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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                  
YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                                                                          
1

ε
 ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ                                                                                       ΗΛΗΟΝ: 04-06-2020 

   ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ                                                    Αξ. πξση.   3899  
 Γ/ΝΖ: Γηνηθεηηθή- Οηθνλνκηθή                                                     
ΤΠ/ΝΖ : Γηνηθεηηθή- Οηθνλνκηθή 
ΣΜΖΜΑ: Οηθνλνκηθφ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
Πιεξνθνξίεο: Νηθεθφξνο Γεψξγηνο 
Γ/λζε: π. Θενιφγνπ 1 & Λεσθ. Φπιήο 8

ε
 ζηάζε,  

ΣΚ: 13122 ΗΛΗΟΝ                                                                                          
Σει.: 213.20.15.353 

 

 

 

   

  ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ  

              θαζαξηόηεηαο ηωλ ρώξωλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο, (ΔΚΑ). 

 

Με ηελ ππ΄ αξηζ., 09/7ν/15-05-2020 απφθαζε Γ, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα πξφζθιεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζην ΔΚΑ, γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ. 
  

  Με απηφ ην δεδνκέλν θαινχληαη νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, λα 
θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα λα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο «παξνρήο ππεξεζηώλ 
θαζαξηόηεηαο» γηα ην αλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί επίζεο 
ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα, ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΓΝΑ ΚΑΣ θαη ηνπ ΔΚΑ. 
 
Πξνβιεπφκελε κεληαία δαπάλε 20.329,00€ κε ΦΠΑ θαη ζπλνιηθή δαπάλε 60.987,00€  κε 
ΦΠΑ 24%. 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ ΔΚΑ έσο ηελ 
Σξίηε 16/06/20 ζηηο 11:00πκ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 12:00κκ. 
 
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ   
εηαηξεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ππνβιεζνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

  

                                                        ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

1)  Οη πξνζθνξέο ζα ππνινγηζηνχλ βάζεη ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο αξηζκ. νηθ. 4241/127 

(ΦΔΚ: 173 Β΄/30-01-2019), κε ειάρηζην απνδεθηφ δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη εξγνιαβηθφ φθεινο 1% 

αληίζηνηρα. 

2) Θα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπνπ ζα αλαθέξεηαη φηη ε 

(ππνςήθηα) εηαηξεία απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

3) Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ηεξήζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 68 ηνπ 

Ν.3863/2010, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4144/18-04-2013 άξζξν 22, θαη ηνλ 

Ν.4488/2017 άξζξν 39.Β., θαη λα πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπησλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «Τςειήο» ζνβαξφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο Νφκνπο. 
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4) Γελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ δεκηά ζε θακία απφ ηηο δχν (2) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 

Απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ ή άιισλ αλάινγσλ επίζεκσλ 

ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ φηαλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο, ζπλνδεπφκελσλ απφ 

ππεχζπλε δήισζε γηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 

5) Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα (ρξεκαηνδνηήζεηο), φρη 

κηθξφηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο ΦΠΑ) ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. Απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαηψζεσλ αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ γηα ην χςνο ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ. 

6) Ο θάζε δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έλαλ θαηάινγν κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 

ζπκβάζεηο παξφκνηνπ αληηθεηκέλνπ (θαζαξηφηεηα ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο) δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) κελψλ, θαη ηνπιάρηζηνλ ίζνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηε. 

7) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο – ζεηηθφ ηζνινγηζκφ ηνπιάρηζηνλ 

ηειεπηαίαο δηεηίαο. 

8) Πηζηνπνίεζε ISO 9001 ,14001 , 18001.     

9) Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θάιπςεο γεληθήο αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, κε εηήζην 

φξην επζχλεο ηεο εηαηξείαο θαη΄ ειάρηζηνλ 5.000.000,00 €, γηα ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

φπσο αηχρεκα –πηψζε θ.ι.π. 

10) Πηζηνπνηεηηθφ άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ νηθείν επηκειεηήξην. 

Ο Αλάδνρνο είλαη πξνζσπηθά θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ην ΔΚΑ γηα θάζε 

δεκηά πνπ ζα ππνζηεί εθ δφινπ ή εμ ακειείαο ηνπ Αλαδφρνπ, ή ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ εθ ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεσλ ηνπ, 

επζπλφκελνπ επίζεο ζε απνδεκίσζε ηνπ ΔΚΑ γηα θάζε ακέιεηα απηνχ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. 

Ο Αλάδνρνο ζα δειψζεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη αλαιακβάλεη πάζα επζχλε αζηηθή θαη 

πνηληθή, δπλάκελε λα πξνθχςεη εμαηηίαο ηεο πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ.  

 

 

                 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

                            ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πίζησζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο δεδνκέλα (επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ): 

 

1. Διάρηζην απνδεθηφ δηνηθεηηθφ θφζηνο 1% . 

2. Διάρηζην απνδεθηφ εξγνιαβηθφ φθεινο 1% . 

 

   ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ: 

 ΔΞΧΣ. ΥΧΡΟΗ = 21000 m2 

 ΔΧΣ. ΥΧΡΟΗ = 10.228 m2 

Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 

απνιχκαλζεο, ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Δ.K.Α. 10.228 m2 θαη σθέιηκνπο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο.  

 

 

 

Α 

Τπφγεην (καγεηξεία, 

ηξαπεδαξία, απνζήθε 

ηξνθίκσλ, εξγαζηήξηα, 

ΣΔΗ, Απνζήθε Τιηθνχ, 

Βηβιηνδεζία) 
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Β Ηζφγεην (φινη νη ρψξνη) 

Γ 1νο φξνθνο 

Γ 2νο φξνθνο 

 

Δ 

Οηθνηξνθείν, πηζίλα, ΒΗΣΑ, 

Ζλίνρνο, Γπκλαζηήξην 

Ε Γσκάηηα ηαηξψλ 

 

Ζ 

Δμσηεξηθνί ρψξνη-είζνδνη-

πεδνδξφκηα-θξεάηηα 

 

 

Α.      ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ / ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 

1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξέρεη ζην  ΔΚΑ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 

απνιχκαλζεο,  ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο.   

2. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξέρεη ζην ΔΚΑ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο  θαη 

απνιχκαλζεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ΠΗΝΑΚΑ 1. 

 

 

Α.1 ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

Θα αθνινπζνύληαη νη γεληθέο αξρέο θαζαξηόηεηαο, όπωο αλαθέξνληαη ζηηο 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ (ΔΝΛ),όπωο απηέο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. 

Α.2 ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ- ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 

Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε εθηειείηαη θαζεκεξηλά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη 

ησλ επηκέξνπο απηψλ: 

1.  Θάιακνη αζζελψλ, βνεζεηηθνί ρψξνη, ηνπαιέηεο θ.ά.  1νπ,2νπ νξφθνπ 

2.  Αίζνπζεο αλακνλήο  

3.  Γξαθεία  εξγαδνκέλσλ  

4.  Κιίλεο αλάπαπζεο πξνζσπηθνχ  

5.  Μαγεηξεία, απνζήθεο ηξνθίκσλ  

6.  Δξγαζηήξηα, ΣΔΗ, Υψξνη Φπζηθνζεξαπείαο, Δξγνζεξαπείαο, Κνηλσληθή  Τπεξεζία 

7.  Οηθνηξνθείν 

8.  Πηζίλα 

9.  ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΣΑ, ΖΝΗΟΥΟ, ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ,ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ 

10. Δμσηεξηθνί & Κνηλφρξεζηνη ρψξνη, (εηζφδνπο, ινπηξά,  ζθάιεο θαη 

αζαλζέξ, ηνπαιέηεο, δηάδξνκνη θ.ά., ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ΔΝΛ). 

Σα Σκήκαηα παξαηίζεληαη παξαθάησ ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 1 (ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΚΑ). 

 

 

α/α ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

1 

θνχπηζµα - ζθνπγγάξηζµα δαπέδσλ,  

ζαιάµσλ αζζελψλ θαη W/C, 

πγξφ μεζθφληζκα 

 

Καζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά  

ζε θάζε βάξδηα 

2 
Βεξάληεο-μεξφ ζθνχπηζµα - ζθνπγγάξηζµα 

δαπέδσλ 

 

Κάζε εβδνκάδα 
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3 Κνηλφρξεζηα WC 4-5 θνξέο αλά βάξδηα  

4 Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ 

Καζεκεξηλά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

 ζηελ πξσηλή βάξδηα θαη κηα  

θνξά ην απφγεπκα. 

