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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Ίλιον:  2-03-2017 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 1256                                                                                                                          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες:  Τσουκαλά Χριστίνα 
Email: ekaprom1@eka-hosp.gr 
Τηλ: 2132015353, FAX: 2132015348                                 
 
                               

                                                                         
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων 

του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

 

Το ΔΣ του Νοσοκομείου στην 05/21-02-2017, Θέμα ΙΙ.4, συνεδρίασή του αποφάσισε να διενεργήσει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΕΚΑ για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών, από 01/04/2017 έως 30/06/2017. 
 
Με αυτό το δεδομένο καλούνται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να καταθέσουν 
προσφορά για να αναλάβουν το έργο της καθαριότητας του ΕΚΑ για το αναφερόμενο χρονικό 
διάστημα. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί επίσης στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον ιστότοπο του 
Νοσοκομείου ΚΑΤ. 
 
Προβλεπόμενη μηνιαία δαπάνη 17.347,60 € με ΦΠΑ 24% και συνολική δαπάνη 52.042,80€  με ΦΠΑ 
24%. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑ την Πέμπτη 
09/03/2017 έως τις 12:00μμ σε σφραγισμένο φάκελο. 
 
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία των εκπροσώπων των εταιρειών και 
τα αποτελέσματα θα υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
 
Επισημαίνεται : 
Α) ότι οι προσφορές θα υπολογιστούν βάσει του ωρομισθίου εργαζομένου άγαμου, άνω των 25 ετών 
και ελάχιστο αποδεκτό διοικητικό κόστος και εργολαβικό όφελος 1% αντίστοιχα,  
Β) θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι αποδέχονται τους όρους της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17PROC005864224 2017-03-02

mailto:ekaoik1@eka-hosp.gr
ΑΔΑ: ΨΟΠΦΟΡΡ1-Κ2Ε



 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Για τον υπολογισμό της πίστωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής δεδομένα 
(επί ποινή αποκλεισμού)  : 
 
1. Το ωρομίσθιο εργαζομένου άνω των 25 ετών. 
2. Ελάχιστο αποδεκτό διοικητικό κόστος 1% . 
3. Ελάχιστο αποδεκτό εργολαβικό όφελος 1% . 
 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 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.  

 

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

Β Ισόγειο (όλοι οι 
χώροι) 

Γ 1ος όροφος 
Δ 2ος όροφος 
Ε Οικοτροφείο, 

πισίνα, ΒΙΤΑ, 
Ηνίοχος, 
Γυμναστήριο 

Ζ Δωμάτια ιατρών 
Η Εξωτερικοί χώροι-

είσοδοι-
πεζοδρόμια-
φρεάτια 
 
 

 
 

Α.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στο  ΕΚΑ υπηρεσίες καθαριότητας και 

απολύμανσης,  σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης.   
2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στο ΕΚΑ υπηρεσίες καθαριότητας  και 

απολύμανσης, σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1.  
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Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 

Θα ακολουθούνται οι γενικές αρχές καθαριότητας, όπως αναφέρονται στις 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΕΝΛ),όπως αυτές 
περιγράφονται παρακάτω. 

Α.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  

  Κλίνες ανάπαυσης προσωπικού  

  Μαγειρεία, αποθήκες τροφίμων  

  Εργαστήρια, ΤΕΙ, Χώροι Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Κοινωνική 
Υπηρεσία 

  Οικοτροφείο 

  Πισίνα 

  ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΤΑ, ΗΝΙΟΧΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 

  Εξωτερικοί & Κοινόχρηστοι χώροι (εισόδους, λουτρά,  σκάλες και ασανσέρ, τουαλέτες, 
διάδρομοι κά ,σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΝΛ).Τα Τμήματα παρατίθενται παρακάτω 
στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΑ). 
 

