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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'' 

 

 
� Αριθµός εργαζοµένων πέντε (5) ώρες την ηµέρα: 

→ Πρωϊ, απόγευµα, καθηµερινή, πενήντα δύο (52) 
άτοµα 

→ Πρωί, απόγευµα – Σάββατο, Κυριακή και Αργίες - 
είκοσι (20) άτοµα 

� Αριθµός εργαζοµένων πεντέµιση (5:30) ώρες την ηµέρα: 

→ Πρωϊ, απόγευµα, καθηµερινή, έξι (6) άτοµα 

→ Πρωί, απόγευµα – Σάββατο, Κυριακή και Αργίες - 
δύο (2) άτοµα 

� Αριθµός εργαζοµένων έξι (6) ώρες την ηµέρα: 

→ Πρωϊ, απόγευµα, καθηµερινή, είκοσι πέντε (25) 
άτοµα 

→ Πρωί, απόγευµα – Σάββατο, Κυριακή και Αργίες – 
δέκα οκτώ (18) άτοµα 

→ Νύκτα – Σάββατο, Κυριακή και Αργίες - ένα (1) άτοµο 
� Αριθµός εργαζοµένων επτά (7) ώρες την ηµέρα: 

→ Πρωϊ, απόγευµα, καθηµερινή, τριάντα έξι (36) άτοµα 

→ Νύκτα καθηµερινή, δύο (2) άτοµα 

→ Πρωί, απόγευµα – Σάββατο, Κυριακή και Αργίες – 
είκοσι δύο (22) άτοµα 

→ Νύκτα – Σάββατο, Κυριακή και Αργίες - ένα (1) άτοµο 
� Αριθµός εργαζοµένων οκτώ (8) ώρες την ηµέρα: 

→ Νύκτα καθηµερινή, τρία (3) άτοµα 

→ Νύκτα – Σάββατο, Κυριακή και Αργίες - ένα (1) άτοµο 
 
 

Σύµφωνα µε τον αριθµό και τις ώρες του απασχολούµενου προσωπικού, ο 
µέσος όρος απασχόλησης ηµερησίως ανέρχεται στις 636 ώρες, όπως αναλύεται 
στον παρακάτω πίνακα:  

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 

  ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Εργασία 5 ωρών 52 260 20 100

Εργασία 5:30 ωρών 6 33 2 11

Εργασία 6 ωρών 25 150 19 114

Εργασία 7 ωρών 38 266 23 161

Εργασία 8 ωρών 3 24 1 8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 733 394

          

733 ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ  = 3.665 ΩΡΕΣ 

394 ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΕΠΙ 2 ΗΜΕΡΕΣ =  788 ΩΡΕΣ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3.665 + 788 = 4.453 ΩΡΕΣ ∆ΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ = 636 ΩΡΕΣ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

 Ο αριθµός είναι µικρότερος του αριθµού που έχει υπολογισθεί µε τα 
τετραγωνικά µέτρα του Νοσοκοµείου όπως προβλέπεται στην υπ΄ αρίθµ. 1836/22-
2-2011 εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. και ανέρχεται στις 960 ώρες ηµερησίως, χωρίς να έχει 
συµπεριληφθεί σε αυτές η νυκτερινή βάρδια, ως εξής: 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Επιφάνεια σε 
Τετραγωνικά 

µέτρα 
µ2/ώρα 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

Α 
Υπαίθριοι χώροι - αύλιοι χώροι 

- υπαίθρια πάρκινγκ 
48.631,22 1.000 

τ.µ. 
ανά 
ώρα 

48,63 ώρες 

Β κτηριακές εγκαταστάσεις:           

1 
Κεντρικές εγκαταστάσεις Η/Μ 
χώρων και παρκινγκ υπόγειων 

χώρων 856, 
1.000 

τ.µ. 
ανά 
ώρα 

0,86 ώρες 

2 
Βοηθητικοί-αποθηκευτικοί χώροι, 

αποδυτήρια νοσηλευτικού 
προσωπικού 

8.337,52 150 
τ.µ. 
ανά 
ώρα 

55,58 ώρες 

3 
κλιµακοστάσια- κοινόχρηστοι 

χώροι 
5.578,79 250 

τ.µ. 
ανά 
ώρα 

22,31 ώρες 

4 
Γραφειακοί χώροι (διοίκηση, 
υπηρεσίες, γραφεία ιατρών, 
αµφιθέατρα, βιβλιοθήκες) 

13.426,44 180 
τ.µ. 
ανά 
ώρα 

74,59 ώρες 

5 Εργαστηριακά τµήµατα 3.867,15 70 
τ.µ. 
ανά 
ώρα 

55,24 ώρες 

6 
Ειδικά τµήµατα (µονάδες ΜΕΘ, 

χειρουργεία) 
2.262,61 30 

τ.µ. 
ανά 
ώρα 

75,42 ώρες 

7 χώροι νοσηλείας- θάλαµοι 8.241,70 80 
τ.µ. 
ανά 
ώρα 

103,02 ώρες 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ  ΑΝΑ ΒΑΡ∆ΙΑ 436 ώρες 

436 ΩΡΕΣ Χ 2 ΒΑΡ∆ΙΕΣ = 872  ώρες 

 
 

Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι από 31/10/2011 έχει ενταχθεί στον 
οργανισµό του Νοσοκοµείου µας ο ξενώνας παιδιών και εφήβων µε αυτισµό 
«ΑΓΓΕΛΙΑ» και το οικοτροφείο νεαρών ενηλίκων «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ». Η 
καθαριότητα των χώρων αυτών των δοµών θα πρέπει να συµπεριληφθεί στον υπό 
προκήρυξη διαγωνισµό, καθώς δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητος. Οι προς 
καθαρισµό επιφάνειες περιλαµβάνονται στον ανωτέρω πίνακα. 

Στην σύµβαση για την καθαριότητα που είχε συνάψει το Παιδοψυχιατρικό 
Νοσοκοµείο Αττικής γι αυτές τις δοµές όσο ήταν στον οργανισµό του, προβλεπόταν  
οι εξής εργατοώρες: 

«ΑΓΓΕΛΙΑ» 2 άτοµα 6 ώρες 6 ηµέρες εβδοµαδιαίως.  
«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ» 1 άτοµο 8 ώρες 7 ηµέρες εβδοµαδιαίως.  

Επίσης σύµφωνα µε την υπ΄ αρίθµ. 20308/2-12-2011 εγκύκλιο της Ε.Π.Υ., η 
ανώτατη τιµή υπηρεσιών καθαριότητας ανά τ.µ (µηνιαίως) ανέρχεται  στο ποσόν 
των 4,50€ για εσωτερικούς χώρους και 0,40€ για εξωτερικούς χώρους. Σε 
εφαρµογή των ανωτέρω τιµών το µηνιαίο κόστος για το νοσοκοµείο πρέπει να είναι 
κατώτερο των 235.819,46€ πλέον ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τον επόµενο πίνακα: 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΤΙΜΗ  

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

42.572,20 4,50 € 191.574,90 € 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

48.631,22 0,40 € 19.452,48 € 

ΣΥΝΟΛΟ 211.027,38 € 

 