5 

Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ζαιάκσλ 

Αζζελψλ, ζθνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα, 

απνθνκηδή, απνξξηκκάησλ 

Καζεκεξηλά δχν θνξέο ην πξσί 

 θαη δχν θνξέο ην απφγεπκα θαη 

 ζε θάζε λέν αζζελή. 

6 
Κνηλφρξεζηνη ρψξνη, θιηκαθνζηάζηα,  

αζαλζέξ 

 

Καζεκεξηλά  

7 Δμσηεξηθνί ρψξνη εηζφδσλ Καζεκεξηλά  

8 Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ Καζεκεξηλά  

9 
Καζαξηζκφο Ταινπηλάθσλ (ηδακηψλ) φισλ 

ησλ θηηξίσλ ηνπ ΔΚΑ 

Μεληαίσο 

10 Υψξνη πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ  χκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Δ.Κ.Α. 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑ ΒΑΡΓΗΑ (ΓΔΤΣΔΡΑ-ΠΑΡΑΚΔΤΖ) 

ΚΛΗΝΗΚΖ   ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΗΑΠ  Α΄ θιηληθή  

1 

(06:00-13:00) 

1 

(13:00-19:00) 

  
2 

ΦΗΑΠ  Β΄ θιηληθή 
1 

(06:00-13:00) 

1 

(13:00-19:00) 

  

2 

Δμσηεξηθά Ηαηξεία - Δξγαζηήξηα 
1 

(07:00-13:00)  1 

Οηθνηξνθείν – Κνηηψλεο ηαηξψλ & 

(Β.Η.Σ.Α. – ΖΝΗΟΥΟ – Βηβιηνδεζία –  

Γπκλαζηήξην- Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ) 

 2 

(07:00-12:00)   2 

Γηνίθεζε-Πχιε-Δίζνδνη Ηζφγεηνπ-Φαξκαθείν, 

Φπζηθνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία, Πηζίλα,    

Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

Αίζξηα-Δμσηεξηθνί ρψξνη, Βνεζεηηθνί ρψξνη,wc, 

Aλαςπθηήξην-Kπιηθείνπ, Απηνυπεξέηεζε, 

Κνηλσληθή  Τπεξεζία, Γξαθείν Γεληθνχ Τιηθνχ. 

 

 

1 

(06:00- 12:00) 

 

 

 

1 

(13:00- 19:00) 

 

 

  

2 

 

 

 

 

Καζαξηζηήο γηα φια ηα Σκήκαηα 
3 

(07:00-12:00) 

  

  

3 

 

Μαγεηξεία- Σξαπεδαξία-Απνζήθε Σξνθίκσλ 

2 

(08:00-14:00) 

(10:00-16:00)  

2 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    14 

 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΑ-ΑΡΓΗΔ) 

ΚΛΗΝΗΚΖ   ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΤΝΟΛΟ 

ΦΗΑΠ Α΄ θιηληθή  

1 

(07:00-13:00) 
1 

(13:00-19:00) 

 

     3 

 

 ΦΗΑΠ  Β΄ θιηληθή 

1 

(07:00-13:00) 
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Κνηηψλεο ηαηξψλ-Οηθνηξνθείν- 

Μαγεηξεία-Σξαπεδαξία 

1 

(10:00-16:00)  

1 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   4 

 

Α.3 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ-ΑΗΘΡΗΑ -ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ 

 

   Γχν θνξέο/εβδνκάδα θαζαξηφηεηα ρψξνπ, (ζθνχπηζκα, αιιαγή θάδσλ, ζθάξεο 

απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ θ.ά.). θνχπηζκα κε ζθνχπεο βεληάιηεο ζηδεξέληεο. Μηα 

θνξά ηε βδνκάδα θαζαξηζκφο κε πιπζηηθφ κεράλεκα. 

 

 Γχν θνξέο ην κήλα θαζαξηφηεηα ζηνλ επξχηεξν πεξηβάιινληα ρψξν. 

 

Α.4 ΦΤΚΣΗΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ – ΥΧΡΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 

  Σηο εκέξεο ηεο απνθνκηδήο, ην ςπγεία κνιπζκαηηθψλ ζα θαζαξίδεηαη  κε πηεζηηθφ 

κεράλεκα θαη ζα απνιπκαίλεηαη, ζχκθσλα ηηο νδεγίεο ΔΛΝ.  

  Ο ρψξνο απνζήθεπζεο ησλ αζηηθνχ ηχπνπ απνβιήησλ ζα θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά θαη 

κία θνξά ηε βδνκάδα, ν θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη κε πηεζηηθφ κεράλεκα ηελ ίδηα κέξα 

θαζαξηζκνχ ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ απνζήθεπζεο κνιπζκαηηθψλ.  

Β.  ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Β.1. ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

 Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν γηα ηηο πην πάλσ εξγαζίεο 

εμνπιηζκφ (κεραλήκαηα –πιηθά). Ζ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κε ηελ  

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 Σν Ννζνθνκείν παξέρεη ζηνλ αλάδνρν ρψξν γηα ηελ θχιαμε ησλ εξγαιείσλ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη απνδπηήξηα γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

ρψξσλ απηψλ θαη λα ηνπο επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζηελ αξρηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αδεηάδεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπ 

παξαζρέζεθαλ γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε δηθά ηνπ έμνδα, κφιηο απηά δεηεζνχλ απφ ην 

Ννζνθνκείν. Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη ππάιιεινη ηνπ ζην 

ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Ο εξγνιάβνο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε:  

 8 θαξφηζηα θακαξηέξαο θιεηζηά κε θνπβάδεο,  

 1 θαξφηζη κεηαθνξάο ζθνππηδηψλ,  

 1 θαξφηζη θιεηζηφ κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ  απνβιήησλ,  

 1 πιπζηηθφ-πηεζηηθφ κεράλεκα,  

 1 επαγγεικαηηθή ειεθηξηθή ζθνχπα,   

 1 κεραλή πεξηζηξνθηθή γηα αθαίξεζε παξθεηίλεο, θξπζηαινπνίεζεο & 

γπαιίζκαηνο,  

 8 ζπζηήκαηα δηπινχ θνπβά,  

 πιπληήξην-ζηεγλσηήξην γηα ην θαζεκεξηλφ πιχζηκν θαη ζηέγλσκα ηνπ πιηθνχ  

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (κάπεο, παλάθηα, ζθνπγγαξίζηξεο θ.ά.). 
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 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα 

δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Να κελ πξνθαινχλ θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ππνβάιιεη ππεχζπλε 

δήισζε  ζηελ νπνία λα θαίλνληαη ηα δηαηηζέκελα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο 

(ηχπνο πνζφηεηα, είδνο).  

 Γηα θάζε πξντφλ θαζαξηζκνχ απαηηείηαη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην  Γεληθφ Υεκείν 

ηνπ θξάηνπο. Γηα θάζε πξντφλ απνιχκαλζεο λα ππάξρεη άδεηα έγθξηζεο θπθινθνξίαο 

απφ ηνλ ΔΟΦ &CE mark επηζήκαλζε. 

 Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ηνπ, φπσο θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο:  

 καχξεο ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ ρνλδξέο άξηζηεο πνηφηεηαο δηαθφξσλ 

κεγεζψλ, 

  ζαθνχιεο κηθξνχ κεγέζνπο γηα θαιάζηα γξαθείσλ,  

 αθνχιεο πξάζηλεο αλαθχθισζεο, αλζεθηηθέο, & πιαζηηθνχο ζθηθηήξεο 

γηα ην δέζηκν απηψλ,  

 γάληηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ρνλδξά-επαγγεικαηηθά γηα ηε κεηαθνξά 

απνβιήησλ ή κηαο ρξήζεσο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ,  

 ζπάηνπιεο,  

 ζπξκάηηλα  ζθνπγγάξηα,  

 παλάθηα εηδηθά,  

 ζθνχπεο,  

 ζθνπγγαξίζηξεο,  

 αληηζηαηηθά παλάθηα κηαο ρξήζεο γηα ζθνχπηζκα,  

 δηάθνξα απνξξππαληηθά,  

 αθαηξεηηθφ αιάησλ,  

 γπαιηζηηθφ δαπέδσλ/επηθαλεηψλ, ηδακηψλ θ.ά.,   

 πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο  επηθηλδπλφηεηαο,  

 ζηνιέο πξνζσπηθνχ θ.ά.  

 Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα απνιπκαληηθψλ ηα νπνία ζα επηιέγνληαη 

πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ΔΝΛ, θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε επάξθεηα 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ  ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 Σν Ννζνθνκείν ζα πξνκεζεχεη ηνλ αλάδνρν κε ραξηί πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο, 

ζαπνχλη ρεηξφο θαη ζάθνπο κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ. Σν ηκήκα επηζηαζίαο ζα 

είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ. Ζ αλάδνρνο εηαηξία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηνλ ηαθηηθφ θαη επαλαιακβαλφκελν εθνδηαζκφ κε πιηθά ραξηί, 

ραξηνπεηζέηεο, ζαπνχλη θ.ά., ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 Ζ Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη αιιαγή ησλ ζθεπαζκάησλ, 

εθ' φζνλ απαηηεζεί απφ ην Γξαθείν Λνηκψμεσλ. 

Β.2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟ ΣΡΗΣΟΤ 

  Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη: 

 λα κηζζνδνηεί ην πξνζσπηθφ ηεο θαη λα θαηαβάιεη ζην ΗΚΑ ηηο εξγνδνηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε επζχλε θαη έμνδά 

ηεο, θαζψο θαη ζηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνο έιεγρν θάζε κήλα, νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ 

αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, νη νπνίεο ζα εκθαλίδνπλ ηα νλφκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί ν αλάδνρνο ζην Ννζνθνκείν.    

  λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ φηη νπδεκία 

εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρνπλ κε ην Ννζνθνκείν. Σν Ννζνθνκείν δελ ζα έρεη 

θακία λνκηθή ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, νχηε ζα αλαιάβεη θακία 

εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε αζηηθήο ή πνηληθήο επζχλεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.  
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Οη ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο θέξνπλ ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηά ηνπο πνπ 

αληηβαίλεη ζηνλ πνηληθφ θψδηθα.  

  ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ, ηδίσο δε σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε 

δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία θιαδηθή ..Δ, 

ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θ.ά. Παξάβαζε 

ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία 

ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

  Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε 

εξγαδνκέλνπ κε θαηάιιειν αληηθαηαζηάηε, ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο 

απνδεηρζεί αλεπαξθήο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή δελ ηεξήζεη ηελ 

θαηάιιειε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

   Ο αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν επηζηαζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, πξηλ ηελ 

αλάιεςε ηεο εξγαζίαο θαηαξηίδεη πξφγξακκα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ  & ΔΝΛ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. 

   ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαίν πξόγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ην σξάξην θαη νη εκέξεο εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ 

νλνκαζηηθά/ηκήκα. Σν πξφγξακκα ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο 

επηζηαζίαο, δέθα κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ κήλα θαη ζηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, πνπ ζα νξίζεη ε Γηνίθεζε.  

Κάζε 1ε  ηνπ κήλα ην ηκήκα επηζηαζίαο ζα θνηλνπνηεί ην κεληαίν πξφγξακκα 

εξγαζίαο  ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

   Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα δελ ζα κεηαθηλείηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη. Αιιαγέο ζα γίλνληαη κφλν 

κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε απηνχ. 

   Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ έρεη θαζνξηζζεί ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο 

πξνζσπηθνχ Παξάξηεκα Η. 

   Ο αλάδνρνο θαζεκεξηλά, ζα ππνβάιεη εκεξήζηα  θαηάζηαζε παξνπζίαο 

εξγαδνκέλσλ/ηκήκα  ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ  ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο, κέρξη ηελ 

ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο παξνπζηψλ απφ ην 

λνζνθνκείν. ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη κε ηήξεζεο 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

    Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ο αλάδνρνο 

πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 

εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ 

νηθεία θιαδηθή ..Δ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο θιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη εκπξφζεζκα λα 

θαηαβάιεη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαήκεξνπ ηηο κεληαίεο απνδνρέο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. Παξάβαζε θαη αζπλέπεηα σο πξνο ηηο αλαθεξζείζεο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη 

θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 
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   Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη λα παξαθσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, πξνζσπηθφ θαη 

επηζθέπηεο. 

   Γηα θάζε παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν ζα 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε πνζνζηφ 10%, παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ 

κεληαία ακνηβή/ηκήκα.  

   Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο 

Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.  

   ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν 

ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. 

 

Β.3 ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη: 

 γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηξαπεδαξίαο, καγεηξείσλ θαη ηεο απνζήθεο ηξνθίκσλ λα έρεη 

απζηεξά θαη κφλν ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν δελ ζα αλακεηγλχεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε κε ηελ παξαζθεπή θαη δηαλνκή ηξνθίκσλ. Θα αζρνιείηαη κε ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ηνπο, ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηηο ηνπαιέηεο 

θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε 

ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζθεπψλ.  

 ην πξνζσπηθφ ζα θέξεη νκνηφκνξθε, εππξεπή, άξηζηε θαη θαηάιιειε γηα ηελ θχζε 

θαη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ελδπκαζία, (παληειφλη, θφξκα ή θνπζηνχκη, παπνχηζηα, 

κάζθεο, γπαιηά), θαη ζε επάξθεηα απφ πιεπξάο αξηζκνχ ζηνιψλ αλά άηνκν, ψζηε 

απηή λα αιιάδεηαη θαζεκεξηλά θαη θάζε θνξά πνπ απηή ιεξσζεί. Δπηπιένλ ζα είλαη 

ίδηα απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο θαη ζα θέξεη ζην πέην θνλθάξδα κε 

έλδεημε, «ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ & ΦΗΡΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ». Γελ ζα γίλεηαη ρξήζε 

ελδπκαζίαο θαη πιηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ δελ πξέπεη λα αιιάδεη ζπρλά. Θα είλαη ζε κφληκεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα αιιάδεη κφλν εάλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο, θαη εθφζνλ 

ππάξρεη αληηθαηαζηάηεο πνπ ζα γλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ.  

 λα ηεξεί πάληνηε ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη ν απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη 

αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ.  

 ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη άςνγε ζπκπεξηθνξά πξνο ηξίηνπο, λα είλαη πγηέο, 

γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζεσξεκέλνπ βηβιηαξίνπ πγείαο 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Σν πξνζσπηθνχ πξέπεη λα έρεη εκβνιηαζηεί γηα Ζπαηίηηδα Β 

θαη γηα Σέηαλν. Ο εκβνιηαζκφο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ εξγνδφηε ΑΜΔΧ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ή κε έμνδα ησλ ηακείσλ ηνπο πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλνη, ή ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ησλ εκβνιίσλ απφ ηα ηακεία ηνπο κε 

έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνχ είλαη ππνρξεσκέλνο ν 

αλάδνρνο λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθά εκβνιηαζκνχ ζηελ ΔΝΛ.  

   Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε  

ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηά ηνπ, θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο 

πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη. 

   Αιινδαπνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθφζνλ έρνπλ έγγξαθα παξακνλήο θαη 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη λα νκηινχλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ζπλελλφεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ πνπ ηνπ δίλνληαη.  
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   Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, 

θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο,  

 λα απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε θαη πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα 

παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή 

βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

 λα γλσζηνπνηεί έγγξαθα ζην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, φηη νπδεκία 

εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρνπλ κε ην Ννζνθνκείν. Σν Ννζνθνκείν δελ ζα ηειεί ζε 

θακία απνιχησο λνκηθή ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, νχηε ζα αλαιάβεη 

θακία έκκεζε ή άκεζε ππνρξέσζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ εξγνιήπηε κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαη έλαληη ηνπ νπνίνπ 

ππεχζπλνο σο εξγνδφηεο ζα είλαη ν αλάδνρνο θαη κφλν. Δπίζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα 

θέξεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιφγσ πιεκκεινχο 

θαζαξηφηεηαο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ρψξσλ (ε νπνία βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

αλάδνρν). 

 

Β.4. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΣΖΡΖΖ ΠΑΡΟΤΗΧΝ- ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

  Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά ζε 

θαηάζηαζε παξνπζίαο, ηφζν θαηά ηελ πξνζέιεπζε, φζν θαη θαηά ηελ απνρψξεζε κε 

ζαθή αλαθνξά ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο σξνκέηξεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε. 

 

Β.5. ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ/ΜΖΝΗΑΗΑ 

 

 λα ππνβάιεη ζην Ννζνθνκείν νλνκαζηηθέο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο νη 

νπνίεο ζα εκθαλίδνπλ φια ηα κηζζνινγηθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία 

Δζληθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ πνπ απαζρνιείηαη ζην 

λνζνθνκείν, 

 λα ελεκεξψλεη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο επηζηαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

γηα θάζε λέα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, 

 λα εγγπάηαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε εξγαζίαο κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη  

είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζεο γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο. 

