
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) 

 

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειµένου αυτή να προσδιορισθεί 

αντικειµενικά µε τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκοµείου, είναι δε 

απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς, σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

Σε ορισµένα σηµεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή 

η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουµένων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να 

αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριµένα προϊόντα ή εµπορικά σήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές 

τα ζητούµενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναµα των ενδεικτικώς 

αναφεροµένων. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν προσφορές 

τεκµηριώνοντας µε τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία) 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την καθαριότητα και την απολύµανση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του Νοσοκοµείου µας  εκτάσεως 

σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες, καθ΄ όλο το 24ωρο και για όλες τις 

ηµέρες του χρόνου, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 

2. Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 

πλήρως τη νοµοθεσία, τους κανονισµούς υγιεινής και ασφάλειας , τις κείµενες 

υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

του Νοσοκοµείου και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό.  

3. Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται καθηµερινά περιλαµβανοµένων των 

Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων ηµερών όλο το  εικοσιτετράωρο, περιλαµβάνει 

δε όλα τα τµήµατα και χώρους του Νοσοκοµείου µας, που κατά την κατάρτιση της 

σύµβασης λειτουργούν και χρησιµοποιούνται. Ο ανάδοχος είναι εξάλλου 

υποχρεωµένος σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 



Νοσοκοµείου, να καθαρίζει και τυχόν χώρους του Νοσοκοµείου µας, που κατά τη 

κατάρτιση της σύµβασης δεν χρησιµοποιούνται. Η συµµετοχή στην παρούσα 

σηµαίνει γνώση εκ µέρους του αναδόχου των χώρων του Νοσοκοµείου µας, που 

σήµερα χρησιµοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών, ακόµη κι αν 

δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα  ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην έκτασή 

τους.  

4. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες 

πέραν των συµβατικών σε ποσοστό µέχρι    30 % για κάλυψη τυχόν εκτάκτων 

αναγκών που δεν µπορούν να προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται 

εγγράφως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Η τιµή των προσθέτων 

εργασιών θα υπολογίζεται από την προσφερθείσα τιµή, η οποία δεσµεύει τον 

ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία µπορεί να µειώσει τους χώρους εφόσον δε 

λειτουργούν και το τίµηµα θα µειωθεί µε ανάλογη µείωση του προσωπικού.  

5. Ως ολοκλήρωση του καθαρισµού θεωρείται και η αποκοµιδή των απορριµµάτων 

που θα γίνεται σύµφωνα µε τις συστάσεις της  Επιτροπής Νοσοκοµειακών 

Λοιµώξεων (Ε.Ν.Λ.),και τον Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας  του Νοσοκοµείου µας. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική 

νοµοθεσία για την διαχείριση των νοσοκοµειακών απορριµµάτων (Ενδεικτικά 

αναφέρεται το KYA 146163/2012 , ΦΕΚ 1537 ). Τα νοσοκοµειακά απορρίµµατα θα 

διαχωρίζονται στα: α) αστικά στερεά απόβλητα οικιακού τύπου (  ΑΣΑ )  τα οποία 

τοποθετούνται σε µαύρους σάκους µιας χρήσης. β) επικίνδυνα απόβλητα αµιγώς 

µολυσµατικά ( ΕΑΑΜ )  τα οποία τοποθετούνται σε κίτρινους σάκους ή δοχεία 

µιας χρήσης (αιχµηρά) , αδιαφανή ,αδιάτριτα , αδιαπέραστα από υγρασία και να 

φέρουν ευδιάκριτα το αναγνωριστικό σήµα  << Απόβλητα Υγειονοµικής Μονάδας 

>> ( ΑΥΜ )  και το σήµα του βιολογικού κυνδύνου ,  γ) µικτά επικίνδυνα απόβλητα  

( ΜΕΑ ) , τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά χαρτοκυτία µιας χρήσης (Hospital 

boxes) και στη συνέχεια κλείνονται σε κόκκινο σάκο µε το αναγνωριστικό σήµα << 

Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων >> ( ΑΥΜ )  και το σήµα του βιολογικού – 

τοξικού κινδύνου κόκκινου χρώµατος . Επιπλέον του χάρτινου δοχείου  , τα 

µολυσµατικά απόβλητα των ανωτέρω κατηγοριών θα τοποθετούνται  τα χάρτινα 

δοχεία και σε σάκους αντίστοιχων χρωµάτων  που θα φέρουν τις παραπάνω 

επισηµάνσεις . Όλοι οι σάκοι αποµακρύνονται όταν έχουν γεµίσει κατά τα 2/3 και 

δένονται µε σφιγκτήρα. Απαραίτητα όλοι οι σάκοι θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα 

στην οποία θα αναγράφεται το Νοσοκοµείο , το τµήµα απ' το οποίο προέρχονται, 

η ηµεροµηνία και η ώρα αποκοµιδής. Οι σάκοι θα πρέπει να είναι  αδιαφανείς, 

αδιάτρητοι και  αδιαπέραστοι από υγρασία. Τα απορρίµµατα θα πρέπει να  



συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και 

αποκλείονται οι διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαµβανόµενης πλήρωσης της 

συσκευασίας. Κάθε φορά θα αλλάζει ο σάκος και µια φορά την ηµέρα θα 

πλένονται οι περιέκτες στους θαλάµους και στους κοινόχρηστους χώρους 

(εσωτερικούς-εξωτερικούς). Για τη µεταφορά των απορριµµάτων πρέπει να 

χρησιµοποιούνται τροχήλατοι κάδοι, οι οποίοι θα κλείνουν ασφαλώς και θα 

απολυµαίνονται στο τέλος κάθε βάρδιας. Οι τροχήλατοι κάδοι θα διακρίνονται σε 

οικιακών και µολυσµατικών. Οι σάκοι θα πρέπει να τοποθετούνται στον 

τροχήλατο κάδο µε την αντίστοιχη σήµανση. Ο κάδος θα  είναι ανοξείδωτος, 

χωρητικότητας 350-500 lt, να διαθέτει καπάκι και προστατευτικά για την αποφυγή 

πρόσκρουσης. Στον πυθµένα του θα υπάρχει αποχέτευση για τον συχνό 

καθαρισµό του.  O aανάδοχος αναλαβαίνει εκτός από την µεταφορά των σακών 

στον ψυκτικό θάλαµο , την σωστή τοποθέτηση  τους µέσα στον ψυκτικό θάλαµο 

καθώς επίσης και την καθαριότητα περιµετρικά των ψυκτικών θαλάµων . των Σε 

περίπτωση που δεν τηρείται η διαδικασία διαχείρισης των απορριµµάτων, η 

∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου έχει το δικαίωµα να επιβάλλει πρόστιµο  300,00 ΕΥΡΟ 

για κάθε παράβαση. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία µηχανήµατα, υλικά και 

εξοπλισµό για την παροχή των υπηρεσιών του, καθώς επίσης σάκους 

απορριµµάτων ( κόκκινους-κίτρινους-µαύρους ) .  

8. Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

καθαρισµού πρέπει να είναι καινούργια και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση 

τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εµφάνιση.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού, τα 

οποία θα πρέπει να αποδεικνύει µε σχετικά έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας.  

10. Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 

αντικαταστήσει αµέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι 

απρόσκοπτη.  

11. Το Νοσοκοµείο µας, παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη  των εργαλείων, 

των µηχανηµάτων και υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το 

προσωπικό του. Τα υλικά πολλαπλών χρήσεων (σφουγγαρίστρες, µάπες µε 

µικροϊνες, πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα στεγνώνονται σε 

στεγνωτήρια που θα βρίσκονται εντός του χώρου του νοσοκοµείου. 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 λόγο των αντικειµένων που φέρνει 

ή έχει αποθηκευµένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του στο χώρο του 

Νοσοκοµείου µας. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και 

ασφάλειας και να συµµορφώνεται µε τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκοµείου µας. 

13. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση  οποιασδήποτε ζηµιάς ή 

βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του 

Νοσοκοµείου µας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε 

υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.  

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρµόδιους του 

Νοσοκοµείου µας µε σκοπό την επισήµανση τυχόν παραλείψεων όσο και 

παραπόνων.  

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή 

πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους 

υπεύθυνους του Νοσοκοµείου µας και την Ε.Ν.Λ. H γνωστοποίηση θα 

φυλάσσεται στο φάκελο της καθαριότητας στο Γραφείο Επιστασίας του 

Νοσοκοµείου . Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την 

αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας θα 

επιβάλλονται από το Νοσοκοµείο µας, οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:  

16. Για κάθε  παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα επισηµανθεί στον ανάδοχο θα 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα από ίση µε ποσοστό από 3% έως 10%, 

παρακρατούµενης από την µηνιαία αµοιβή. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκοµείο 

δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση.  

17. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να 

υπάρχει έγκριση από την Ε.Ν.Λ. και τον Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας . Η έγκριση θα 

φυλάσσεται στο φάκελο της καθαριότητας στο Γραφείο Επιστασίας του 

Νοσοκοµείου . 

18. Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει  να παρακωλύεται η  

λειτουργία του Νοσοκοµείου ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και 

επισκέπτες.  

19. 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.  

20. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τις 

αυξηµένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός 



Νοσηλευτικού Ιδρύµατος.  

21. Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει µε τις σχετικές οδηγίες του 

Νοσοκοµείου πρόγραµµα για την καθαριότητα και την απολύµανση των χώρων. 

Επιπλέον µέτρα απολύµανσης µπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη. 

22. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των 

υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας, µηχανήµατα, 

εξοπλισµό, σακούλες απορριµµάτων) 

23. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης µε την παροχή των παρακάτω ειδών ατοµικής 

υγιεινής για τις ανάγκες των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού του 

Νοσοκοµείου. Οι εκτιµώµενες ποσότητες αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΜΗΝΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΤΟΥΣ 

Χαρτί Υγείας  
(Χηµικός και θερµοπλαστικός πολτός πλήρως 
υδατοδιαλυτός µη ανακυκλώµενος 140 gr τουλάχιστον) 

ΡΟΛΟ 
2.500 

περίπου 
23.500 

περίπου 

Χειροπετσέτες 
(Χηµικός και θερµοπλαστικός πολτός πλήρως 

υδατοδιαλυτός µη ανακυκλώµενος 320 gr, 30gr ανά 
φύλλο, διαστάσεων 21x25 cm τουλάχιστον). 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΤΩΝ 100 

ΦΥΛΛΩΝ 
21*25 cm 

2.500 

περίπου 

23.500 

περίπου 



Κρεµοσάπουνο 

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία µιας 
χρήσης του  1 ltΕπισηµαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα 
επαναπληρώνονται µε σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται 
απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή αποικισµού 
τους µε µικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται 

νέο δοχείο. Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς 
παράγοντες του δέρµατος. Να έχει ουδέτερο PH 5,5-7 και 
να είναι δερµατολογικά ελεγµένο. Να περιέχει 
επιπρόσθετα µία ή περισσότερες ουσίες σαν 
συντηρητικά συστατικά για τη µη ανάπτυξη µικροβίων, 
όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος 

δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ., 3320 παράρτηµα VI 
(εκτός triclosan). Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (απαιτείται 
γνωστοποίηση στον ΕΟΦ) ή σαν απορρυπαντικό 
χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΧΚ) η οποία να 
προσκοµιστεί στην τεχνική προσφορά. Να κατατεθούν 
µελέτες συµβατότητας µε τα αλκοολικά αντισηπτικά του 

νοσοκοµείου µας.  Να αναφέρονται σαφώς τα 
συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του(στα ελληνικά) 
και να κατατεθούν 3 (τρία) δείγµατα στην κανονική τους 
συσκευασία. Κάθε συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται 
και από αντλία για χρήση εκτός dispenser. 

ΛΙΤΡΟ 
220 

περίπου 
2.400 

περίπου 

Επισηµαίνεται ότι απαιτείται τακτικός και επαναλαµβανόµενος εφοδιασµός µε υλικά  

(χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.) σε όλους τους χώρους.  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να τοποθετήσει µε δική του οικονοµική επιβάρυνση τις 

βάσεις ( θήκες ) στις χειροπετσέτες , κρεµοσάπουνα και χαρτί υγείας ( κλειστού 

τύπου  θήκη ) σε όλους τους χώρους του Νοσοκοµείου , κατόπιν ενηµερώσεις του  

από το Γραφείου Επιστασίας . Επίσης τα ανωτέρω ( θήκες κλειστού τύπου )  

θεωρούνται αναλώσιµα υλικά  , κατόπιν τούτου οποιαδήποτε φθορά παρουσιαστεί 

αντικαθιστάται άµεσα από τον ανάδοχο . 

 

24. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται µε δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού 

ρεύµατος, θέρµανσης, κλιµατισµού και καυσίµων, τα οποία βαρύνουν το 

Νοσοκοµείο, µε την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον 

ανάδοχο. 

25. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιοδήποτε λόγο την παροχή των 

υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς, 

συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού. 

 

 

 

 

 



Άρθρο 2. 

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους 

Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον 

εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκοµείο, βάσει Οδηγών 

Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους,  ΙSO ELOT. 

2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας, 

υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή 

κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύµβασης και τα έγγραφα των διάφορων 

Αρµόδιων Αρχών σχετικά µε τους εν λόγω Κανονισµούς. 

3. Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρµόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να 

ελέγχουν τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τους Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας. 

 

Άρθρο 3. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έµπειρο προσωπικό (µε προϋπηρεσία σε χώρο 

παροχής Υπηρεσιών Υγείας) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευµένο σε γενικούς 

και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα µε τη θέση εργασίας του, σύµφωνα µε 

πρόγραµµα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί. 

2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού 

του για θέµατα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και 

υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νοµοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. Υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικά εκπαιδεύσεις του 

προσωπικού του , στην καθαριότητα Νοσοκοµειακών Χώρων ( ιδιαίτερα για το 

προσωπικό που ασκείται σε κλειστά τµήµατα ΧΕΙΡ-ΜΕΘ-ΜΟΝΑ∆Α ) . 

3. 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. Παράβαση της 

υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωµα στο Νοσοκοµείο για µονοµερή καταγγελία της 

συµβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου 

4. 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.  

5. Στο Νοσοκοµείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζοµένων στο Ι.Κ.Α ή 

σε άλλο δηµόσιο οργανισµό.  Αλλοδαποί µπορούν να απασχοληθούν µόνο εφ' όσον 

έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης 

µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του 

προσωπικού µε τον ανάδοχο. 

6. Το προσωπικό που θα απασχολείται  από τον ανάδοχο πρέπει να είναι  υγιές, γεγονός 

που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρηµένου από τις 

αρµόδιες αρχές , θα προσκοµίσει τα παραστατικά του εµβολιασµού του προσωπικού 

στην ΕΝΛ. Σηµειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β  και να 

είναι εφοδιασµένο µε κάρτα εµβολιασµού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου. 

7. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική 

γλώσσα (ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από 

πλευράς συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκοµείου µας. 

8. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο την αποµάκρυνση 

εργαζοµένων από την εργασία στο συγκεκριµένο χώρο, που κρίνει ότι δεν 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις 

οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκοµείου. Ο εργαζόµενος δεν έχει καµία αξίωση για το 

λόγο αυτό από το Νοσοκοµείο. 

9. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, 

δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε το Νοσοκοµείο, οι δε µισθοί 

και αµοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται 

από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,  ο 

οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι αυτών µε τους οποίους συνδέεται  µε εργασιακή 

ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορµής των σχέσεων αυτών. 

10. Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει καθηµερινά τουλάχιστον 40  εργαζόµενους  

,  8  ωρών εργασίας ηµερησίως έκαστος , 960  εργατοώρες ηµερησίως , για τον 

καθαρισµό των χώρων του Νοσοκοµείου, τα οποία θα καλύπτουν  όλες τις  βάρδιες σε 

όλα τα τµήµατα του Νοσοκοµείου.  Σε περίπτωση µη πλήρους απασχόλησης του 

προσωπικού ( µερική απασχόληση) ο αριθµός των ατόµων προσαυξάνεται αναλόγως. 

Επισυνάπτεται πίνακας κατανοµής του προσωπικού ανά βάρδια. 

11. Το Νοσοκοµείο δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους 

υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθµητικά όσο και κατά 

ειδικότητες δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του Νοσοκοµείου. Στο τέλος των τεχνικών 

προδιαγραφών επισυνάπτεται  το πρόγραµµα του προσωπικού καθαριότητας του 

Νοσοκοµείου µας . 



12. Το προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες είναι επιφορτισµένο µε την 

καθαριότητα καθώς και τη διαχείριση του καθαρού και ακάθαρτου ιµατισµού σε 

συνεργασία µε το γραφείο ιµατισµού του νοσοκοµείου. 

13. Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωµατικής ανάπαυσης (repo) θα 

εναλλάσσονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των 

χώρων του Νοσοκοµείου.  

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραµµα εργασίας για το προσωπικό του, 

το οποίο θα κοινοποιείται στον εργοδότη. Το µηνιαίο πρόγραµµα του προσωπικού 

καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χώρος που θα 

απασχολείται ο κάθε εργαζόµενος, θα παραδίδεται στον προϊστάµενο του Τµήµατος 

Επιστασίας, το αργότερο την 25η ηµέρα του προηγούµενου µήνα. Επίσης θα κατατίθεται 

και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το τµήµα στο 

οποίο εργάζεται. Το πρόγραµµα θα φυλάσσεται στο φάκελο της καθαριότητας στο 

Γραφείο Επιστασίας του Νοσοκοµείου .Σε περίπτωση αλλαγής στο πρόγραµµα του 

προσωπικού ο ανάδοχος θα καταθέτει στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Επιστασίας το 

νέο πρόγραµµα και αυτό θα  φυλάσσεται στο φάκελο καθαριότητας µαζί µε το αρχικό 

κατατεθειµένο πρόγραµµα . 

15. Το προσωπικό θα είναι µόνιµο για κάθε νοσηλευτικό τµήµα δεν θα µετακινείται κατά τη 

διάρκεια της βάρδιας και δεν θα εναλλάσσεται (ειδικά σε κλειστά τµήµατα όπως µονάδες 

και χειρουργεία). Αλλαγές θα γίνονται µόνο µετά από ενηµέρωση του Προϊστάµενου του 

Γραφείου Επιστασίας και µε τη σύµφωνη γνώµη αυτού.  

16. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για 

τις ώρες εβδοµαδιαίως ανά άτοµο, σε δε περίπτωση µερικής απασχόλησης η δύναµη 

προσωπικού θα αυξάνεται αναλόγως.  

17. Σε περίπτωση που ο αριθµός του απασχοληµένου προσωπικού είναι λιγότερος από 

εκείνον που αναγράφεται στο πρόγραµµα και που είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην υπηρεσία του Νοσοκοµείου µας, θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  

i. Πρόστιµο 44 € για την απουσία κάθε ατόµου σε ένα 24ωρο.  

ii. Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  

iii. Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 

iv. Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  

 

18. 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. 

19. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης και µετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του 



αναλαµβάνουν  την υποχρέωση να τηρούν εµπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους 

έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά µε τις δραστηριότητες και τους χώρους 

του Νοσοκοµείου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά µε την 

κατάσταση υγείας των ασθενών  και γενικά κάθε στοιχείο που µπορεί να θεωρηθεί ότι 

εµπίπτει στο ιατρικό απόρρητο. 

20. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης 

ατυχηµάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζοµένου. Την ευθύνη για την 

τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος. 

21. Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισµό του 

Νοσοκοµείου, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, µε δική του 

δαπάνη, να αποκαταστήσει άµεσα τη βλάβη και ο εξοπλισµός να παραδοθεί στην ίδια 

καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί. 

22. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατοµικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε 

καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή. 

23. Η προµήθεια, συντήρηση και πλύσιµο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι οµοιόµορφη και 

ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώµατος ώστε η εµφάνισή του να είναι άριστη και να 

τυγχάνει της εγκρίσεως του Νοσοκοµείου µας.  

24. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόµενο 

πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν 

την επωνυµία και το λογότυπο του αναδόχου. Το χρώµα των στολών εργασίας πρέπει 

να εγκριθεί από το Νοσοκοµείο,  ώστε να µην οµοιάζει µε τον χρωµατισµό των στολών 

εργασίας του προσωπικού του του Νοσοκοµείου. Προτείνεται Σιέλ – Μπλε.  

25. Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε 

εµφανές σηµείο ειδική πλαστικοποιηµένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής : 1) 

φωτογραφία 2) ονοµατεπώνυµο 3) ειδικότητα εργασίας 4)  τµήµα 5) επωνυµία και 

λογότυπο του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 

ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, µηχανηµάτων και σάκων 

καθαριότητας. Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετικά έγγραφα ότι είναι 

άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείµενη 

νοµοθεσία. Οι σάκοι απορριµµάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την 



διαρροή υγρών.  

2. Τα υλικά καθαρισµού, απολύµανσης και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται τελούν 

υπό την έγκριση του Νοσοκοµείου.  

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών καθαρισµού, 

απολύµανσης, πληροφοριακά έντυπα, δελτία δεδοµένων ασφαλείας. Για τα υλικά 

απολύµανσης πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. Τα 

απορρυπαντικά  να φέρουν αριθµό έγκρισης από το Γενικό Χηµείο του Κράτους και να 

είναι διακριτικά αρωµατισµένα.  

4. Τα απολυµαντικά (χλώριο και δισκία ∆ιχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) 

δαπέδων - επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού 

χλωρίου (4% έως 6%)  ή τα ppm που αποδεσµεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η 

σύνθεσή του καθώς και η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης.Τα έγγραφα αυτά θα 

φυλάσσονται στο φάκελο της καθαριότητας στο Γραφείο Επιστασίας του Νοσοκοµείου 

. 

5. Η καθαριότητα καθηµερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική µηνιαία 

καθαριότητα, και τα υλικά που χρησιµοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο µε 

συνεργασία και γραπτές οδηγίες του επόπτη καθαριότητας, της προϊσταµένης 

τµήµατος ή κλινικής ή οποιουδήποτε άλλου αρµοδίου. Τα έγγραφα αυτά θα 

φυλάσσονται στο φάκελο της καθαριότητας στο Γραφείο Επιστασίας του Νοσοκοµείου 

. 

6. Ο µηχανικός εξοπλισµός πλυσίµατος, παρκεταρίσµατος και απολύµανσης των χώρων 

και µικροεργαλεία (κουβάδες καθώς και µηχανή πλύσεως και καθαρισµού δαπέδων που 

θα λειτουργεί µε ρεύµα ή µπαταρία και θα ευρίσκεται σε µόνιµη βάση στο Νοσοκοµείο 

και άλλα όπως αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση του µηχανικού εξοπλισµού) 

θα διατίθενται από τον ανάδοχο.  

7. Ο τεχνικός εξοπλισµός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :  

i. Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκοµείου, για την 

καθαριότητα.  

ii. Να είναι αµεταχείριστος. 

iii. Ο εξοπλισµός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισµού, απαραιτήτως να είναι 

πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα, αχρησιµοποίητα και 

κατασκευασµένα  παρασκευασµένα (υλικά καθαριότητας) µε τις τελευταίες 

επιστηµονικές εξελίξεις.  

iv. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, 

τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εµφάνιση.  

v. Ο εξοπλισµός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισµού να µην προκαλούν φθορές 



(βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του 

νοσοκοµείου.  

vi. Τα απαραίτητα µηχανήµατα - εξοπλισµός (κάδοι σφουγγαρίσµατος διπλού 

συστήµατος, σφουγγαρίστρες, πανέτες µε µικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών µε 

όλα τα συνοδευτικά εξαρτήµατα κτλ) να είναι διαφορετικά για κάθε Κλινική - 

Τµήµα - Εργαστήρια - Μονάδες, πτέρυγα ∆ιοίκησης και άλλων Υπηρεσιών και 

να µην µεταφέρονται εκτός των τµηµάτων για τα οποία προορίζονται. Σε 

περίπτωση αιτιολογηµένης µεταφοράς θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά ο 

ανελκυστήρας ακαθάρτων. 

vii. Ο παραπάνω χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός των χώρων να είναι 

µαρκαρισµένος µε την ονοµασία του χώρου και την χρήση για την οποία 

προορίζεται.  

viii. Σε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιηµένο έντυπο µε τις οδηγίες 

χρήσης και τις αραιώσεις των απορρυπαντικών και απολυµαντικών 

διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται καθώς επίσης και να διατίθενται εύχρηστοι 

δοσοµετρητές για κάθε τρόλεϊ..  

ix. Για τους θαλάµους αποµόνωσης των Κλινικών να χρησιµοποιείται ξεχωριστός 

εξοπλισµός και υλικά καθαρισµού.  

8. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για 

συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισµού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης 

παροχή των εγκεκριµένων από το Νοσοκοµείο προϊόντων καθαρισµού και 

απολύµανσης. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, 

επικαλούµενος τους ανωτέρω λόγους.  

9. Τα απορρίµµατα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα µεταφέρονται 

στους χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία 

του Νοσοκοµείου µας, δύο (2) τουλάχιστον φορές ηµερησίως, έτσι ώστε να είναι 

εύκολη η ανακοµιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα µεταφοράς απορριµµάτων.  

10. Όλες οι σακούλες των απορριµµάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να 

χρησιµοποιούνται για δεύτερη φορά. 

11. 0 ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό µε τα κατάλληλα για κάθε 

εργασία γάντια, ιδίως δε µε χονδρά (κουζίνας), µιας χρήσεως και δερµάτινα χονδρά 

γάντια τους µεταφορείς των απορριµµάτων.  

12. Τα υλικά καθαρισµού και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται προτείνονται από τον 

ανάδοχο και εγκρίνονται από το Νοσοκοµείο µας, τόσο όσο προς την ποιότητά τους, 

όσο και ως προς την ποσότητά τους.  



13. Το Νοσοκοµείο µπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισµένων απολυµαντικών και υγρών 

καθαρισµού γενικότερα, σε περίπτωση µη ικανοποίησης από τα χρησιµοποιούµενα. 

14. Σε περίπτωση που νέες µέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισµό και 

απολύµανση, ο ανάδοχος υποχρεούται  να χρησιµοποιεί τις βελτιωµένες µεθόδους και 

µέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη 

χρήση των υλικών καθαριότητας και µεθόδων που χρησιµοποιούν.  

15. Tα υλικά καθαρισµού θα είναι σε επαρκεί ποσότητα  ώστε να καλύψουν δυο εβδοµάδες 

, θα φυλάσσονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο  , που θα παρέχει το Νοσοκοµείο 

, σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο . Στο τέλος κάθε εβδοµάδας ο αποθηκευτικός αυτός 

χώρος θα τροφοδοτείται µε νέα υλικά έτσι ώστε πάντοτε να διασφαλίζεται επάρκεια 

τουλάχιστον 2 εβδοµάδων . Το Τµήµα επιστασίας του Νοσοκοµείου θα ορίζει υπεύθυνο 

υπάλληλο του Νοσοκοµείου που θα επιβλέπει το σωστό εφοδιασµό της αποθήκης , µε 

τα σωστά υλικά σε επαρκεί ποσότητα και αναλογία . 

 

Άρθρο 5. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και κάθε 

εξουσιοδοτηµένο προς τούτο από το ∆.Σ πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών. Έλεγχος µπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούµενη 

ειδοποίηση από την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκοµείου, από µέλος της ∆ιοίκησης του 

Νοσοκοµείου και από τον Υπεύθυνο Επιστασίας. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι 

του ελέγχου που ενεργείται από την υγειονοµική υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές 

αυτεπαγγέλτως.  

2. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Νοσοκοµείου, 

τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του και 

τους όρους της σύµβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται.  Για όσα δεν 

αναγράφονται  στην σύµβαση ισχύουν  όσα  περιγράφονται  στην ∆ιακήρυξη και τις 

σχετικές Νοµοθεσίες που αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες του αναδόχου.   

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα 

που τον ασκούν. 

4. Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την επιτροπή ελέγχου καθαριότητας µε σκοπό 

την αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του 

αναδόχου, το οποίο θα υπογράφεται και από τα δύο µέρη. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συµµορφώνεται και να επιλαµβάνεται των αναφεροµένων στο βιβλίο 

ελλείψεων. Η επiιτροπή ελέγχου καθαριότητας επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη 



των παραλείψεων ή εάν δεν υπάρχει συµµόρφωση για την αποκατάσταση των 

ανωτέρω το αργότερο εντός του εποµένου 48ώρου, επιβάλλεται από το νοσοκοµείο 

πρόστιµο 100 €, αναγράφεται στο πρωτόκολλο του µήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση 

για ποινή και παρακρατείται από το µηνιαίο τίµηµα. Η απόφαση επιβολής προστίµου 

κοινοποιείται στον ανάδοχο που δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις 

εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προς αυτόν κοινοποίηση του προστίµου. 

Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωµα στο Νοσοκοµείο για µονοµερή 

καταγγελία της συµβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. 

5. Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και µέσω εντύπων που θα συµπληρώνονται 

σε εβδοµαδιαία βάση από τους προϊστάµενους των τµηµάτων και θα συλλέγονται από 

τον Προϊστάµενο του Γραφείου Επιστασίας. ∆είγµατα έντυπων εβδοµαδιαίας 

αξιολόγησης επισυνάπτονται στο τέλος των τεχνικών προδιαγραφών . Επίσης 

επισυνάπτεται έντυπο που αφορά την επιτροπή παρακολούθησης του έργου , 

συµπληρώνετε σε µηνιαία βάση από την προϊσταµένη του κάθε τµήµατος και αξιολογεί 

την µηνιαία καθαριότητα , στο τέλος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 6 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Σε περίπτωση πληµµελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισµού και απολύµανσης ο 

ανάδοχος ενηµερώνεται άµεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει 

άµεσα  την υπηρεσία, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. Σε 

περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµελώς  εκτελεσθείσες εργασίες 

άµεσα, τότε δεν καταβάλλεται αµοιβή για αυτές. Περαιτέρω  ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να 

αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο τις από τη σύµβαση προκαθορισµένες 

εργασίες καθαρισµού και απολύµανσης, σε βάρος του ανάδοχου, όταν αυτός - κατόπιν 

και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άµεσα τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση 

ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, κηρύσσοντας των 

ανάδοχο έκπτωτο  και να αξιώσει αποζηµίωση.  

