοποιείται καθαρισµός και 
απολύµανση. 

• Το 
δάπεδο, οι τοίχοι και ο εξοπλισµός της χειρουργικής αίθουσας σφουγγαρίζεται 
µε απολυµαντικό που διατίθεται από το Νοσοκοµείο.  

 ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ  

• Γίνε
ται µετά το τέλος κάθε επέµβασης και αφού έχει αποµακρυνθεί ο ασθενής. 

• Ο 
τροχήλατος εξοπλισµός καθαρισµού να τοποθετείται στο διάδροµο, προ της 
χειρουργικής αίθουσας. Καθαρό διάλυµα απολυµαντικού να βρίσκεται στον 
κουβά για τον καθαρισµό του δαπέδου. Εκτός αυτού να υπάρχουν καθαρά 
πανάκια σφουγγαρίσµατος (παρκετέζα). Τα χρησιµοποιηµένα πανάκια 
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αποµακρύνονται άµεσα µετά το πέρας των εργασιών. 

• Τα 
χαρτοκιβώτια των µολυσµατικών αποβλήτων κλείνονται επί τόπου και 
µεταφέρονται στο χώρο προσωρινής συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 
Εσωτερικά κλείνονται καλά µε το ειδικό κλιπ και τοποθετείται εξωτερικά κόκκινη 
σακούλα στην οποία αναγράφονται ο τόπος προέλευσης και η ηµεροµηνία.  

• Απ
αγορεύεται να τινάζονται οι σάκοι απορριµµάτων ή να αδειάζεται ο ένας σάκος 
µέσα στον άλλο. 

• Οι 
σάκοι µε τον ακάθαρτο ιµατισµό κλείνονται και µεταφέρονται µε ασφάλεια. Οι 
σάκοι που έχουν υγρανθεί πρέπει να τοποθετούνται µέσα σε άλλους. 

• Αφ
αίρεση όλων των ορατών ρύπων, π.χ. κηλίδων αίµατος, από τα αντικείµενα 
εξοπλισµού ή τοίχους της χειρουργικής αίθουσας, µε ύφασµα εµποτισµένο σε 
διάλυµα απολυµαντικού. 

• Υγρ
ό καθάρισµα του δαπέδου και των διαδρόµων της χειρουργικής αίθουσας µε 
διάλυµα απολυµαντικού. 

• Επί
σης να γίνεται καθαρισµός των νιπτήρων. 
 

• Πρ
οσοχή απαιτείται κατά τον καθαρισµό από το προσωπικό ώστε: 

• Να 
αποφεύγεται η επαφή µε σωµατικά υγρά (αίµα, σάλια, περιττώµατα κλπ). 

• Να 
χρησιµοποιούνται γάντια. 

• Να 
πλένονται τα χέρια µετά την αφαίρεση των γαντιών. 
 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 

Γίνεται στο τέλος της ηµέρας, µετά τη διεξαγωγή των χειρουργικών 
επεµβάσεων ή µετά από κάποια έκτακτη χειρουργική επέµβαση, εκτός των 
συνηθισµένων ωρών λειτουργίας του χειρουργείου: 

• Το καρότσι µε τον εξοπλισµού µπορεί να µεταφερθεί µέσα στη χειρουργική 
αίθουσα. 

• Κλείσιµο και µεταφορά όλων των σάκων µε τα απορρίµµατα και τον 
ακάθαρτο ιµατισµό. 

• Καθαρισµός και απολύµανση όλων των επιφανειών εργασίας, κονσόλας, 
νιπτήρα, και εξοπλισµού, στις εισόδους και εξόδους της αίθουσας.  

• Καθαρισµός τοίχων, καθρεπτών, πλακιδίων τοίχου, εξωτερικών επιφανειών 
ντουλαπιών, θυρών, συµπεριλαµβανοµένων και των σχισµών του εξαερισµού 
και των τοίχων των διαδρόµων. 

• Ο καθαρισµός µέχρι το ταβάνι πρέπει να γίνεται 1 φορά την εβδοµάδα. 

• Καθαρισµός όλων των αντικειµένων που βρίσκονται µέσα στην αίθουσα: 
λάµπες, εξαρτήµατα χειρουργικού τραπεζιού, στατό, δοχεία απορριµµάτων, 
στηρίγµατα σάκων για τα άπλυτα, τραπέζια και σκαµπό, κονσόλες κλπ. 

• Οι ρόδες του τροχήλατου εξοπλισµού να βουρτσίζονται µε βούρτσα 
σχολαστικά. 