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 
Καθαρισμός Υαλοπινάκων (τζαμιών) όλων 

των κτιρίων του ΕΚΑ 

Μηνιαίως 

10 Χώροι που δεν λειτουργούν  Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Κ.Α. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ   ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΙΑΠ Α΄ κλινική  

1 

(06:00-13:00) 

1 

(13:00-19:00) 

  
2 
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ΦΙΑΠ  Β΄ κλινική 
1 

(06:00-13:00) 

1 

(13:00-19:00) 

  

2 

Εξωτερικά Ιατρεία - Εργαστήρια 
1 

(07:00-13:00)  1 

Οικοτροφείο – Κοιτώνες ιατρών &  

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

Καθαρισμός υαλοπινάκων) 

2 

(07:00-12:00)   2 

Διοίκηση-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 
3 

(07:00-12:00) 

  

  3 

Μαγειρεία- Τραπεζαρία-Αποθήκη Τροφίμων 

2 

(07:00-13:00) 

(10:00-16:00)  2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    14 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ-ΑΡΓΙΕΣ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ   ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΙΑΠ Α΄ κλινική  

1 

(07:00-13:00) 1 

(13:00-19:00) 

 

3 

 ΦΙΑΠ  Β΄ κλινική 
1 

(07:00-13:00) 

Κοιτώνες ιατρών-Οικοτροφείο- 

Μαγειρεία-Τραπεζαρία 

1 

(10:00-16:00)  1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4 

 
 

Α.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΙΘΡΙΑ -ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

 

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

 Δύο φορές το μήνα καθαριότητα στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο. 
 

Α.4 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 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  

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

 

Β.1. ΔΙΑΘΕΣΗ 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 εργολάβος 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. 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,  
 Σακούλες 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,  
 γυαλιστικό 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.  
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 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 Διοίκηση του νοσοκομείου έχει δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή των σκευασμάτων, 
εφ' όσον απαιτηθεί από το Γραφείο Λοιμώξεων. 
 

Β.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 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 Διοίκηση.  
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. Αλλαγές θα γίνονται μόνο 
μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου του Γραφείου Επιστασίας και με τη 
σύμφωνη γνώμη αυτού. 

   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. 
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    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. 

 

Β.3 ΕΙΔΙΚΕΣ 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 ΑΝΑΔΟΧΟΥ». Δεν θα γίνεται χρήση 
ενδυμασίας 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 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. 
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   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). 
 

Β.4. 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. 
 

Β.5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 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. 
 

Β.6. 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 της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ.  
Τα μολυσματικά απορρίμματα (χαρτοκιβώτια) θα τοποθετούνται στους ειδικούς 
ψυκτικούς θαλάμους.  

 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.  
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Β.7. 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. 

Γ. 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  

ΒΙΤΑ –ΗΝΙΟΧΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΩΝ) όλων των κτιρίων του ΕΚΑ: Καθαρισµός από 7:00 

μέχρι 12:00  (Κατόπιν υποδείξεων του Ε.Κ.Α.)  
Μαγειρεία – Τραπεζαρία: Καθημερινά γενικός καθαρισμός από 10:00  έως 16:00. 
Αποθήκη τροφίμων: Καθημερινές εργασίες από 07:00 μέχρι 13:00  
Γραφεία και λοιποί χώροι του ισογείου: 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 12:00  
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.   
 

Δ. 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 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 Προϊστάμενο 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 Διοίκηση έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τα ακόλουθα: 
 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 
1. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. έλλειψη προσωπικού, παραλείψεις 
πλημμελούς εργασίας κ.α. ο εργολάβος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη 
στην οποία θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως από τον φορέα (Νοσοκομείο), στη 
συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
παραλαβής εργασιών το οποίο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Την 
αμέσως επόμενη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του 
επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την τρίτη περίπτωση  
παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 
10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρου της 
σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  
2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν 
συμμορφώνεται  ο ανάδοχος στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης της ανάθεσης και 
η εργασία δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου». 
4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του 
αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής. 
5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή αζημίως. 
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    Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών Καθαριότητος  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

                                                                                                                    

                               Τμήμα                                                 Ημ/νία         
    

                                                                                                           
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 

                                                                    
 

Προς  :   
 

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

Σημειώστε με √ στο αντίστοιχο τετράγωνο 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

                                             
 

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) 

 ΔΑΠΕΔΟ (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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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών 

Καθαριότητος (CHECK LIST) 
 