 

 

Άρθρο 7. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζηµίωση έναντι του Νοσοκοµείου. για κάθε φθορά και 



βλάβη που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα αντικείµενα που χρησιµοποιεί  και 

καθαρίζει πέρα από τη κανονική και συνήθη χρήση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως το Νοσοκοµείο, τους υπαλλήλους 

του,  και κάθε τρίτο άτοµο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζηµίες και δαπάνες.  Ακόµη, να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη του Αναδόχου σχετιζόµενη µε τη παρούσα Σύµβαση. Το ίδιο ισχύει για κάθε  

παράβαση  που πηγάζει ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που  

συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση µε : 

i. σωµατικές βλάβες (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που απέβησαν 

θανατηφόρες), και/ή 

ii. οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του 

Νοσοκοµείου. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των 

εργαζοµένων και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχηµα στο προσωπικό του. 

 

Άρθρο 8. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά µε δική του δαπάνη, 

ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης σύµφωνα µε τη 

Ελληνική νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση, για οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες προβλέπονται ή εµπίπτουν στην παρούσα Σύµβαση, ιδίως δε την 

σχετικά µε την ασφάλιση του προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 

2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόµενες 

ασφαλιστικές καλύψεις καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου :  

i. Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, η οποία 

ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση του Έργου, περιλαµβανοµένων αλλά 

όχι µόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωµατικών βλαβών, απώλειας ή ζηµίας 

περιουσίας, ατυχηµατικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, 

µέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας 

συνετός λειτουργός έργου παρόµοιας φύσης, µεγέθους και χαρακτηριστικών 

του Έργου και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν θα είναι χαµηλότερα των 

Ευρώ 1.000.000,00 € ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00 € αθροιστικά 

ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαµβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του 

Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη 



προστήσαντος).  

ii. Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκοµείο θα αναφέρεται ως 

«συνασφαλιζόµενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόµου ευθύνη του 

Αναδόχου, την οποία έχει µε την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαµβάνει την, 

από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόµενη 

υποχρέωση του Ασφαλισµένου έναντι του προσωπικού του που είναι 

ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόµενες στην παρούσα 

σύµβαση εργασίες, σε περίπτωση σωµατικών βλαβών που θα προκληθούν 

κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα 

ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες 

και υπεργολάβους αυτού. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή. Σε 

περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 

Νοµοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές 

εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από 

τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

4. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους της 

αποδοχής ότι συµµορφώνονται επαρκώς µε τους όρους του παρόντος Άρθρου, του 

Προσαρτήµατος περί ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της 

παρούσας Σύµβασης . 

5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που 

απορρέουν ή σχετίζονται µε την παροχή των υπηρεσιών του και παραµένει αποκλειστικά 

και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζηµιών σε 

πρόσωπα ή / και πράγµατα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθµό καλύπτονται από 

ασφαλιστικές συµβάσεις ή αποζηµιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόµη και πέραν 

των ποσών κάλυψης των εν λόγω συµβάσεων. 

 

Άρθρο 9 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

Το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους 

νόµους που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύµβαση που θα υπογραφθεί µε 



τον ανάδοχο. 

Άρθρο 10. 

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ 

 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού µπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου 

ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στο αντικείµενο καθαριότητας Νοσοκοµείων, για να έχει 

σαφή εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται 

από µέλη της Ε.Ν.Λ. και  δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, όπως επίσης να 

ζητήσει από τον ανάδοχο δείγµατα των υλικών και ειδών που θα χρησιµοποιήσει. 

2. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η µε οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή µεταβίβαση προς 

τρίτους των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα 

σύµβαση 

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρµόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από 

ελέγχους είτε του νοσοκοµείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώµα 

Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, ∆/νση Υγιεινής Νοµαρχίας κ.τ.λ.) 

ΙΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και 

απολύµανσης, σύµφωνα µε όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, 

καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 

όπως  θα τεθούν κατά  την κατάρτιση της σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι στον καθηµερινό 

καθαρισµό περιλαµβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον 

µετά τον τακτικό καθαρισµό, το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος 

λερωθεί ξανά.  

 

Γενικές Αρχές 

 

1. H καθαριότητα θα γίνεται µε προεµποτισµένα πανιά δαπέδου ( όπου κρίνεται 

απαραίτητο θα χρησιµοποιείται το σύστηµα διπλού κουβά )  & επιφανειών 

2. Προηγείται ο καθαρισµός, έπεται η απολύµανση. 

3. Σε καµία περίπτωση δεν αναµιγνύεται απορρυπαντικό µε απολυµαντικό 

4. Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ 

5. Θα χρησιµοποιούνται εγκεκριµένα προϊόντα και µε ευθύνη του Αναδόχου θα 

τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή τους . Οι εργασίες θα 

ξεκινούν πρώτα από τους ποιό   καθαρούς  χώρους,  δηλ. οι διάδροµοι και οι 



κοινόχρηστοι χώροι,  µετά  οι θάλαµοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαµοι όπου 

νοσηλεύονται ασθενείς µε µεταδοτικά νοσήµατα ή πολυανθεκτικά µικρόβια .  

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις, θα 

πρέπει να καθαρίζονται , πριν από τους υπόλοιπους θαλάµους και  µε ξεχωριστό 

εξοπλισµό και υλικά καθαρισµού από τους υπόλοιπους χώρους .  

7. Ο εξοπλισµός θα διαφοροποιείται ανάλογα το χώρο στον οποίο θα χρησιµοποιείται 

ώστε τόσο το προσωπικό του Αναδόχου όσο και το προσωπικό του Νοσοκοµείου 

να είναι σε θέση να διακρίνει αν χρησιµοποιείται σωστά ο εξοπλισµός σε κάποιο 

χώρο του Νοσοκοµείου . 

8. Τα συγκεκριµένα χρώµατα θα αναφέρονται στη σύµβαση και τα σχετικά έγγραφα 

θα φυλάσσονται στο φάκελο καθαριότητας του Γραφείου Επιστασίας του 

Νοσοκοµείου . ∆ιαφοροποίηση στο χρωµατικό διαχωρισµό του εξοπλισµού θα 

γίνεται µόνο κατόπιν έγγραφης γνώµης της Ε.Ε.Λ και του Ε.∆.Υ , τα έγγραφα θα 

φυλάσσονται επίσης στον φάκελο του Γραφείου Επιστασίας . 

Παρατίθεται πίνακας ενδεικτικής πρότασης Χρωµατικού ∆ιαχωρισµού Εξοπλισµού 

Καθαρισµού η οποία είναι υποχρεωτική και θα αναφέρεται στη σύµβαση . 

 

                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

                                       

Μολυσµατικοί χώροι - 

και χώροι µόνωσης –Νιπτήρες-

Ντουζιέρες . 

 

                      Κίτρινο 

Τουαλέτες                      Κόκκινο  

Κουζίνες και γενικά χώροι 

παρασκευής και φύλαξης 

τροφίµων . Έπιπλα γραφείου . 

        

                   Πράσινο  

Χειρουργεία και χώροι 

επεµβάσεων  

 

                   Άσπρο  

Κρεβάτια –Κινητός εξοπλισµός .                     Μπλε  

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ- ΒΕΤΕΧ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ –

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ . 

                                                  



9. ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σκούπισµα µε αντιστατικό πανί, υγρό 

ξεσκόνισµα (µε προεµποτισµένα πανάκια), σφουγγάρισµα (σύστηµα µε 

προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.) 

10. Σε κάθε θάλαµο χρησιµοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεµποτισµένες 

πανέτες και ο επαρκής αριθµός προεµποτισµένων πανιών. Τα χρησιµοποιηµένα 

πανιά & πανέτες δεν ξαναχρησιµοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς 

περιέκτες (πχ δίχτυ) 

11. Πλύσιµο εξοπλισµού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωµα στο τέλος της βάρδιας. 

12. Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας. 

13. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαµβάνονται καθαρά και 

σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άµεσα. 

14. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιµοποιούνται στα 

Κλειστά Τµήµατα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν  και θα πλένονται ξεχωριστά. 

15. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιµοποιούνται για τη 

συλλογή µεγάλης ποσότητας αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών θα 

απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη (π.χ. Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.) 

16.  Στα κλινικά τµήµατα τα πανάκια που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των 

γραφείων ιατρών-νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της 

καθηµερινής καθαριότητας των θαλάµων( χρωµατισµός αναφέρεται στον  ανωτέρω 

πίνακα ) . 

Άρθρο 1 

 

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, 

ιδίως δε 

i. Λουτρά - Τουαλέτες  

ii. ∆ιάδροµοι  

iii. Αίθουσες αναµονής – Κόµβοι τµηµάτων 

iv. Γραφεία  

v. Σκάλες και ασανσέρ.  

vi. Κουζίνες Τµηµάτων- Ανάπαυση Προσωπικού  

vii. Μαγειρεία - Τραπεζαρία.  

viii. Βεράντες  

ix. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων 

x. Ψύκτες νερού  

2. Επίσης, καθηµερινός καθαρισµός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής 

χώρους: 



i. Control Room.  

ii. BMS. 

iii. W.C.  µηχανοστασίων.  

iv. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 

v. Όλους τους χώρους του Νεκροτοµείου (συµπεριλαµβανοµένου των 

ψυγείων-νεκροθαλάµων). 

vi. Φυλακίων (κεντρική πύλη & βορειοανατολική πύλη). 

      3.  Όποτε απαιτείται , κατόπιν εντολής της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου και ,µε 

αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου για τη λήψη όλων των απαραιτήτων µέτρων 

προστασίας και ασφάλειας έναντι τού προσωπικού καθαριότητας / του προσωπικού του 

νοσοκοµείου /των επισκεπτών/ των περιοίκων /κάθε τρίτου , να γίνεται καθαρισµός σε 

χώρους όπως π.χ ταράτσες , απολήξεις κλιµακοστάσιων , στο εσωτερικό κλειστών 

αίθριων , σε εισόδους λουκιών , φρεατίων  κ.λ.π 

 

                                                         ΑΡΘΡΟ 2  

                                   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΟ  

 

Η καθαριότητα και απολύµανση των χώρων γίνεται σύµφωνα µε όσα ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 

Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (Ε.Ν.Λ.) όπως  θα τεθούν κατά την κατάρτιση της 

σύµβασης, ειδικότερα για χώρους ζωτικής σηµασίας για τον ασθενή, όπως οι θάλαµοι 

αποµόνωσης, τα χειρουργεία,  µονάδες εντατικής θεραπείας, τα εργαστήρια, η 

αποστείρωση κλπ. 