Β.6. ΤΛΛΟΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

 λα ζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα θαζψο θαη ηα κπάδα απφ ηνπο ρψξνπο 

παξαγσγήο ηνπο ζηα εηδηθά container, απφ φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηα θηίξηα 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαη άκεζε κεηαθνξά ηνπο κε φρεκα ζην ρψξν πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ.  

           Σα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα (ραξηνθηβψηηα) ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο  

           εηδηθνχο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο,  
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 λα δηαζέηεη πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζαθνχιεο καχξνπ ρξψκαηνο απφ πιηθφ 

ρσξίο PVC ή παξάγσγα ηνπ. ηηο καχξεο ζα ηνπνζεηνχληαη ηα νηθηαθνχ 

ηχπνπ – θνηλά απνξξίκκαηα.  

 Σα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα αξρηθά ζα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά ραξηνθηβψηηα, 

ηα νπνία ζα ηα πξνκεζεχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν.  

Β.7. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΑ ISO 

 

 λα θαηαζέζεη επηθπξσκέλε θσηνηππία πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο (ISO), ζε πεξίπησζε πνπ ε αλάδνρνο εηαηξία εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ 

ε επηθχξσζε λα είλαη κεηαθξαζκέλε απφ αξκφδηα αξρή. 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Αλάινγα µε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο 

απνιχκαλζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Αλεμαξηήησο απηψλ, ζε 

θάζε πεξίπησζε, γηα θάζε εξγαζία θαη θάζε ρψξν εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην ΔKΑ 

ν ρξφλνο παξνρήο απηήο, θαζψο επίζεο θαη νη ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. Οη 

εξγαζίεο θαζαξηζκνχ γίλνληαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηνπ ΔΚΑ. 

 

ΧΡΑΡΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: 

 

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη: Καζεκεξηλά απφ 06:00 µέρξη  13:00 θαη 13:00 κέρξη  19:00.  

Ννζειεπηηθά ηµήµαηα - δωκάηηα λνζειείαο: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:00 

µέρξη 13:00. Απνγεπκαηηλφ ζθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα θαη απνθνκηδή  

απνξξηκκάησλ απφ 13:00 µέρξη 19:00.   

Οηθνηξνθείν- Κνηηώλεο Ηαηξώλ: Καζεκεξηλφο θαζαξηζµφο απφ 7:00 κέρξη 12:00  

ΒΗΣΑ–ΖΝΗΟΥΟ–ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ - ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ- ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ 

(ΣΕΑΜΗΧΝ) όιωλ ηωλ θηηξίωλ ηνπ ΔΚΑ: Καζαξηζµφο απφ 7:00 κέρξη 12:00  

(Καηφπηλ ππνδείμεσλ ηνπ Δ.Κ.Α.)  

Μαγεηξεία – Σξαπεδαξία-Απνζήθε Σξνθίκωλ: Καζεκεξηλά γεληθφο θαζαξηζκφο 

απφ 08:00 κέρξη 14:00 θαη απφ 10:00  έσο 16:00. 

Γξαθεία θαη ινηπνί ρώξνη ηνπ ηζνγείνπ: Καζεκεξηλέο εξγαζίεο απφ 06:00 µέρξη 

12:00 θαη 13:00 κέρξη 19:00.  

Απνγεπκαηηλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

Δμωηεξηθά Ηαηξεία – Δξγαζηήξηα: απφ 07:00 έσο 13:00 

Καζαξηζηέο : απφ 07:00  έσο 12:00  

Οη γεληθνί θαζαξηζκνί ζα γίλνληαη κεληαία θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε 

ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 

 

ΖΜΔΗΧΖ :  

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ, π.ρ. ζε 

έλα όξνθν λα απαηηείηαη θαζαξηζκόο ζαιάκνπ, θαζαξηζκόο γξαθείωλ, 

θαζαξηζκόο θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ θι.π., είλαη πξνθαλέο όηη ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζπληνληζκόο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε αιιεινπρία εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ.   
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Γ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (CHECKLIST) 

 Ο κεληαίνο έιεγρνο εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ηεο θάζε 

νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζα γίλεηαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο φισλ ησλ 

ηκεκάησλ. Θα ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ έληππν ειέγρνπ θαη ζα ην ζηέιλνπλ ζην 

email ηεο νξηζζείζαο επηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο εξγαζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ζην ηέινο ηνπ θάζε κήλα. 

 Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε πνηνηηθή παξαιαβή 

ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο, γηα ηα θηήξηα ζηα 

νπνία ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επηηξνπήο ζα 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηηο κεληαίεο αλαθνξέο ειέγρνπ ησλ πξντζηακέλσλ θιηληθψλ-

ηκεκάησλ.  

 Ζ θιίκαθα αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο  ζα βαζίδεηαη ζε 4 

επίπεδα βαζκνιφγεζεο (πνιχ θαιή=4, θαιή=3, κέηξηα=2, αθαηάιιειε=1): 

 Βαζκόο 4=ηεξνχληαη φζα πξνβιέπνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ε γεληθή 

εηθφλα ηνπ θαζαξηζκνχ είλαη πνιχ θαιή 

 Βαζκόο 3=ππάξρνπλ νξαηέο παξαιήςεηο πνπ είλαη επνπζηψδεηο ή κε 

θξίζηκεο, γεληθά ηεξνχληαη φζα πξνβιέπνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

 Βαζκόο 2=ππάξρνπλ παξαιήςεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο ζηηο επί κέξνπο 

εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ πςεινχ θηλδχλνπ 

 Βαζκόο 1=ππάξρνπλ ζνβαξέο παξαιήςεηο ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ππάξρνπλ παξάπνλα αζζελψλ, ζπλνδψλ θαη πξνζσπηθνχ. 

 Ζ επηηξνπή εθφζνλ δηαπηζηψλεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο 

νπνίεο έρεη εθδνζεί ην ππφ πιεξσκή ηηκνιφγην, ζα ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο θαη ζα ην παξαδίδεη ζηνλ Πξντζηάκελν Δπηζηαζίαο.  

 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη πιεκκειήο θαζαξηζκφο ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ (βαζκφο 1) ή κέξνπο απηψλ (βαζκφο 2,3) κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο ΔΠΠ, ε Γηνίθεζε έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφζεη ηα αθφινπζα: 

 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΔΗ 

1. Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, φπσο πρ. έιιεηςε πξνζσπηθνχ, παξαιείςεηο 

πιεκκεινχο εξγαζίαο θ.α., ν εξγνιάβνο ζα ππφθεηηαη αξρηθά ζε έγγξαθε επίπιεμε 

ζηελ νπνία ζα θαιείηαη λα απνινγεζεί εγγξάθσο απφ ηνλ θνξέα (Ννζνθνκείν), ζηε 

ζπλέρεηα ζα ζπληαρζεί πξαθηηθφ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο εξγαζηψλ ην νπνίν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σελ 

ακέζσο επφκελε πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζα ηνπ 

επηβιεζεί πξφζηηκν ίζν κε ην 5% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο. Σελ ηξίηε πεξίπησζε  

παξάβαζεο φξνπ ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν ίζν κε ην 

10% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο. Σελ δε ηέηαξηε θνξά παξάβαζεο φξνπ ηεο 

ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

2. ε θάζε πεξίπησζε αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο θαη δελ 

ζπκκνξθψλεηαη  ν αλάδνρνο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο αλάζεζεο θαη 

ε εξγαζία δελ παξαζρεζεί ή παξαζρεζεί πιεκκειψο γηα ην δηάζηεκα απηφ, ηφηε ν 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

3. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 34 παξάγξαθνη 4, 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ». 

4. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο 

απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαζέηνληνο ή ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο. 

5. Ζ θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή αδεκίσο. 
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Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών Καθαριότητος 

 
 

 
 

 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

1θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Τμιμα  Ημ/νία  

ΒΕΒΑΙΩΣΗΥΡΗΕΣΙΩΝΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 

 
 

Ρροσ  :   

 

 

    Το επίπεδο κακαριότθτασ το μινα ………………………….. του Τμιματοσ  κρίκθκε:  

 

 

Σθμειώςτε με √ ςτο αντίςτοιχο τετράγωνο 

 

ΑΡΟΔΕΚΤΟ 

ΜΗ ΑΡΟΔΕΚΤΟ 
 

 

Ραρατθριςεισ μθ αποδεκτισ κακαριότθτασ 

 

Σθμειϊςτε με √ ςτο αντίςτοιχο τετράγωνο ςφμφωνα με τθ ςειρά που αναφζρονται μζςα 

ςτθν παρζνκεςθ. 