• Για να µην ξεχαστεί κανένα αντικείµενο, πρέπει, όσα έχουν καθαριστεί να 
τοποθετούνται στο κέντρο του χώρου. 

• Υγρός καθαρισµός του δαπέδου της αίθουσας γίνεται πρώτα κατά µήκος 
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των τοίχων και τοποθέτηση των αντικειµένων στην αρχική τους θέση και µετά 
γίνεται το δάπεδο στο κέντρο της αίθουσας και προχωρούµε προς το διάδροµο. 

• Στη συνέχεια γίνεται καθαρισµός και απολύµανση του χώρου µπροστά από 
την αίθουσα, των νιπτήρων και του δαπέδου του διαδρόµου. 

• Εναλλακτικά στον υγρό καθαρισµό του δαπέδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ειδική µηχανή,  εξοπλισµένη  µε περιστρεφόµενη βούρτσα.  Στην  περίπτωση  
αύτη  το περίσσιο υγρό που παραµένει στο πάτωµα θα πρέπει να 
απορροφάται. Γενικά η διαδικασία καθαρισµού θα πρέπει να ακολουθεί τέτοια 
σειρά ώστε να εξασφαλίζει ότι δεν θα ξαναπατηθούν ήδη καθαρά δάπεδα.  
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

• Επιβάλλεται η άµεση αποκοµιδή των µολυσµατικών απορριµµάτων από το  
χώρο. 

• Πρώτα καθαρίζονται τα γραφεία και οι κοινόχρηστοι χώροι.  

• Σκούπισµα σκούπα από ύφασµα µε κρόσσια (µάπα). 

• Καθαρίζονται  και απολυµαίνονται σχολαστικά  οι επιφάνειες (πάγκοι κ.α.). 

• Πλένονται  - απολυµαίνονται  νεροχύτες και βρύσες.  

• Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε το  σύστηµα διπλού κουβά.  

• Για οποιαδήποτε εξειδικευµένη εργασία το προσωπικό καθαριότητος 
ενηµερώνεται και εκπαιδεύεται µετά από συνεννόηση του ∆/ντού του 
Εργαστηρίου και του υπεύθυνου του συνεργείου καθαριότητος .  

• Η γενική καθαριότητα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την Προϊσταµένη/ο του 
τµήµατος. 

 
  ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

• Το σκούπισµα  συστήνεται να γίνεται µε σκούπα από ύφασµα µε 
κρόσσια (µάπα) ή παρκετέζα µε  πανί πολλαπλών χρήσεων (αλλαγή από 
θάλαµο σε θάλαµο ή στον ίδιο θάλαµο ανάλογα µε την ρυπαρότητά τους), είτε 
µε αντιστατικό πανί µιας χρήσης.  

• Σφουγγάρισµα  µε το σύστηµα διπλού κουβά.  

• Σε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιηµένο έντυπο µε τις 
οδηγίες χρήσης και τις αραιώσεις των απορρυπαντικών και απολυµαντικών 
διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται καθώς επίσης και να διατίθενται εύχρηστοι 
δοσοµετρητές για κάθε τρόλεϊ. 

• ‘Οσον αφορά τον καθαρισµό θαλάµου αποµόνωσης ο εξοπλισµός 
καθαριότητας δεν χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους. Οι τεχνικές καθαριότητας 
(µέθοδος- διαδικασία) δε διαφέρουν από αυτές των άλλων χώρων. Η διαφορά 
συνίσταται στην αύξηση της συχνότητας απολύµανσης των επιφανειών που 
αγγίζονται συχνά. Σε περίπτωση λοίµωξης από σπορογόνα βακτήρια 
χρησιµοποιούνται σποροκτόνα απολυµαντικά. Το προσωπικό καθαριότητας 
πρέπει να χρησιµοποιεί τους προστατευτικούς φραγµούς (γάντια, µάσκα, 
ρόµπα) για την προστασία του ανάλογα µε το είδος της αποµόνωσης. Ο 
επαναχρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πλένεται και  απολυµαίνεται.  
Καθαρίζονται επιµελώς όλες οι επιφάνειες και στη συνέχεια απολυµαίνονται. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις οριζόντιες επιφάνειες και σε αυτές που αγγίζονται 
συχνά. Οι κάθετες επιφάνειες καθαρίζονται µε φορά από πάνω προς τα κάτω. 
Μετά το τέλος της εργασίας ο εξοπλισµός καθαριότητας φροντίζεται όπως και 
στην καθηµερινή καθαριότητα. Η καθαριότητα του δωµατίου αποµόνωσης 
γίνεται χρονικά στο τέλος της καθαριότητας των άλλων δωµατίων.  