 

 

 

2.1 ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ  

 

Ο θάλαµος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να µην 

κωλύονται άλλες δραστηριότητες (γεύµατα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, 

επισκεπτήριο κλπ).  Η καθαριότητα στους θαλάµους γίνεται καθηµερινά και ξεκινά µε:  

i. Αποκοµιδή των απορριµµάτων.  

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί  µιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαµο σε 

θάλαµο. Αν είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-

στεγνωτήριο για να πλένονται και να στεγνώνονται µετά από κάθε χρήση. 

Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.  



iii. Υγρό ξεσκόνισµα του θαλάµου µε προεµποτισµένα πανάκια το οποίο 

περιλαµβάνει το ξεσκόνισµα σε: τραπέζια , φωτιστικά τοίχου , ρολόγια τοίχου , 

καθίσµατα , πρεβάζια , παράθυρα , πόρτες και χερούλια τους , ντουλάπες και 

τζάµια παραθύρων. 

iv. Σφουγγάρισµα που εφαρµόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από µοκέτες και 

παρκέτα. Το σφουγγάρισµα θα γίνεται µε το σύστηµα µε προεµποτισµένες 

πανέτες το οποίο είναι το εξής: Τοποθετείται στο κοντάρι η προεµποτισµένη 

πανέτα. Το σφουγγάρισµα ξεκινάει από το εσωτερικό του θαλάµου και προς τα 

έξω. Στο τέλος η χρησιµοποιηµένη πανέτα απορρίπτεται και τοποθετείται καθαρή 

στο κοντάρι για τον επόµενο θάλαµο. Ο ελάχιστος αριθµός πανετών για ένα 

θάλαµο είναι δύο (2).  Εάν χρειαστεί απολύµανση, τα πανάκια θα πρέπει να είναι 

εµποτισµένα µε απολυµαντικό διάλυµα. 

v. Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθηµερινά σε πλυντήριο  

µε τους εξής τρόπους: 1. Στους 90 οC ή οπωσδήποτε >70 οC ή 2. Στους 60 οC µε 

την προσθήκη Cl2  µε  απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιµο 

αφαιρούνται τα ξένα σώµατα (τρίχες, χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα 

πανάκια  των WC πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό 

µετά το πέρας των πλύσεων είτε µε τις πανέτες είτε µε τις σφουγγαρίστρες θα 

πραγµατοποιείται µια κενή πλύση µε χλώριο για τη µείωση του µικροβιακού 

φορτίου.  

vi. Αν δηλωθεί µολυσµατικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή 

χρησιµοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάµους (σφουγγαρίστρα 

WC, πανάκια).  

vii. Στους διαδρόµους και στις µεγάλες ανοικτές επιφάνειες µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µηχανή ταυτόχρονου σκουπίσµατος και σφουγγαρίσµατος ή, 

εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα, διαφορετικού χρώµατος απ' αυτή του  WC, 

µε σύστηµα διπλού κουβά. 

 

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε 

κριθεί απαραίτητο. 

Καθαριότητα-απολύµανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και µετά από εξιτήρια 

ασθενών. 

Γενική Καθαριότητα θαλάµων πραγµατοποιείται τουλάχιστον δυο ( 2) φορές σε 

µηνιαία βάση .  Η γενική καθαριότητα περιλαµβάνει ανεξαρτήτως  ότι υπάρχει µέσα 

στο θάλαµο (νοσηλευτική κλίνη, κοµοδίνο, τραπεζίδιο , κινητού εξοπλισµού κ.τ.λ.) 



Συχνή καθαριότητα ( καθαρισµός –απολύµανση ) , κατά τη διάρκεια του 24ώρου 

στα πόµολα σε οποιαδήποτε θέση π.χ ντουλαπιών ,συρταριών κ.α ,    χειρολαβές 

σε οποιαδήποτε θέση π.χ ντουλαπιών , συρταριών κ.α  και στα κοµβία των 

ανελκυστήρων που υπάρχουν στους κόµβους κάθε ορόφου. 

Καθαριότητα τζαµιών τουλάχιστον 2 φορές µηνιαίως. 

Καθαριότητα καθισµάτων τουλάχιστον µία φορά µηνιαίως. 

 

2.1.1 Καθαριότητα –απολύµανση µηνιαίως ή µετά από εξιτήρια ασθενών . 

Να διενεργείται µηνιαίως γενικός καθαρισµός δωµατίου . 

Επίσης και µετά το εξιτήριο ασθενή πρέπει να γίνεται γενικός καθαρισµός δωµατίου , 

έγκαιρα ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την εισαγωγή άλλου ασθενή . 

 

Ακόλουθα βήµατα γενικού καθαρισµού δωµατίου µηνιαία ή µετά το εξιτήριο ασθενή. 

1. Ο κινητός εξοπλισµός του θαλάµου ( κρεβάτια ,κοµοδίνα , τραπέζια ,καρέκλες 

, πολυθρόνα , ρολόγια τοίχου , κρεµάστρες , στατό ,  ) : καθαρίζονται 

,ξεπλένονται , απολυµαίνονται και µεταφέρονται εντός θαλάµου . 

2. Αποκοµιδή απορριµµάτων  

3. Αφαίρεση κουρτινών  

4. Αφαίρεση παραβάν. 

5. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί µιας χρήσης . Απαγορεύεται η χρήση απλής 

σκούπας . 

6. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του 

θαλάµου , του σιδηροδρόµου των παραβάν , του πίνακα εξετάσεων. 

7. Χρήση προεµποτισµένων πανιών µε απορρυπαντικό . Με τη χρήση πανέτας 

καθαρίζουµε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουµε έµφαση στα 

σηµεία που έχουν περισσότερους ρύπους . Αλλάζουµε πανέτες τακτικά . 

8. Ξεπλένουµε µε καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας . 

9. Χρήση προεµποτισµένων πανιών µε απολυµαντικό. ∆ιάλυση δισκίων χλωρίου 

( αραίωση : 2 δισκία σε 3lt νερό περ. 1000 ppm/lt ) . Με τη χρήση πανέτας 

απολυµαίνουµε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω . 

10. Απολυµαίνουµε , µετά το υγρό ξεσκόνισµα τα ανωτέρω ,  φώτα , τα φωτιστικά 

τοίχου , το σιδηροδροµικό παραβάν, τον πίνακα εξετάσεων , 

χρησιµοποιώντας προεµποτισµένα πανάκια µε απολυµαντικό στην ανωτέρω 

αραίωση . Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και καθαριστικά/απολυµαντικά 

µαζί σε αραίωση χωρίς ξέβγαλµα.  

11. Καθαρισµός τζαµιών  



12. Καθαρισµός τηλεόρασης . 

13. Καθαρισµός –ξέπλυµα-απολύµανση των υπόλοιπων επιφανίων του θαλάµου 

( ντουλάπες , πόρτες , WC και θαλάµου εσωτερικά –εξωτερικά ) µε 

προεµποτισµενα πανάκια µε το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία . 

14. Επανάληψη απολύµανσης του εξοπλισµού του θαλάµου και 

επανατοποθέτηση στο θάλαµο.  

 

2.2  ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  

Η καθαριότητα στις τουαλέτες γίνεται ως εξής : 

 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα 

ακάθαρτα σηµεία καθηµερινά. Καθαρίζεται  πρώτα η λάµπα µε υγρό 

ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η 

θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόµατες συσκευές 

σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καµία περίπτωση δεν 

επαναπληρώνεται). Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης σε 

όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήµατα. 

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα µε προεµποτισµένα µε απορρυπαντικό 

πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυµα. Ακολουθεί απολύµανση του 

νιπτήρα µε προεµποτισµένα µε απολυµαντικό διάλυµα πανάκια από το κίτρινο 

κουβαδάκι. Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας µε το 

κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισµός- ξέπλυµα -απολύµανση 

για ότι υπάρχει στην τουαλέτα ( σκωραµιδες , ουροδοχεία , κουβάδες )  και χρήση 

πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-µπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη 

και τη λεκάνη-κάδο απορριµµάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουµε µε υλικά (χαρτί, 

χειροπετσέτες, σαπούνι). Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε σύστηµα  διπλού κουβά  

Συνοπτικά το σύστηµα διπλού κουβά χρησιµοποιείται ως εξής: 

i. ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυµαντικό διάλυµα. 

ii. ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλµα. 

iii. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο. 

iv. ΧΡΗΣΗ:  

v. Εµβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυµαντικό 

διάλυµα (µπλε κάδος). 

vi. Στίψιµο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος). 

vii. Σφουγγάρισµα επιφάνειας.  



viii. Εµβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυµα-στίψιµο) & επανάληψη της 

διαδικασίας. 

ix. Ο κάδος µε το απολυµαντικό αδειάζεται στην επόµενη τουαλέτα. 

x. Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα 

χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους  

 

 

 

2.3  ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόµβοι - σαλόνι κλινικής) 

 

∆ιενεργείται: 

i. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί  µιας χρήσεως ή πλένεται µετά από κάθε 

χρήση, εφ' όσον είναι πολλαπλών χρήσεων.  

ii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια των καθισµάτων, τραπεζιδίων, 

περβάζια παραθύρων.  

iii. Πλένονται τα δοχεία απορριµµάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, 

δεν αδειάζονται οι παλιές.  

iv. Σφουγγάρισµα µε το σύστηµα διπλού κουβά .  

v. Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την 

προϊσταµένη του τµήµατος.  

vi. Οι ψύκτες πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό.  

vii. Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως. 

 

2.4  ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 

 

Γίνεται καθηµερινά επισταµένη καθαριότητα του χώρου. 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί. 

iii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο. 

iv. Σφουγγάρισµα µε σύστηµα διπλού κουβά. 

v. Τοίχοι ,τζάµια κασώµατα καθάρισµα µε υγρό πανέλο  

vi. Απολύµανση καθηµερινή πριν από την χρήση των επιφανειών του χειρισµού 

τροφίµων και ανά  γεύµα . 

vii. Εφοδιασµός αναλώσιµου υλικού στο τµήµα ( χαρτοπετσέτες, χαρτιά υγείας , 

κρεµοσάπουνο, µαύρες σακούλες ) . 

viii. Θα χορηγούνται ταµπλέτες χλωρίου ( καθαρισµός- απολύµανση ) . 



 

 

 

2.5  ΓΡΑΦΕΙΑ  

 

Τα γραφεία  καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα.  