 

 ΧΩΟΣ (δωμάτιο-γραφείο-τουαλζτα-βοθκθτικοί χϊροι)    

 ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ (ζπιπλα-πάγκοι-εξοπλιςμόσ-νιπτιρεσ) 

 ΔΑΡΕΔΟ (ςκοφπιςμα-ςφουγγάριςμα-απορρίμματα) 

 ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΣ ΧΩΟΣ  (ςαλόνι-ςκάλεσ-τουαλζτεσ-μπαλκόνια) 

 

 Τι προτείνεται για να ζχουμε καλφτερθ κακαριότθτα? 

   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

  

(υπογραφι) 

 Αποςτολι email 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΑΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιών Κακαριότθτοσ 

(CHECKLIST) 

 

 Ριςτοποιείται ότι το επίπεδο κακαριότθτασ το μινα ………………………….. 

κρίκθκε με βάςει τθν κλίμακα βακμολογίασ/τμιμα:  

 

 

       

 

Υπογραφι Ρροζδρου 

 

  Μελών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΙΡΕΔΟ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ  

 ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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   Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΑΙΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΟΟΦΟ- ΚΛΙΝΙΚΕΣ-  

                                                                   ΤΜΗΜΑΤΑ  

 

Ραρατίκεται ενδεικτικά ΡΙΝΑΚΑΣ με το πρόγραμμα κακαριότθτασ των χϊρων του ΕΚΑ για 

τρεισ (3) μινεσ, τα ωράρια εργαςίασ, τον αρικμό των ατόμων που κα απαςχολοφνται, ο 

οποίοσ κα τθρείται πιςτά και να δφναται να τροποποιθκεί ανάλογα των μελλοντικϊν 

αλλαγϊν των χϊρων του Νοςοκομείου. Επίςθσ να δφναται να τροποποιθκεί το ωράριο 

προςζλευςθσ – αποχϊρθςθσ των εργαηομζνων για τθν καλφτερθ κάλυψθ των αναγκϊν του 

Νοςοκομείου και μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου. 

Με βάςθ τον ςυγκεκριμζνο πίνακα κα καταρτίηεται θ κατάςταςθ παρουςίασ του 

προςωπικοφ  που κα αναφζρει τα ονόματα με τισ υπογραφζσ των ατόμων που 

απαςχολοφνται, το ωράριο τουσ και ο χϊροσ απαςχόλθςθσ. 

ΑΔΑ: ΩΥΟ0ΟΡΡ1-ΜΣΠ





 15 

 

 

 

ΕΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΟ 01/07/2020 ΕΩΣ 30/09/2019 

ΧΩΟΙ Άτομα 

Κακθμερινζσ 

Άτομα 

Σάββατα Κυριακζσ - ΑΓΙΕΣ  

Ρρωί κ απόγευμα Ρρωί κ απόγευμα Ρρωί κ απόγευμα 

Ώρεσ 

ανά 

μζρα 

Μζρεσ Ώρεσ 

Ώρεσ 

ανά 

μζρα 

Μζρεσ Ώρεσ 

Ώρεσ 

ανά 

μζρα 

Μζρεσ Ώρεσ 

1οσ Προφοσ              (Β΄ ΦΙΑΡ) 2 13 66 858 
3 

9 12 108 9 14 126 

2οσ Προφοσ              (Α΄ ΦΙΑΡ) 2 13 66 858 9 12 108 9 14 126 

Γραφεία  Διοικθτικισ& όλοι οι 

χώροι του ιςογείου 
2 12 66 792               

Εξωτερικά Ιατρεία (Υπόγειο) 

+εργαςτιρια 
1 6 66 396               

Οικοτροφείο, BITA, ΗΝΙΟΧΟΣ, 

KοιτώνεσIατρών, Τυπογραφείο, 

Γυμναςτιριο. 

2 10 66 660               

Αποκικθ τροφίμων-Μαγειρεία-

Τραπεηαρία 
2 12 66 792        

Μαγειρεία-Τραπεηαρία, 

Οικοτροφείο-Κοιτώνεσ Ιατρών 
    1 6 12 72 6 14 84 

Ψυγείο Μολυςματικών Χώροσ 

οικιακών απορριμμάτων, Γενικών 

κακθκόντων + Εξωτερικοί Χώροι  

3 15 66 990 

  

            

        5.346       288     336 

Α.  Γενικό ςφνολο  18 5.970 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΕΝΛ) 

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

2003) 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

Σφμφωνα με τισ διεκνείσ οδθγίεσ CDC 2007 όλοι οι χϊροι ενόσ νοςθλευτικοφ 

ιδρφματοσ απαιτοφν κακθμερινι φροντίδα (routinesanitation).  

Σκοπόσ τθσ κακαριότθτασ ςτο νοςοκομειακό χϊρο πρζπει να είναι: 

 θ διατιρθςθ του χϊρου αιςκθτικά κακαροφ 

 φροντίδα για τθν αποφυγι τθσ παραμζνουςασ υγραςίασ και τθσ ανάπτυξθσ 

μοφχλασ (fungalproliferation). 

 θ αυςτθρότατθ εφαρμογι πρακτικϊν, ϊςτε να αποφεφγεται θ δθμιουργία 

ςκόνθσ ι θ ανακφκλωςι τθσ, (πχ. απαγόρευςθ του ςτεγνοφ ςκουπίςματοσ, 

χριςθ θλεκτρικισ ςκοφπασ μόνο ςε χϊρουσ που δεν υπάρχουν αςκενείσ). 

 εφαρμογι ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν απολφμανςθσ ςε περιπτϊςεισ 

ατυχθμάτων, όπωσ π.χ. διαςπορά αίματοσ και άλλων βιολογικϊν υγρϊν. 

 όλοι οι χϊροι πρζπει να ςκουπίηονται πριν από το ςφουγγάριςμα.  

 απαγορεφεται το ςκοφπιςμα με κοινι ςκοφπα γιατί φορτίηει τθν 

ατμόςφαιρα με μικρόβια. Ππου χρθςιμοποιείται  (μόνον εξωτερικοί χϊροι) κα 

πρζπει να βρζχεται με νερό πριν από το ςκοφπιςμα και κατά τακτά χρονικά 

διαςτιματα, ϊςτε να διατθρείται νοτιςμζνθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 

ςκουπίςματοσ.  

 χρθςιμοποιοφνται πάντα κατά τθν διάρκεια τθσ κακαριότθτασ γάντια  

κουηίνασ (χοντρά) και μόνον.  

 χρθςιμοποιοφνται διαφορετικά γάντια από τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ κατά 

τον κακαριςμό τθσ τουαλζτασ.  

 προθγείται ο κακαριςμόσ, ζπεται θ απολφμανςθ. 

 ςε καμία περίπτωςθ δεν αναμιγνφεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό. 

 κακαριότθτα από ΨΗΛΑ προσ τα ΧΑΜΗΛΑ. 

 πρϊτα οι πιο κακαροί χϊροι,  δθλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρθςτοι χϊροι, 

μετά  οι κάλαμοι νοςθλείασ και τζλοσ οι κάλαμοι όπου νοςθλεφονται 

αςκενείσ με πολυανκεκτικά μικρόβια.  

 κάλαμοι όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μειωμζνθ αντίςταςθ ςτισ 

λοιμϊξεισ, κα πρζπει να κακαρίηονται πριν από τουσ υπόλοιπουσ καλάμουσ 

με ξεχωριςτό εξοπλιςμό και υλικά κακαριςμοφ.  

 κάλαμοι όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με πολυανκεκτικά μικρόβια 

κακαρίηονται και απολυμαίνονται με ιδιαίτερο εξοπλιςμό, τελευταίοι. 
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ΣΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ 

 

 Άδειαςμα όλων των κάδων απορριμμάτων ςτουσ καλάμουσ, ςτα γραφεία 

και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ με αλλαγι τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ. 

 Σκοφπιςμα των εςωτερικϊν χϊρων & βεραντϊν-κοινόχρθςτων. 