• Ο γενικός καθαρισµός δωµατίου γίνεται µετά το εξιτήριο του ασθενούς.   
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ- ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ – ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  

  ∆ιενεργείται: 

• Σκούπισµα µε σκούπα από ύφασµα µε κρόσσια (µάπα). 

• Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια ή wettex των καθισµάτων, 
τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων.  

• Πλένονται τα δοχεία απορριµµάτων και τοποθετούνται  σακούλες. 

• Σφουγγάρισµα. 

• Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την 
προϊσταµένη του τµήµατος.  

• Οι ψύκτες πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό.  

• Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως.  

• Το νυχτερινό σφουγγάρισµα στις σκάλες θα πρέπει να έχει τελειώσει στις 06:00 
π.µ. 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ- ΜΠΟΧΡΟΥΜ 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων  χρησιµοποιώντας τα κόκκινα ελαστικά γάντια. 

• Σαπουνίζονται  τα καλάθια των απορριµµάτων φροντίζοντας  για  καλό 
ξέβγαλµα µε νερό και στέγνωµα.  

• Ακολουθεί καθάρισµα µε απολυµαντική διάλυση µε την εξής σειρά, 
πλακάκια, φωτιστικά, χειρολαβές, εγκαταστάσεις υγιεινής (νιπτήρας – ντουζιέρα 
– λεκάνη),  δάπεδο. 

• Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισµός ξέπλυµα -απολύµανση για ότι υπάρχει 
στην τουαλέτα και χρήση πολλών πανιών για τον νιπτήρα-µπαταρίες-θήκη 
χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριµµάτων-πιγκάλ 

• Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε σύστηµα   διπλού κουβά 

• Ο κάδος µε το απολυµαντικό αδειάζετε στην επόµενη τουαλέτα. 

• Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα 
χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους. 

• Τα διαλύµατα χλωρίνης προς απολύµανση δαπέδου, επιφανειών και 
αντικειµένων  να ετοιµάζονται  άµεσα προ της  χρήσης  και να  
χρησιµοποιούνται  το συντοµότερο δυνατόν  για  να εξασφαλίζεται η 
δραστικότητα. 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

• Κατά την συλλογή των απορριµµάτων και τις διαδικασίες καθαριότητας το 
προσωπικό καθαριότητας πρέπει να χρησιµοποιεί κατάλληλα γάντια. 
Φορώντας τα γάντια δεν επιτρέπεται να αγγίζονται πόµολα, κρεβάτια, 
τηλέφωνα, κ.α. 

• Οι ανελκυστήρες που θα χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των 
απορριµµάτων και τροφίµων πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαροί 
(καθαρίζονται πάντα πριν τη µεταφορά τροφίµων και µετά τη µεταφορά 
απορριµµάτων). 

• Τα χαρτοκιβώτια κλείνονται (αφού γεµίσουν µέχρι τα ¾)  µε τα ειδικά κλείστρα 
και µεταφέρονται σε κλειστά τροχήλατα. Εξωτερικά να αναγράφεται η ηµεροµηνία 
και το τµήµα προέλευσης. Αν κάποιος σάκος έχει διαρροή υγρών, θα τοποθετείται 
σε δεύτερο, του ιδίου χρώµατος, που κι αυτός δένεται µε ειδικό κλείστρο. Τα 
καρότσια µεταφοράς να είναι κλειστά τροχήλατα, διαφορετικά για τα οικιακού 
τύπου απορρίµµατα και διαφορετικά για τα µολυσµατικά, µε την αντίστοιχη 
σήµανση και µε ειδικό σύστηµα απορροής νερού στον πυθµένα τους.  
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• Οι σάκοι συλλογής και τα χαρτοκιβώτια µολυσµατικών δεν θα εκκενώνονται και 
δεν θα επαναχρησιµοποιούνται, αλλά κάθε φορά θα αντικαθίστανται µε καθαρά. 

• ∆εν επιτρέπεται η εκκένωση των απορριµµάτων από το ένα µικρό δοχείο σε 
άλλο µεγαλύτερο. 

• Οι κάδοι συλλογής των απορριµµάτων οικιακού και µολυσµατικού τύπου θα 
πλένονται µε απορρυπαντικό και απολυµαντικό µία φορά το µήνα. 