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.  

iii. Εφόσον υπάρχουν µοκέτες, σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό 

πλύσιµο µε το   ανάλογο µηχάνηµα. 

iv. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.  

v. Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένες µε απορρυπαντικό  πανέτες .  

vi. Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως.  

 

 

            2.6  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  

 

Καθηµερινά γίνονται οι κάτωθι εργασίες :   

i. Συχνή αποκοµιδή απορριµµάτων 

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.  

iii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής:  

γραφεία,  καρέκλες, πόµολα, χειρολαβές σε οποιαδήποτε θέση , κοµβία 

ανελκυστήρων , πάγκοι. 

iv. Καθαρίζονται και Απολυµαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια µε τα αντίστοιχα 

προεµποτισµένα πανάκια.. 

v. Πλένονται και απολυµαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων.  

vi. Σφουγγάρισµα µε σύστηµα διπλού κουβά . 

vii. Τζάµια παραθύρων 2  φορές µηνιαίως.  

 

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωµένα καθαρίζονται µηχανικά. Τα W.C λόγω 

της συχνής  χρήσης  καθαρίζονται και απολυµαίνονται σε συχνή βάση µε τον ίδιο 

τρόπο-διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.1/2.1.1  Γενική καθαριότητα 

των ιατρείων πραγµατοποιείται κατόπιν συνεννόησης µε την προϊσταµένη.  

 

2.7  ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

 



Καθηµερινά γίνονται οι κάτωθι εργασίες :  

i. Συχνή αποκοµιδή απορριµµάτων 

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.  

iii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα εξής:  

γραφεία,  καρέκλες, πόµολα, χειρολαβές, πάγκοι. 

iv. Καθαρίζονται και Απολυµαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια µε τα αντίστοιχα 

προεµποτισµένα πανάκια. 

v. Πλένονται  και απολυµαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων.  

vi. Σφουγγάρισµα µε σύστηµα διπλού κουβά . 

vii. Τζάµια παραθύρων τακτικά 2  φορές µηνιαίως.   

 

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωµένα καθαρίζονται µηχανικά. Κατά τη 

διάρκεια και την επόµενη της εφηµερίας απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και 

απολύµανση κατόπιν υπόδειξης της Προϊσταµένης. Τα W.C λόγω της συχνής  

χρήσης καθαρίζονται και απολυµαίνονται σε συχνή βάση µε τον ίδιο τρόπο-

διαδικασία µε τους θαλάµους των ασθενών. 

Γενική καθαριότητα πραγµατοποιείται κατόπιν συνεννόησης µε την Προϊσταµένη. 

Όλοι οι παραπάνω χώροι ανάλογα µε την συχνότητα χρήσης τους καθαρίζονται και 

περισσότερες από δύο φορές. Όταν κρίνεται από την Προϊσταµένη γίνεται γενικός 

καθαρισµός των ιατρείων.  

 

2.8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο εργασίας τις  Ε.Ν.Λ. το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος 

των τεχ. προδιαγραφών . 

Επιβάλλεται η ΑΜΕΣΗ αποκοµιδή των µολυσµατικών απορριµµάτων από τους 

ευαίσθητους χώρους ( Χειρουργεία- Μαιευτικά  Γενικά, Αποστείρωση, ΜΕΘ) καθ' όλο 

το 24ωρο.  

Χρειάζονται ειδικά απολυµαντικά για τον καθαρισµό δαπέδων ( ηµιαγώγιµα ) , 

µονάδων –χειρουργείων , των οποίων τα πιστοποιητικά θα κατατίθενται στην Ε.Ν.Λ 

και τον Ε.∆.Υ προς έγκριση . Οποιαδήποτε τροποποίηση των απολυµαντικών θα 

κατατίθεται στο Γραφείο Επιστασίας . 

 

 

 2.9  ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC 

 



i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Αφαίρεση του ακάθαρτου  ιµατισµού 

iii. Στρώσιµο καθαρού ιµατισµού 

iv. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.  

v. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.  

vi. Σφουγγάρισµα µε σύστηµα διπλού κουβά .  

vii. Τζάµια παραθύρων 2  φορές µηνιαίως.    

 

2.10 .ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

2.10.1 Κλιµακοστάσια . 

 

Τα κλιµακοστάσια καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα. Σκουπίζονται µε ηλεκτρική 

σκούπα ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισµού. 

Απολυµαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το κλιµακοστάσιο, το 

περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισµα µε σύστηµα διπλού κουβά και 

αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Χρησιµοποιείται η πινακίδα µε την ένδειξη 

"Βρεγµένο Πάτωµα". Το κλιµακοστάσιο σφουγγαρίζεται σε ώρες µη αιχµής (06.00-

08.00). Ο γενικός καθαρισµός γίνεται εβδοµαδιαία κάθε Σάββατο. Επισηµαίνεται ότι 

καθηµερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, 

σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τµήµα καθαρισµού και επιµελείται άµεσα τον 

καθαρισµό των κλιµακοστασίων.  

 2.10.2 Ανελκυστήρες  

 

Σκούπισµα µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των 

θυρών των  θαλάµων δύο φορές την ηµέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωµα 

καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό απολύµανσης δύο φορές την ηµέρα.  

Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεµποτισµένα σε απολυµαντικό 

πανάκια τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία µε την τεχνική 

υπηρεσία του Νοσοκοµείοο µας , θα καθαρίζονται κάθε τρίµηνο οι ψευδοροφές και 

τα φωτιστικά των θαλάµων.  

 

2.11  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  

 

Καθαρίζονται τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα και περισσότερες από µία φορά 

στους πολυσύχναστους διαδρόµους. Οι ενηµερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται 

ανά 15ήµερο. Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώµατα να καθαρίζονται 



κάθε τρίµηνο σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκοµείου. Οι 

υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά µε την χρήση του 

ανυψωτικού µηχανήµατος ανά 15ήµερο.  

 

2.12  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ  

 

Καθαρίζονται καθηµερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων 

συµπεριλαµβανοµένων και των πεζοδροµίων αυτών. Σε τακτική βάση απαιτείται 

καθαρισµός µε ειδική µηχανή. Γίνεται συχνή αποκοµιδή απορριµµάτων. Απαιτείται 

συχνή καθαριότητα των κάδων.  

 

13. ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 

 

Τις ηµέρες της αποκοµιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται µε πιεστικό µηχάνηµα και θα 

απολυµαίνονται. 

 

Ειδικότερες οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης καθώς επίσης και οδηγίες για 

την εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχηµάτων όπως 

διασπορά αίµατος και άλλων βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγράφως από την 

Ε.Ν.Λ. 

 

 

 

Άρθρο 3. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (ενδεικτικά) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόµενο 

εξοπλισµό. Το Νοσοκοµείο δικαιούται να ζητήσει αναβάθµιση του εξοπλισµού του 

αναδόχου, εφόσον κριθεί  ότι ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιείται δεν είναι 

κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων.  

i. Περιστροφική µηχανή, για υγρό καθαρισµό δαπέδων, µοκετών  

ii. Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαµηλής 

εκποµπής θορύβου  

iii. Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής 

εκποµπής θορύβου. Χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες  

iv. Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους   



v. Αφροπαραγωγός για µοκέτες  

vi. Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.)  

vii. Μπαλαντέζες ( τµχ.)  

viii. Λάστιχο ( τµχ.)  

ix. Σκάλα ( τµχ.)  

x. Τρόλεϊ καθαριστριών συµβατά µε το σύστηµα προεµποτισµένων πανιών 

γενικότερα (τροχήλατο καρότσι µε συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τµήµα και ένα 

για κάθε οµάδα οµοειδών υπηρεσιών)  

xi. Συστήµατα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο 

καθαρισµός µε τις προεµποτισµένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα 

κλιµακοστάσια). 

xii. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης 

ισχύος απορρόφησης 1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να 

είναι µµικρής εκποµπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις 

διάφορες εργασίες  

xiii. Μηχανική φορητή ασύρµατη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 

τεµ.)  

xiv. Μηχανή παραγωγής ατµού για τον καθαρισµό των περσίδων του συστήµατος 

κλιµατισµού - εξαερισµού. (1 τµχ.)  

xv. Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθηµερινό πλύσιµο και στέγνωµα των υλικών 

πολλαπλών χρήσεων.  

xvi. Ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων - φωτιστικών.  

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑ 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ. 

 

 

Άρθρο 4. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ενδεικτικά) 

 

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 Νοσοκοµείο 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 Νοσοκοµείου.  



Ενδεικτικά ωράρια καθαρισµού: 

Κοινόχρηστοι χώροι: Καθηµερινά από 06:00 µέχρι 22:00.  

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

13:00. Απογευµατινό σκούπισµα - σφουγγάρισµα και αποκοµιδή  απορριµµάτων από 15:00 

µέχρι 20:00. Κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 20:00 µέχρι 06:00.  

Μονάδες Εντατικής: Καθαρισµοί από 06:00 µέχρι 22:00 και κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 

22:00 µέχρι 06:00. 

Εξωτερικά ιατρεία: Καθηµερινός καθαρισµός από 6:00 µέχρι 8:00 και από 15:00 µέχρι 22:00.  

Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών: Καθηµερινός καθαρισµός καθ' όλη τη διάρκεια του 

24ώρου.  

∆ιαγνωστικά Εργαστήρια: Καθηµερινός καθαρισµός από 06:00 µέχρι 16:00.  

Απογευµατινή αποκοµιδή απορριµµάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

Γραφεία: Καθηµερινές εργασίες από 06:00 µέχρι 16:00.  

Χειρουργεία: Ενδιάµεσοι καθαρισµοί: από 07:00 µέχρι λήξη επεµβάσεων.  

Τελικός καθαρισµός: από τη λήξη επεµβάσεων έως 06:00.  

Πλυντήρια: Καθαρισµός από 07:00 µέχρι 14:00.  

Αποθήκες: Καθηµερινά από 07:00 µέχρι 08:30. Ο καθαρισµός γίνεται παρουσία του 

αποθηκάριου και όχι εκτός ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας.  

Μηχανοστάσια: Περιοδικός γενικός καθαρισµός (τουλάχιστον µηνιαίως).  

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

υπεύθυνο του κάθε τµήµατος. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

1. Εκτός του ωραρίου τακτικών-προγραµµατισµένων εργασιών απαιτείται 24ωρη κάλυψη 

του Νοσοκοµείου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.  

2. 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.  