 Σφουγγάριςμα με νερό και ςαποφνι ι απορρυπαντικό δαπζδου, ξζβγαλμα 

με κακαρό νερό και πζραςμα με διάλυμα  απολυμαντικοφ όπου 

χρειάηεται. 

 Υγρό ξεςκόνιςμα των επίπλων των γραφείων.  

 Κακαριςμόσ των νιπτιρων, μπανιερϊν, τουαλετϊν  WC  με ςκόνθ 

κακαριότθτασ και  το κατάλλθλο διάλυμα χλωρίνθσ. 

 Δάπεδα των μπουχοφμ και τουαλετϊν, ςφουγγάριςμα με νερό και 

ςαποφνι, ξζβγαλμα και απολφμανςθ με  απολυμαντικό ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ. 

 Τοποκζτθςθ κακαροφ υλικοφ, χαρτιοφ υγείασ, ςαποφνι, χειροπετςζτεσ 

 Στουσ καλάμουσ των αςκενϊν  εναλλακτικά ο κακαριςμόσ κα γίνεται με 

πανιά εμβαπτιςμζνα ςε απορρυπαντικό τα οποία απομακρφνονται μετά τθ 

χριςθ. Με τον τρόπο αυτό εμποδίηεται θ μεταφορά ρφπων από τον ζνα 

κάλαμο αςκενϊν ςτον άλλο.  

 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ EΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (πρότυπα 

κακαριότθτασ– CDC 2007) 

 

 Kακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ με απορρυπαντικό 

 Χριςθ ενόσ απολυμαντικοφ ανάλογα με τθν υφι τθσ επιφάνειασ και 

βακμόσ μόλυνςθσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον κακαριςμό δίνεται ςτισ 

επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά με τα χζρια του προςωπικοφ ι των 

αςκενϊν όπωσ: πόμολα, κουδοφνια κλιςθσ, ερειςίνωτα, πλθκτρολόγια, 

κάγκελα κρεβατιϊν, αντλίεσ αλκοολοφχων διαλυμάτων, επιφάνειεσ 

ιατρικοφ εξοπλιςμοφ κλπ. Για τθν κακαριότθτα των επιφανειϊν 

χρθςιμοποιοφνται μικροί κάδοι κακαριςμοφ και πανάκια τα οποία είναι 

διαφορετικοφ χρϊματοσ, κοινοφ ανά ςετ (πανάκι-κάδοσ). Ρροτείνεται, για 

να εξαςφαλιςτεί θ αποκλειςτικι χριςθ τουσ ανά χϊρο και ανά εργαςία, να 

χρθςιμοποιοφνται ωσ ακολοφκωσ: κόκκινο/τουαλζτεσ, κίτρινο/επιφάνειεσ 

καλάμων νοςθλείασ, πράςινο/ςτάςθ νοςθλευτϊν – γραφεία ιατρϊν, 

μπλε/γραφεία. 

 Η κακαριότθτα των επιφανειϊν πρζπει να γίνεται με υγρό κακάριςμα και 

όχι με ςτεγνό ξεςκόνιςμα. Κατά τον υγρό κακαριςμό δεν πρζπει να μζνουν 

υπολείμματα νεροφ ι αποτυπϊματα λεκζδων παρά θ ελάχιςτθ υγραςία 

που απαιτείται για να δράςει το απολυμαντικό και να ςτεγνϊςει ςε λίγα 

λεπτά.  

 Η κακαριότθτα γίνεται από τισ υψθλότερεσ προσ τισ χαμθλότερεσ 

επιφάνειεσ, με φορά από πάνω προσ τα κάτω και από το κακαρό ςθμείο 

προσ το ακάκαρτο. 

 Σε κάκε βάρδια χρθςιμοποιείται κακαρό πανάκι κακαριςμοφ.  
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ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΡΛΟΥ ΚΟΥΒΑ 

 

 Κουβάσ κόκκινοσ, (κουβάσ κακαριότθτοσ), 8 lit χλιαρό νερό τθσ βρφςθσ με 

απορρυπαντικό. 

 Κουβάσ μπλε, (κουβάσ ξεβγάλματοσ), 8 lit νερό τθσ βρφςθσ. 

 Βουτάμε τθν ςφουγγαρίςτρα ςτον κόκκινο κουβά. 

 Στφβουμε και ςτθ ςυνζχεια κακαρίηουμε ζνα κομμάτι πατϊματοσ. 

 Ξεπλζνουμε τθ ςφουγγαρίςτρα ςτο μπλε κουβά και ςτφβουμε καλά. 

 Βουτάμε τθ ςφουγγαρίςτρα ςτον κόκκινο κουβά. 

 Στφβουμε και ςυνεχίηουμε το ςφουγγάριςμα κατά τον ίδιο τρόπο. 

 Σε περίπτωςθ μολυςματικοφ καλάμου θ ςφουγγαρίςτρα κα 

χρθςιμοποιείται μόνο ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο. Επίςθσ κα δοκοφν 

αναλυτικζσ οδθγίεσ από τθν Επιτροπι Μολυςματικϊν Λοιμϊξεων. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Συγκεκριμζνα: 

 Μπλε και μπλε κουβαδάκι για τα γραφεία 

 Κίτρινο και κίτρινο κουβαδάκι για τουσ πάγκουσ των Εργαςτθρίων 

 Ρράςινο και πράςινο κουβαδάκι για τουσ νιπτιρεσ 

 οη με κόκκινο ςφουγγάρι και κόκκινο κουβαδάκι για τισ τουαλζτεσ 

 Ρράςινα ι μπλε ςφουγγάρια για άλλεσ χριςεισ π.χ. τοίχουσ 

Απορρυπαντικά  

 Γάντια κακαριότθτασ, ελαςτικά χονδρά και ελαςτικά μιασ χριςεωσ. 

 Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνφονται ποτζ με άλλα απορρυπαντικά γιατί 

χάνουν τθν απολυμαντικι τουσ δράςθ.  Επίςθσ κάνουν χθμικζσ ενϊςεισ και 

ανακυμιάςεισ. 

ΔΙΑΚΙΣΗ ΧΩΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΟΣ 

ΕΓΑΣΤΗΙΑ 

 

 Επιβάλλεται θ άμεςθ αποκομιδι των μολυςματικϊν απορριμμάτων από το  

χϊρο. 

 Ρρϊτα κακαρίηονται τα γραφεία και οι κοινόχρθςτοι χϊροι.  

 Σκοφπιςμα ςκοφπα από φφαςμα με κρόςςια (μάπα). 

 Κακαρίηονται  και απολυμαίνονται ςχολαςτικά  οι επιφάνειεσ (πάγκοι κ.α.). 

 Ρλζνονται  - απολυμαίνονται  νεροχφτεσ και βρφςεσ.  

 Ακολουκεί ςφουγγάριςμα με το  ςφςτθμα διπλοφ κουβά.  

 Για οποιαδιποτε εξειδικευμζνθ εργαςία το προςωπικό κακαριότθτοσ 

ενθμερϊνεται και εκπαιδεφεται μετά από ςυνεννόθςθ του Δ/ντοφ του 

Εργαςτθρίου και του υπεφκυνου του ςυνεργείου κακαριότθτοσ.  

 Η γενικι κακαριότθτα γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ρροϊςταμζνθ/ο 

του τμιματοσ. 
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ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

 Το ςκοφπιςμα  ςυςτινεται να γίνεται με ςκοφπα από φφαςμα με 

κρόςςια (μάπα), ι παρκετζηα με  πανί πολλαπλϊν χριςεων, (αλλαγι από 

κάλαμο ςε κάλαμο, ι ςτον ίδιο κάλαμο ανάλογα με τθν ρυπαρότθτά τουσ), είτε 

με αντιςτατικό πανί μιασ χριςθσ.  

 Σφουγγάριςμα  με το ςφςτθμα διπλοφ κουβά.  

 Σε κάκε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαςτικοποιθμζνο ζντυπο με τισ 

οδθγίεσ χριςθσ και τισ αραιϊςεισ των απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν 

διαλυμάτων που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ επίςθσ και να διατίκενται εφχρθςτοι 

δοςομετρθτζσ για κάκε τρόλεϊ. 