 Πιστοποιείται ότι το επίπεδο καθαριότητας το μήνα 
………………………….. κρίθηκε με βάσει την κλίμακα 
βαθμολογίας/τμήμα:  
 

 
        

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Υπογραφή Προέδρου 
 
  Μελών  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ  
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17PROC005864224 2017-03-02

ΑΔΑ: ΨΟΠΦΟΡΡ1-Κ2Ε



 13 

Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΟΡΟΦΟ- 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ  

 
Παρατίθεται ενδεικτικά ΠΙΝΑΚΑΣ με το πρόγραμμα καθαριότητας των χώρων του 
ΕΚΑ για τέσσερις μήνες, τα ωράρια εργασίας, τον αριθμό των ατόμων που θα 
απασχολούνται, 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. 
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ΕΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 01/04/2017 ΕΩΣ 30/06/2017  

ΧΩΡΟΙ Άτομα 

Καθημερινές 

Άτομα 

Σάββατα Κυριακές -ΑΡΓΙΕΣ  

Πρωί κ απόγευμα Πρωί κ απόγευμα Πρωί κ απόγευμα 
Ώρες 
ανά 

μέρα 
Μέρες Ώρες 

Ώρες 
ανά 

μέρα 
Μέρες Ώρες 

Ώρες 
ανά 

μέρα 
Μέρες Ώρες 

1ος Όροφος              (Β΄ ΦΙΑΠ) 2 13 62 806 
3 

9 13 117 9 16 144 

2ος Όροφος              (Α΄ ΦΙΑΠ) 2 13 62 806 9 13 117 9 16 144 

Γραφεία  Διοικητικής& όλοι οι 
χώροι του ισογείου 

2 12 62 744               

Εξωτερικά Ιατρεία (Υπόγειο) 
+εργαστήρια 

1 6 62 372               

Οικοτροφείο, BITA, ΗΝΙΟΧΟΣ, 
Kοιτώνες Iατρών, Τυπογραφείο, 
Γυμναστήριο. 

2 10 62 620               

Αποθήκη τροφίμων-Μαγειρεία-
Τραπεζαρία 

2 12 62 744 1 6 13 78 6 16 96 

Ψυγείο Μολυσματικών Χώρος 
οικιακών απορριμμάτων, Γενικών 
καθηκόντων + Εξωτερικοί Χώροι  

3 15 62 930 

  

            

        5.022       312     384 

Α.  Γενικό σύνολο  18 5.718 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  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. 
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 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. 

 Δάπεδα 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 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 - ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΠΛΟΥ 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. 
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 Στύβουμε και συνεχίζουμε το σφουγγάρισμα κατά τον ίδιο τρόπο. 

 Σε περίπτωση μολυσματικού θαλάμου η σφουγγαρίστρα θα 
χρησιμοποιείται μόνο στο συγκεκριμένο χώρο. Επίσης θα 
δοθούν αναλυτικές οδηγίες από την Επιτροπή Μολυσματικών 
Λοιμώξεων. 
 

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. 
 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 

 

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 Δ/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 
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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.   
 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ- ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ – ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ-
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

   
Διενεργείται: 

 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 
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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.  

 Οι σάκοι συλλογής και τα χαρτοκιβώτια μολυσματικών δεν θα 
εκκενώνονται και δεν θα επαναχρησιμοποιούνται, αλλά κάθε 
φορά θα αντικαθίστανται με καθαρά. 

 Δεν 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) ΔΕΝ 
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.  

 Δεν 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 

 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ καθημερινά: 
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 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 

 Δύο 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 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΚΟΠΗΣ: 

 

 

 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. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 
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 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 
Διατροφής, ενώ παράλληλους ελέγχους κάνει και το Γραφείο Ελέγχου 
Λοιμώξεων.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 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.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ 
 

 

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

 Χρησιμοποιούνται καθαρές και στεγνές σφουγγαρίστρες, καθαρά 
πανιά και κουβά 

    Χρησιμοποιείται απολυμαντικό παραγώγων χλωρίου διαλυμένο 
σε      
     χλιαρό νερό 
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 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. 
 

 
 
 
 
 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ               Ο Διοικητής 
                                                        Κοντοδημόπουλος Νικόλαος 
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