3.Ο ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευµατινή 

βάρδια. 

4.  Το ωράριο καθαριότητας επισυνάπτεται στο τέλος των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Κατόπιν λειτουργίας  νέων κτηριακών µονάδων ,  το ωράριο καθαριότητάς θα 
προσαρµοστεί ανάλογα µε  τις ανάγκες των Τµηµάτων που θα στεγαστούν.  
 



Το Νοσοκοµείο σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία του θα προβεί στην 
συµπλήρωση των ακολούθων πινάκων ( παράγραφος 5.1 και 5.2) 
κατηγοριοποίηση των χώρων  ( εσωτερικά και εξωτερικά ) . 
 

 
 



 
Σύνολο τετρ. µέτρων όλων των εξωτερικών χώρων Νοσοκοµείου 12.760 µ2. 
 
Σύνολο τετρ. µέτρων όλων των εσωτερικών χώρων Νοσοκοµείου 24.935,56 
µ2. 
 



 

Ανάθεση µέρους της καθαριότητας στο Κοι.Σ.Π.Ε. <<ΦΑΡΟΣ>> Αχαίας του 
Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Σύνολο τετρ. µέτρων όλων των εσωτερικών χώρων 
Κ.Ψ.Υ. 945 µ2.) :  
 Πρωινή βάρδια έξι (6) ωρών, τέσσερις (4) φορές την εβδοµάδα, µε 
απασχόληση ενός (1) ατόµου.  
 Το κόστος (µαζί µε τα αναλώσιµα υλικά καθαριότητας είναι 11.000€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ετησίως). 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

5.1   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ TOY  

        ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ . 

 

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 
2 φορές ανά βάρδια (3 φορές  στα 
Τ.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Π.) 

4 Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα  Μηνιαία 

5 Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη Όταν κριθεί απαραίτητο 

6 Αποκοµιδή Απορριµµάτων 

Καθηµερινά, τουλάχιστον δύο 
φορές στην πρωινή βάρδια και µια 
φορά το απόγευµα, συχνότερα σε 
Μονάδες, Χειρουργεία, 
Εργαστήρια. 

7 
Καθαριότητα-απολύµανση θαλάµων ασθενών 
(box), Μονάδων (ΜΕΘ-ΜΕΘ-Κ∆Χ), σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, αποκοµιδή, απορριµµάτων 

Καθηµερινά δύο φορές το πρωί και 
δύο φορές το απόγευµα και σε 
κάθε νέο ασθενή 

8 Η/Μ χώροι-τούνελ (συνοδεία τεχνικού) Κάθε τετράµηνο 

9 Κοινόχρηστοι χώροι, κλιµακοστάσια, ασανσέρ Καθηµερινά  

10 Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθηµερινά  

11 Κλινικές που λειτουργούν Καθηµερινά  

12 Χώροι που δεν λειτουργούν  
Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
Νοσοκοµείου 
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A-1.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ)  
ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ                ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

: 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ.   

ΘΑΛΑΜΟΙ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ
Η 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΝ, 

1Χ 

 

1x 

 
Στην παραγ. 2.1 άρθρο 
2. Αναφέρεται αναλυτικά 
η καθηµερινή 
καθαριότητα,  από την 
καθαρίστρια της βάρδιας 
. 
 

 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

1Χ 
 

1X 
  

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Όταν 
απαιτείται  

 Όταν 
απαιτείται  

 Πλύσιµο καλαθιών όταν 
απαιτείται 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΕΚΙΑΣΜΕΝΩΝ 
ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΑΝ 

 
 

 
 

Όταν απαιτείται 
 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ   
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ 

2Χ 
 

2X 
 Τακτικός εφοδιασµός σε 

χαρτί υγείας-
χαρτοπετσέτες-σαπούνι. 

 

ΠΛΥΣΙΜΟ – 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

2Χ 
 

2Χ 
   

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣ
ΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

 

2X 

   

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ –
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. 
ΤΖΑΜΙΩΝ 

1Χ  1Χ   

 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ, 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

1Χ  1Χ   
 



 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

2Χ  1Χ  
Πλύσιµο καλαθιών όταν 
απαιτείται 
 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η 
απολύµανση των χώρων επαναλαµβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες 
το απαιτούν.  

• Ο υπεύθυνος του τµήµατος θα πρέπει να µεριµνά ώστε το παρών 
έντυπο να περιέρχεται εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον 
υπεύθυνο επιστασίας 

• Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο 
επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο επιστασίας. 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤ
ΙΚΗ 

 

 ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

ΤΜΗΜΑ===Ο 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ( ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) 

 

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

( ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-   
ΥΠΟΓΡΑΦΗ )  
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Α-2      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΡΟΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (T.E.I), 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ
. 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟ
Λ. 

 
ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ & 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 

1Χ 

 

X 

 
Καθαρισµός-
απολύµανση . 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ   X   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

 
 

X 
 

Όταν απαιτείται . 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

2X 
 

1X 
 Πλύσιµο καλαθιών όταν 

απαιτείται 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ  
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

1Χ 
 

X 
 

Απολύµανση όπου 
απαιτείται 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ      

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ 

2
Χ 

 

X 

 
Καθαρισµός –
απολύµανση. 

ΠΛΥΣΙΜΟ – 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

2Χ 

 
X 

 
 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

2X 
 

X 
 

Καθαρισµός-
απολύµανση . 



 

Ρ
Ω
Ν
  

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η 
απολύµανση των χώρων επαναλαµβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το 
απαιτούν.  

• Ο υπεύθυνος του τµήµατος θα πρέπει να µεριµνά ώστε το παρών 
έντυπο να περιέρχεται εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον 
υπεύθυνο επιστασίας 

• Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο 
επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο επιστασίας.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚ
Η  

 

 
ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ( ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) 

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

( ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Α-3.     ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ)  
ΧΩΡΟΣ: EΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΤΕΠ),  
ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓ

Ρ. 
ΑΞΙΟΛ

. 
 

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ     

Λόγω της ιδιαιτερότητας των 
χώρων πιθανώς να απαιτηθεί 
µεγαλύτερη συχνότητα 
εργασιών. 
Η απολύµανση του 
εξοπλισµού θα γίνεται µε 
ευθύνη του νοσηλευτικού 
προσωπικού.  
 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, 

2Χ 
 

2X 
  

ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ 2Χ  2X   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

2Χ 
 

2X 
  

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

4X 
 

2X 
  

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

2X 
 

2X 
  

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ     Καθαρισµός-απολύµανση.  
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ 

2Χ 
 

X 
   

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

2Χ 
 

X 
   

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

2X 
 

X 
 Καθαρισµός-απολύµανση.  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η 
απολύµανση των χώρων επαναλαµβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το 
απαιτούν.  

• Ο υπεύθυνος του τµήµατος θα πρέπει να µεριµνά ώστε το παρών έντυπο 
να περιέρχεται εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπεύθυνο 
επιστασίας 

• Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο επικοινωνήστε 
µε τον υπεύθυνο επιστασίας.  

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΗ 

 

 ΜΕΤΡΙΑ 

ΚΑΚΗ 

ΤΜΗΜΑ=..Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ( ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) 

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ( 

ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) 
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A-4.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΡΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ
. 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

χ 

 

X 

 
Οι εργασίες αυτές, εφ’ όσον 
απαιτείται, θα πρέπει να 
πραγµατοποιούνται µετά 
από κάθε επέµβαση. 
Την ευθύνη για τον 
προσδιορισµό της 
συχνότητας έχει η 
προϊσταµένη του 
τµήµατος. 
Οπωσδήποτε θα πρέπει να 
πραγµατοποιούνται 
σχολαστικά µετά το πέρας 
του ωραρίου εργασίας του 
χειρουργείου.   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Χ 

 

X 

 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Χ 
 

X 
 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑ∆ΩΝ Χ  X  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΙΠΤΗΡΩΝ 

Χ 
 

X 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
(ΠΟΜΟΛΑ, ΠΡΙΖΕΣ, 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΤΖΑΜΙΑ κλπ) 

Χ 

 

Χ 

 Ο αριθµός εργασιών στην 
βάρδια θα ορίζεται από την 
προϊσταµένη.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΑΝΑΝΗΨΗ, ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ, 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ) 

Χ 

 

X 

 Ο αριθµός εργασιών στην 
βάρδια θα ορίζεται από την 
προϊσταµένη . 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ

ΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η 
απολύµανση των χώρων επαναλαµβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το 
απαιτούν. 

• Ο υπεύθυνος του τµήµατος θα πρέπει να µεριµνά ώστε το παρών έντυπο 
να περιέρχεται εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπεύθυνο 
επιστασίας. 

• Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο επικοινωνήστε 
µε τον υπεύθυνο επιστασίας.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΗ 

 

 

 

ΜΕΤΡΙΑ   

ΚΑΚΗ   

ΤΜΗΜΑ=.ΟΛΟΓΑΦΟΣ Ο 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ( ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ )  

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

( ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) 
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Α-5.       ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 
 

ΧΩΡΟI: EΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ.  

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ       
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & 
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 

1X 
 

X 
   

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

1X 
 

1X 
   

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

1Χ 
 

1X 
 Πλύσιµο καλαθιών 2 

φορές την εβδοµάδα 
 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ       
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ 

1Χ 
 

X 
 Συχνός καθαρισµός –

απολύµανση λόγω του 
γεγονότος ότι οι 
τουαλέτες είναι 
κοινόχρηστες . Πλύσιµο 

καλαθιών 2 φορές την 
εβδοµάδα. 

 

 

 ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

1Χ 
 

X 
 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

1Χ 
 

1X 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
• Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα 

και η απολύµανση των χώρων επαναλαµβάνονται όταν έκτακτες 
ανάγκες το απαιτούν.  

• Ο υπεύθυνος του τµήµατος θα πρέπει να µεριµνά ώστε το 
παρόν έντυπο να περιέρχεται  εβδοµαδιαίως, ευκρινώς 

συµπληρωµένο στον Υπεύθυνο Επιστασίας 
• Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο 

επικοινωνήστε µε τον Υπεύθυνο Επιστασίας.   

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  

 

ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ )  

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ( ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ- ΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΥΧΤΑ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ 

ΥΠΟΓΕΙΟ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

6-2 ---------- ---------- 8 1 
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A-6.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΚΕΝΤΡ. ΕΙΣΟ∆ΟΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΧΗ              

ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟ
Λ. 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟ
Λ. ΥΠΟ∆ΟΧΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΤΗΛ. 