 ‘Πςον αφορά τον κακαριςμό καλάμου απομόνωςθσ ο εξοπλιςμόσ 

κακαριότθτασ δεν χρθςιμοποιείται ςε άλλουσ χϊρουσ. Οι τεχνικζσ 

κακαριότθτασ (μζκοδοσ- διαδικαςία) δε διαφζρουν από αυτζσ των άλλων 

χϊρων. Η διαφορά ςυνίςταται ςτθν αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ απολφμανςθσ των 

επιφανειϊν που αγγίηονται ςυχνά. Σε περίπτωςθ λοίμωξθσ από ςπορογόνα 

βακτιρια χρθςιμοποιοφνται ςποροκτόνα απολυμαντικά. Το προςωπικό 

κακαριότθτασ πρζπει να χρθςιμοποιεί τουσ προςτατευτικοφσ φραγμοφσ 

(γάντια, μάςκα, ρόμπα) για τθν προςταςία του ανάλογα με το είδοσ τθσ 

απομόνωςθσ. Ο επαναχρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ πλζνεται και  

απολυμαίνεται.  Κακαρίηονται επιμελϊσ όλεσ οι επιφάνειεσ και ςτθ ςυνζχεια 

απολυμαίνονται. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτισ οριηόντιεσ επιφάνειεσ και ςε 

αυτζσ που αγγίηονται ςυχνά. Οι κάκετεσ επιφάνειεσ κακαρίηονται με φορά από 

πάνω προσ τα κάτω. Μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ ο εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ 

φροντίηεται όπωσ και ςτθν κακθμερινι κακαριότθτα. Η κακαριότθτα του 

δωματίου απομόνωςθσ γίνεται χρονικά ςτο τζλοσ τθσ κακαριότθτασ των άλλων 

δωματίων.  

 Ο γενικόσ κακαριςμόσ δωματίου γίνεται μετά το εξιτιριο του αςκενοφσ.   

 

ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΙ ΧΩΟΙ- ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ – ΜΡΑΛΚΟΝΙΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

   

Διενεργείται: 

 Σκοφπιςμα με ςκοφπα από φφαςμα με κρόςςια (μάπα). 

 Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια ι Wettex των κακιςμάτων,   

τραπεηιδίων, περβάηια παρακφρων.  

 Ρλζνονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποκετοφνται  ςακοφλεσ. 

 Σφουγγάριςμα. 

 Ρεριοδικά κακαρίηονται τα φωτιςτικά εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν 

προϊςταμζνθ του τμιματοσ.  

 Οι ψφκτεσ πλζνονται κακθμερινά µε απορρυπαντικό.  

 Τηάμια παρακφρων 2 φορζσ μθνιαίωσ.  

 Το νυχτερινό ςφουγγάριςμα ςτισ ςκάλεσ κα πρζπει να ζχει τελειϊςει ςτισ 

06:00 π.μ. 
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ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ- ΜΡΟΧΟΥΜ 

 

 Αποκομιδι απορριμμάτων  χρθςιμοποιϊντασ τα κόκκινα ελαςτικά 

γάντια. 

 Σαπουνίηονται  τα καλάκια των απορριμμάτων φροντίηοντασ  για  καλό 

ξζβγαλμα με νερό και ςτζγνωμα.  

 Ακολουκεί κακάριςμα με απολυμαντικι διάλυςθ με τθν εξισ ςειρά, 

πλακάκια, φωτιςτικά, χειρολαβζσ, εγκαταςτάςεισ υγιεινισ (νιπτιρασ – 

ντουηιζρα – λεκάνθ),  δάπεδο. 

 Συνοπτικά, απαιτείται κακαριςμόσ ξζπλυμα -απολφμανςθ για ότι υπάρχει 

ςτθν τουαλζτα και χριςθ πολλϊν πανιϊν για τον νιπτιρα-μπαταρίεσ-κικθ 

χειροπετςετϊν-ςαπουνοκικθ και τθ λεκάνθ-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. 

 Ακολουκεί ςφουγγάριςμα με ςφςτθμα διπλοφ κουβά. 

 Ο κάδοσ με το απολυμαντικό αδειάηετε ςτθν επόμενθ τουαλζτα. 

 Η ςφουγγαρίςτρα κα είναι αποκλειςτικά για τισ τουαλζτεσ και δεν κα 

χρθςιμοποιείται ςε άλλουσ χϊρουσ. 

 Τα διαλφματα χλωρίνθσ προσ απολφμανςθ δαπζδου, επιφανειϊν και 

αντικειμζνων,  να ετοιμάηονται  άμεςα προ τθσ  χριςθσ  και να  

χρθςιμοποιοφνται  το ςυντομότερο δυνατόν  για  να εξαςφαλίηεται θ 

δραςτικότθτα. 

 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑ 

 

 Κατά τθν ςυλλογι των απορριμμάτων και τισ διαδικαςίεσ κακαριότθτασ 

το προςωπικό κακαριότθτασ πρζπει να χρθςιμοποιεί κατάλλθλα γάντια. 

Φορϊντασ τα γάντια δεν επιτρζπεται να αγγίηονται πόμολα, κρεβάτια, 

τθλζφωνα, κ.α. 

 Οι ανελκυςτιρεσ που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των 

απορριμμάτων και τροφίμων πρζπει να διατθροφνται πάντα κακαροί 

(κακαρίηονται πάντα πριν τθ μεταφορά τροφίμων και μετά τθ 

μεταφορά απορριμμάτων). 

 Τα χαρτοκιβϊτια κλείνονται (αφοφ γεμίςουν μζχρι τα ¾)  με τα ειδικά 

κλείςτρα και μεταφζρονται ςε κλειςτά τροχιλατα. Εξωτερικά να 

αναγράφεται θ θμερομθνία και το τμιμα προζλευςθσ. Αν κάποιοσ 

ςάκοσ ζχει διαρροι υγρϊν, κα τοποκετείται ςε δεφτερο, του ιδίου 

χρϊματοσ, που κι αυτόσ δζνεται με ειδικό κλείςτρο. Τα καρότςια 

μεταφοράσ να είναι κλειςτά τροχιλατα, διαφορετικά για τα οικιακοφ 

τφπου απορρίμματα και διαφορετικά για τα μολυςματικά, με τθν 

αντίςτοιχθ ςιμανςθ και με ειδικό ςφςτθμα απορροισ νεροφ ςτον 

πυκμζνα τουσ.  

 Οι ςάκοι ςυλλογισ και τα χαρτοκιβϊτια μολυςματικϊν δεν κα 

εκκενϊνονται και δεν κα επαναχρθςιμοποιοφνται, αλλά κάκε φορά κα 

αντικακίςτανται με κακαρά. 
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 Δεν επιτρζπεται θ εκκζνωςθ των απορριμμάτων από το ζνα μικρό 

δοχείο ςε άλλο μεγαλφτερο. 

 Οι κάδοι ςυλλογισ των απορριμμάτων οικιακοφ και μολυςματικοφ 

τφπου κα πλζνονται με απορρυπαντικό και απολυμαντικό μία φορά το 

μινα. 

 Τα απορρίμματα (είτε μολυςματικοφ, είτε αςτικοφ τφπου) ΔΕΝ 

ςζρνονται ςτουσ διαδρόμουσ και δεν ςτοιβάηονται ςτουσ 

ανελκυςτιρεσ. Η μεταφορά των απορριμμάτων από τα τμιματα μζχρι 

το χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ γίνεται πάντα με κλειςτά 

τροχιλατα.  

 Δεν γίνεται μεταφόρτωςθ των απορριμμάτων. 

 Ο  χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων κα πρζπει να 

πλζνεται και να απολυμαίνεται κακθμερινά ϊςτε να βρίςκεται ςε 

άριςτα επίπεδα κακαριότθτασ και υγιεινισ. 

 

ΜΑΓΕΙΕΙΑ- ΣΚΕΥΗ- ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΡΗΣ-ΤΑΡΕΖΑΙΑ-ΑΡΟΘΗΚΗ ΤΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΑΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΦΙΜΩΝ/ΕΦΕΤ 

 

ΜΑΓΕΙΕΙΑ κακθμερινά: 

 Οι χϊροι προετοιμαςίασ νωπϊν κρεάτων και λαχανικϊν πρζπει να είναι 

ςαφϊσ διαχωριςμζνοι και οι πάγκοι εργαςίασ, οι επιφάνειεσ κοπισ και τα 

εργαλεία πρζπει να είναι αποκλειςτικά για τον κάκε χϊρο. 

 Ο κακαριςμόσ γίνεται κακθμερινά μετά το πζρασ τθσ προετοιμαςίασ και 

τελικισ διανομισ των τροφίμων και ενδιάμεςα, αν κατά τθ διάρκεια τθσ 

προετοιμαςίασ λερωκεί το δάπεδο ι άλλεσ επιφάνειεσ με τρόφιμα ι υγρά. 