• Τα απορρίµµατα (είτε µολυσµατικού, είτε αστικού τύπου) ∆ΕΝ σέρνονται 
στους διαδρόµους και δεν στοιβάζονται στους ανελκυστήρες. Η µεταφορά των 
απορριµµάτων από τα τµήµατα µέχρι το χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
γίνεται πάντα µε κλειστά τροχήλατα.  

• ∆εν γίνεται µεταφόρτωση των απορριµµάτων. 

• Ο  χώρος προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων θα πρέπει να πλένεται 
και να απολυµαίνεται καθηµερινά ώστε να βρίσκεται σε άριστα επίπεδα 
καθαριότητας και υγιεινής.. 

 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ- ΣΚΕΥΗ- ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΒΑΣΕΙ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΕΦΕΤ 

ΜΑΓΕΙΡΙΑ καθηµερινά 

• Οι χώροι προετοιµασίας νωπών κρεάτων και λαχανικών πρέπει να είναι 
  σαφώς διαχωρισµένοι και οι πάγκοι εργασίας, οι επιφάνειες κοπής 
και τα 
  εργαλεία πρέπει να είναι αποκλειστικά για τον κάθε χώρο. 

• Ο καθαρισµός γίνεται καθηµερινά µετά το πέρας της προετοιµασίας και 
  τελικής διανοµής των τροφίµων και ενδιάµεσα, αν κατά τη διάρκεια 
της προετοιµασίας λερωθεί το δάπεδο ή άλλες επιφάνειες µε τρόφιµα ή υγρά 

• Ο καθαρισµός των επιφανειών γίνεται από τη κορυφή προς τη βάση και 
  από τις εξωτερικές γωνίες προς το κέντρο για να µην συσσωρεύεται σκόνη 
  στις γωνιές. 

• Καθηµερινά καθαρίζονται και απολυµαίνονται: µαγειρικά σκεύη όπως 
µαχαιρίδια, λαβίδες, µηχανές κοπής κιµά, µίξερ και εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες ηλεκτρικών συσκευών, πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, 
τροχήλατα ερµάρια αποθήκευσης φαγητού, επιφάνειες που έρχονται σε επαφή 
µε τα χέρια όπως διάφορες λαβές και διακόπτες και τέλος δάπεδα, τοίχοι 

• Καθηµερινά καθαρίζονται και απολυµαίνονται όλοι οι κάδοι των 
απορριµµάτων 

• ∆ύο φορές το χρόνο ή και συχνότερα ανάλογα µε τις ανάγκες καθαρίζονται 
και 
απολυµαίνονται: ψευδοροφές, καπάκια κλιµατισµού και φωτισµού 

• Κάθε δύο εβδοµάδες καθαρίζονται επιµελώς τα φίλτρα των απορροφητήρων 
πάνω από τις εστίες 

• Ανάλογα µε τις ανάγκες καθ’ υπόδειξη του προϊστάµενου των µαγειρείων 
γίνεται 
σφουγγάρισµα του δαπέδου µε µηχανή τριβής.  Καθαρίζονται και 
απολυµαίνονται κάθε µέρα οι σφουγγαρίστρες, τα πανιά και ο κουβάς 
καθαριότητας και αφήνονται να στεγνώσουν γυρισµένα ανάποδα. 
Χρησιµοποιούµε ξεχωριστό εξοπλισµό καθαριότητας για τις τουαλέτες. 

• Τα απορρυπαντικά, τα απολυµαντικά και ο εξοπλισµός καθαριότητας 
αποθηκεύονται σε χώρο µακριά από το χώρο προετοιµασίας και διανοµής 
τροφίµων 
 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΚΟΠΗΣ 
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• αποµακρύνονται και αφαιρούνται υπολείµµατα τροφίµων, βρωµιάς και 
λιπών µε πλύσιµο, τρίψιµο και ξέβγαλµα. Χρησιµοποιείται απορρυπαντικό µε 
σφουγγάρι ή βούρτσα, ξεβγάζονται µε καθαρό νερό 

• απολυµαίνονται τα µαγειρικά σκεύη µε εµβάπτιση σε απολυµαντικό 
παραγώγων χλωρίου διαλυµένο σε χλιαρό νερό χωρίς τη χρήση σφουγγαριού 

• απολυµαίνονται οι επιφάνειες µε καθαρό πανί εµβαπτισµένο σε 
απολυµαντικό παραγώγων χλωρίου διαλυµένο σε χλιαρό νερό ξεβγάζονται 
σκεύη και επιφάνειες µε καθαρό νερό, στεγνώνονται στον αέρα και 
αποθηκεύονται σε καθαρές επιφάνειες. 
 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

• Βύθισµα σε δοχείο µε ζεστό νερό και καθαριστικό για να αποµακρυνθούν τα 
λίπη. 

• Μούλιασµα για περίπου µία ώρα. Ξέβγαλµα µε άφθονο νερό 

• Στέγνωµα και τοποθέτηση στη θέση τους_ Γίνεται καθηµερινά επισταµένη 
καθαριότητα του χώρου, ενώ ο γενικός  καθαρισµός γίνεται κάθε 15 ηµέρες.  

• Ο καθηµερινός έλεγχος γίνεται από τον Υπεύθυνο του Τµήµατος ∆ιατροφής, 
ενώ παράλληλους ελέγχους κάνει και το Γραφείο Ελέγχου Λοιµώξεων.  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (µαγειρείων και τροφίµων) και τραπεζαρίας   
      
 
Ο καθαρισµός καθηµερινά περιλαµβάνει:  
   
1. Σκούπισµα των δαπέδων µε σάρωθρο.  
2. Μετακίνηση των αντικείµενων χωρίς να αλλάζονται οι θέσεις τους.  
3. Καθαρισµό ραφιών  
4. Καθαρισµό και απολύµανση σε  ράφια, τοίχους, πόρτες, καπάκια φωτισµού, 
χώρους  πίσω από αντικείµενα, ψυγεία εσωτερικά και εξωτερικά, 
σφουγγάρισµα δαπέδου.  
 
Γενικός καθαρισµός  

• Η συχνότητα είναι ανάλογη µε το φόρτο εργασίας της κουζίνας και το επίπεδο 
του καθηµερινού καθαρισµού. Ο γενικός  καθαρισµός (ράφια – ανοξείδωτες 
επιφάνειες)  γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες (µηνιαία τουλάχιστον): τα ράφια  
δύο (2) φορές την εβδοµάδα, οι ανοξείδωτες επιφάνειες πλησίον του εδάφους 
κάθε µέρα, οι ανοξείδωτες επιφάνειες – απολύµανση  (καλό ξέβγαλµα).  

• Οι εργασίες γενικού καθαρισµού περιλαµβάνουν:  

• Καθαρισµό και πλύσιµο φίλτρων κλιµατισµού.  

• Καθαρισµό και πλύσιµο φίλτρων απαγωγών.  

• Καθαρισµό και απολύµανση  ψευδοροφών, καπάκια κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων και τα καπάκια φωτισµού. 

• Πλύσιµο τοιχοποιίας – πλακιδίων µε ισχυρό απορρυπαντικό για λίπη.  

• Πλύσιµο πάγκων και νεροχυτών.  

• Γενικό καθαρισµό αποθηκών. 

• Γενικό καθαρισµό βεραντών, πρεβαζιών, WC, κοιν. χώρων κά. 

• Πλύσιµο κάδων απορριµµάτων.  

• Πλύσιµο τροχών όλων των τροχήλατων κουζίνας (τραπέζια, καρότσια 
µεταφοράς δίσκων, πιατοθήκες κλπ).  

• Γενικό καθαρισµό λοιπών βοηθητικών χώρων 

• Σκούπισµα και µηχανικό πλύσιµο δαπέδων και σχαρών δαπέδων.  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ 

• Το τροχήλατο καθαρισµού πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και 
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µόνο στο χώρο των µαγειρείων 

• Χρησιµοποιούνται καθαρές και στεγνές σφουγγαρίστρες, καθαρά πανιά 
και κουβά 

• Χρησιµοποιείται απολυµαντικό παραγώγων χλωρίου διαλυµένο σε 
χλιαρό νερό 

• Χρησιµοποιείται στο σφουγγάρισµα η µέθοδος του διπλού κουβά 

•  Αλλάζεται συχνά το νερό του κουβά 

• Αδειάζετε το χρησιµοποιηµένο νερό σε βαθύ νεροχύτη και πότε σε 
νιπτήρα 

• Μετά το τέλος της απολύµανσης ξεπλένονται οι επιφάνειες και τα 
δάπεδα µε καθαρό νερό 
       

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΠΠΑ (∆ιοικητική Υπάλληλος) 
 
ΜΕΛΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ (Τεχνολόγος Ακτινολογικού) 
              
 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΚΑ (Προϊσταµένη Παθ. Κλιν.)   
 
 
 