 Ο κακαριςμόσ των επιφανειϊν γίνεται από τθ κορυφι προσ τθ βάςθ και από 

τισ εξωτερικζσ γωνίεσ προσ το κζντρο για να μθν ςυςςωρεφεται ςκόνθ ςτισ 

γωνιζσ. 

 Κακθμερινά κακαρίηονται και απολυμαίνονται: μαγειρικά ςκεφθ όπωσ 

μαχαιρίδια, λαβίδεσ, μθχανζσ κοπισ κιμά, μίξερ και εξωτερικζσ και εςωτερικζσ 

επιφάνειεσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, πάγκοι εργαςίασ, επιφάνειεσ κοπισ, 

τροχιλατα ερμάρια αποκικευςθσ φαγθτοφ, επιφάνειεσ που ζρχονται ςε 

επαφι με τα χζρια όπωσ διάφορεσ λαβζσ και διακόπτεσ και τζλοσ δάπεδα, 

τοίχοι. 

 Κακθμερινά κακαρίηονται και απολυμαίνονται όλοι οι κάδοι των 

απορριμμάτων. 

 Δφο φορζσ το χρόνο ι και ςυχνότερα ανάλογα με τισ ανάγκεσ κακαρίηονται 

και απολυμαίνονται: ψευδοροφζσ, καπάκια κλιματιςμοφ και φωτιςμοφ. 

 Κάκε δφο εβδομάδεσ κακαρίηονται επιμελϊσ τα φίλτρα των απορροφθτιρων 

πάνω από τισ εςτίεσ. 

 Ανάλογα με τισ ανάγκεσ κακ’ υπόδειξθ του προϊςτάμενου των μαγειρείων 

γίνεται ςφουγγάριςμα του δαπζδου με μθχανι τριβισ.  Κακαρίηονται και 

απολυμαίνονται κάκε μζρα οι ςφουγγαρίςτρεσ, τα πανιά και ο κουβάσ 

κακαριότθτασ και αφινονται να ςτεγνϊςουν γυριςμζνα ανάποδα. 

Χρθςιμοποιοφμε ξεχωριςτό εξοπλιςμό κακαριότθτασ για τισ τουαλζτεσ. 
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 Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και ο εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ 

αποκθκεφονται ςε χϊρο μακριά από το χϊρο προετοιμαςίασ και διανομισ 

τροφίμων 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ - ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΟΡΗΣ: 

 

 

 απομακρφνονται και αφαιροφνται υπολείμματα τροφίμων, βρωμιάσ και λιπϊν 

με πλφςιμο, τρίψιμο και ξζβγαλμα. Χρθςιμοποιείται απορρυπαντικό με 

ςφουγγάρι ι βοφρτςα, ξεβγάηονται με κακαρό νερό. 

 απολυμαίνονται τα μαγειρικά ςκεφθ με εμβάπτιςθ ςε απολυμαντικό 

παραγϊγων χλωρίου διαλυμζνο ςε χλιαρό νερό χωρίσ τθ χριςθ ςφουγγαριοφ. 

 απολυμαίνονται οι επιφάνειεσ με κακαρό πανί εμβαπτιςμζνο ςε απολυμαντικό 

παραγϊγων χλωρίου διαλυμζνο ςε χλιαρό νερό ξεβγάηονται ςκεφθ και 

επιφάνειεσ με κακαρό νερό, ςτεγνϊνονται ςτον αζρα και αποκθκεφονται ςε 

κακαρζσ επιφάνειεσ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΩΝ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 

 

 Βφκιςμα ςε δοχείο με ηεςτό νερό και κακαριςτικό για να απομακρυνκοφν τα 

λίπθ. 

 Μοφλιαςμα για περίπου μία ϊρα. Ξζβγαλμα με άφκονο νερό. 

 Στζγνωμα και τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ τουσ_ Γίνεται κακθμερινά επιςταμζνθ 

κακαριότθτα του χϊρου, ενϊ ο γενικόσ  κακαριςμόσ γίνεται κάκε 15 θμζρεσ.  

 Ο κακθμερινόσ ζλεγχοσ γίνεται από τον Υπεφκυνο του Τμιματοσ Διατροφισ, 

ενϊ παράλλθλουσ ελζγχουσ κάνει και το Γραφείο Ελζγχου Λοιμϊξεων.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΑΡΟΘΗΚΩΝ (μαγειρείων και τροφίμων) και τραπεηαρίασ: 

 

Ο κακαριςμόσ κακθμερινά περιλαμβάνει:  

   

1. Σκοφπιςμα των δαπζδων με ςάρωκρο.  

2. Μετακίνθςθ των αντικείμενων χωρίσ να αλλάηονται οι κζςεισ τουσ.  

3. Κακαριςμό ραφιϊν.  

4. Κακαριςμό και απολφμανςθ ςε  ράφια, τοίχουσ, πόρτεσ, καπάκια φωτιςμοφ, 

χϊρουσ  πίςω από αντικείμενα, ψυγεία εςωτερικά και εξωτερικά, 

ςφουγγάριςμα δαπζδου.  

 

      Γενικόσ κακαριςμόσ:  

Η ςυχνότθτα είναι ανάλογθ με το φόρτο εργαςίασ τθσ κουηίνασ και το επίπεδο του 

κακθμερινοφ κακαριςμοφ. Ο γενικόσ  κακαριςμόσ (ράφια – ανοξείδωτεσ επιφάνειεσ)  

γίνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ (μθνιαία τουλάχιςτον): τα ράφια  δφο (2) φορζσ τθν 

εβδομάδα, οι ανοξείδωτεσ επιφάνειεσ πλθςίον του εδάφουσ κάκε μζρα, οι ανοξείδωτεσ 

επιφάνειεσ – απολφμανςθ  (καλό ξζβγαλμα).  
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Οι εργαςίεσ γενικοφ κακαριςμοφ περιλαμβάνουν:  

 Κακαριςμό και πλφςιμο φίλτρων κλιματιςμοφ.  

 Κακαριςμό και πλφςιμο φίλτρων απαγωγϊν.  

 Κακαριςμό και απολφμανςθ ψευδοροφϊν, καπάκια κλιματιςτικϊν 

μθχανθμάτων και τα καπάκια φωτιςμοφ. 

 Ρλφςιμο τοιχοποιίασ – πλακιδίων με ιςχυρό απορρυπαντικό για λίπθ.  

 Ρλφςιμο πάγκων και νεροχυτϊν.  

 Γενικό κακαριςμό αποκθκϊν. 

 Γενικό κακαριςμό βεραντϊν, πρεβαηιϊν, WC, κοιν. χϊρων κ.ά. 

 Ρλφςιμο κάδων απορριμμάτων.  

 Ρλφςιμο τροχϊν όλων των τροχιλατων κουηίνασ (τραπζηια, καρότςια 

μεταφοράσ δίςκων, πιατοκικεσ κλπ).  

 Γενικό κακαριςμό λοιπϊν βοθκθτικϊν χϊρων 

 Σκοφπιςμα και μθχανικό πλφςιμο δαπζδων και ςχαρϊν δαπζδων.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΡΕΔΩΝ ΜΑΓΕΙΙΩΝ 

 

 

   Το τροχιλατο κακαριςμοφ πρζπει να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά    

  και μόνο ςτο χϊρο των μαγειρείων. 

 Χρθςιμοποιοφνται κακαρζσ και ςτεγνζσ ςφουγγαρίςτρεσ, κακαρά πανιά 

και κουβά. 

      Χρθςιμοποιείται απολυμαντικό παραγϊγων χλωρίου διαλυμζνο ςε   

      χλιαρό νερό. 

 Χρθςιμοποιείται ςτο ςφουγγάριςμα θ μζκοδοσ του διπλοφ κουβά 

 Αλλάηεται ςυχνά το νερό του κουβά. 

 Αδειάηετε το χρθςιμοποιθμζνο νερό ςε βακφ νεροχφτθ και πότε ςε νιπτιρα 

 Μετά το τζλοσ τθσ απολφμανςθσ ξεπλζνονται οι επιφάνειεσ και τα 

δάπεδα με κακαρό νερό. 

      

 

 

                             
 
                      Ακριβζσ  Αντίγραφο                              Ο  κοινόσ Διοικθτισ  ΚΑΤ-ΕΚΑ                      
                                  
                                                                                                   Ηλιόπουλοσ Ιωάννθσ 
                                                                                 

ΑΔΑ: ΩΥΟ0ΟΡΡ1-ΜΣΠ
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