1Χ 
 

 
 

Εφόσον απαιτηθεί 
πραγµατοποιείται 
έκτακτη καθαριότητα 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 

∆ΑΠΕ∆ΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

2Χ 

 

X 

 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3Χ 
 

X 
 Πλύσιµο καλαθιών 2 

φορές την εβδοµάδα 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ  

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ 

3Χ 
 

1X 
 Συχνός καθαρισµός-

απολύµανση , λόγω του 
γεγονότος ότι οι 
τουαλέτες είναι 

κοινόχρηστες . Πλύσιµο 
καλαθιών 2 φορές την 
εβδοµάδα. 

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

3Χ 
 

1Χ 
 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

3Χ 
 

1X 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Τακτικά 
όταν 

χρειάζετ
αι. 

 Χ  
Πλύσιµο κάδων 2 φορές 
την εβδοµάδα 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 2Χ  Χ   

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 1Χ  Χ   

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Ο υπεύθυνος του τµήµατος θα πρέπει να µεριµνά ώστε το 
παρών έντυπο να περιέρχεται εβδοµαδιαίως, ευκρινώς 
συµπληρωµένο στον υπεύθυνο επιστασίας 

• Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο 
επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο επιστασίας.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚ
Η 

 

ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ( ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ )  

 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ( ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ )  



 

ΙΣΟΓΕΙΟ-ΤΕΠ 6-2 2-10  16 2 

ΜΕΘ 6-2       2-10 10-6 ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΟ 
ΚΤΗΡΙΟ 
 

 
32 

 
4 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 6-2 ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΜΕΘ  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 6-2  
2-10 

 
 

 
24 

 
3 

ΧΕΙΡ-ΟΡΘ 6-2 

ΣΚΑΛΕΣ - ---------- ---------- - - 

ΣΥΝΟΛΟ       6             3                     1 80 10 

ΡΕΠΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ  TΡIA ( 3 ) ATOMA ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ (∆ΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ)  
 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΥΧΤΑ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 6-2  
 

2-10 

 
 

  -------- 

    8 1 

10ςΟΡΟΦΟΣ-
ΧΗΜΕΙΟΘ/ΠΕΙ
Α 

 
6-2 

 
    6-2 

 
24 

 
3 

8 1 
20ςΟΡΟΦΟΣ 

30ςΟΡΟΦΟΣ 6-2 

ΣΥΝΟΛΟ       4                   1 40 5 

 
ΡΕΠΟ ΤΟΥ ΤΑΧ/ΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑ  ( 1 ) ΑΤΟΜΟ  ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ . 

409 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ( ΕΦΗΜΕΡΙΑ-ΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ) 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΥΧΤΑ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 6-2 2-10 ( ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΟΝ 1 
ΟΡΟΦΟ ) 

- 12 2 

1 6-2          -  
10-6 

ΟΛΟ ΤΟ 
ΚΤΗΡΙΟ 

       40 3 

2 6-2  2-10 ( 
ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΟΝ 3 
ΟΡΟΦΟ ). 

     …….. 1 

     …….. 1 

3 6-2          - 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 7-2 2-8  14 2 

ΣΥΝΟΛΟ 5 3        1 66 9 

ΡΕΠΟ ΤΟΥ 409  ∆ΥΟ ( 2 ) ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
ΡΕΠΟ ∆ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ∆ΥΟ ( 2 ) ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 
 
 



 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΘΩΡΑΚΟΣ  ( ΕΦΗΜΕΡΙΑ – ΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ) :  

        Α.  ΠΡΩΙ ( 6-2) ΣΤΗΝ ΒΑΡ∆ΙΑ  : ∆ΥΟ ( 2) ΑΤΟΜΑ 
        Β.  ΑΠΟΓ ( 2-10) ΣΤΗΝ ΒΑΡ∆ΙΑ : ΕΝΑ ( 1) ΑΤΟΜΟ 
 
    ΣΥΝΟΛΟ   :   3 ΑΤΟΜΑ   

 
           

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕIΝΑΙ : 38 ATOMA 

KAI 2  ΑΤΟΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ : 40 ΑΤΟΜΑ  
 
ΣΗΜ.: ΤΑ ΑΤΟΜΑ-ΩΡΑΡΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

∆ΙΩΡΟΦΟ( ΕΦΗΜΕΡΙΑ-ΜΗ EΦΗΜΕΡΙΑ ) 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΥΧΤΑ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ 

ΥΠΟΓΕΙΟ          
 

        6-2 

   ----------  --------   

ΙΣΟΓΕΙΟ 
ΜΙΚΡΟΒ/ΒΙΟΧ/ΑΙΜ 
 
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 

 
 
 

2-10 

 
 
 

……... 

 
 
 

8 

 
 
 

1 

10ς ΟΡΟΦΟΣ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ 
 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΟΝ. 
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 
       6-2 

    

   
16 

 
2 

ΣΥΝΟΛΟ        2                            1 24 3 



 

 

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών 

                            Καθαριότητας . 

 
Πιστοποιείται ότι το επίπεδο καθαριότητας το µήνα………………………………….. 

Κρίθηκε βάση την κλίµακας βαθµολογίας / τµήµα .  

 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ-
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) –
(ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)-
(ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΑΝΑΓΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ  
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ)- ( 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ) . 

 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ) 
– ( Τ.Ε.Π ) –
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) –
(ΘΑΛΑΜΟΙ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ) –( 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ )-
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ ). 

 
( ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ )- 
(ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΙ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ)- 
ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)-
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)-
(ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ)-
(ΑΝΕΛ/ΡΕΣ)-(ΧΩΡΟΙ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘ/ΣΗΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ)-
(ΚΟΥΖΙΝΕΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ) –
(∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)-
(ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ-
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ)-
(ΑΡΧΕΙΑ)-
(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ)-( 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΩΡΟΣ). 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 4    
ΚΑΛΗ 3    
ΜΕΤΡΙΑ 2    
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 1    
   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ- 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ( 
ΟΝΟΜΑ-
ΕΠΩΝΥΜΟ) 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ. 
 
 

 
 
ΣΤΟΝ  ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ/ ΜΟΝΑ∆ΕΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ  
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ . 
 
 
 
 
Σε περίπτωση που ο  ανάδοχος αξιολογηθεί µε τον βαθµό 1 ,που στην 

κλίµακα αξιολόγησης αντιστοιχεί στο κακή καθαριότητα ,τότε η επιτροπή 

παρακολούθησης του έργου ,να ενηµερώσει το Γραφείο Επιστασίας , το 

οποίο οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 5 ( διαδικασία ελέγχου του αναδόχου ) , σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου από το προβλεπόµενο 

από τη σύµβαση 48ωρο  , να επιβάλλεται το ανωτέρω  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Μην ξεχνάµε ότι 
η



 

είναι ο πιο σηµαντικός τρόπος πρόληψης της 
µετάδοσης των νοσοκοµειακών λοιµώξεων 

 
 



 

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ: 

 
• ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ 
• ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 
• ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ    ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 

Η καθαριότητα είναι µια από τις βασικές προϋποθέσεις  για την 

πρόληψη των νοσοκοµειακών λοιµώξεων. Πρέπει να γίνεται µε 

σύστηµα, προγραµµατισµό, αυστηρό και τακτικό έλεγχο. 



 

O  σκοπός  της καθαριότητας στο νοσοκοµειακό περιβάλλον 

πρέπει να είναι: 

� Η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου 

εφαρµόζοντας τις διαδικασίες 

� Η φροντίδα για αποφυγή της παραµένουσας υγρασίας 

και της ανάπτυξης< µούχλας> (fungal proliferation) 

� H  αυστηρότατη εφαρµογή πρακτικών, ώστε να 

αποφεύγεται η δηµιουργία σκόνης ή η ανακύκλωσή 

της. 

 

 

 

 

� Η εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών σε περιπτώσεις 

ατυχηµάτων, όπως π.χ διασπορά αίµατος και άλλων 

βιολογικών υγρών. 

  

 

 

 

Η καθαριότητα πρώτα - µετά η απολύµανση  - αφορά το 

δάπεδο, τους τοίχους, τα ταβάνια, τα τραπέζια, τα κοµοδίνα, τα 

ράφια, τα φώτα, τα πρεβάζια παραθύρων,  τις πόρτες , τα πόµολα,  

τις κονσόλες µηχανηµάτων κ.τ.λ.  

Μην ξεχνάτε ότι 

προϋπόθεση της απολύµανσης είναι η σωστή καθαριότητα. 
ΠΑΝΤΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: ΠΡΩΤΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ και ΜΕΤΑ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
 



 

Η καθαριότητα του χώρου ξεκινά από τα ψηλότερα προς τα 

χαµηλότερα  δηλ. τοίχοι, µηχανήµατα, έπιπλα και τέλος το δάπεδο. 

  

1. ∆άπεδο 
 

1.1. Καθαριότητα 

 
� Επιβάλλεται η χρησιµοποίηση διαφορετικού σετ 

καθαρισµού για κάθε χώρο (δωµάτια ασθενών - 

τουαλέτες) & (διάδροµος- γραφεία).  

� Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό, 

πρέπει να είναι αποκλειστικά για την κλινική ή το τµήµα  

και να µη χρησιµοποιούνται αλλού. 

� Το σκούπισµα θα γίνεται µε σκούπα από υλικό µιας 

χρήσεως (ειδικό χαρτί µιας χρήσεως) ή µε ηλεκτρική 

σκούπα άριστης ποιότητας µε ειδικά φίλτρα αυξηµένης 

ασφάλειας µε κενό.  

Μην αφήνετε το συνεργείο καθαριότητας να χρησιµοποιεί 

κοινές σκούπες,  γιατί σηκώνουν  σκόνη και γεµίζουν  

µικρόβια τον αέρα. 

� Το σφουγγάρισµα πρέπει να γίνεται µε την µέθοδο των 

δύο κάδων διαφορετικού χρώµατος :  Ένας  κάδος µε 

νερό βρύσης και απορρυπαντικό κατάλληλα 

αραιωµένο και πρόσφατα διαλυµένο &  ένας κάδος  µε 

νερό βρύσης και κάλυµµα  για το στύψιµο της 

σφουγγαρίστρας. Η σφουγγαρίστρα περνάει από τον 

πρώτο κάδο στο δάπεδο, µετά ξεπλένεται και  στύβεται 

στον δεύτερο κάδο. Ξαναρχίζει ο κύκλος µε τον πρώτο 

κάδο. 



 

� Παρασκευή νέου διαλύµατος καθαριότητας και αλλαγή 

στο νερό των κάδων, όταν αρχίζει να αλλάζει το χρώµα 

κατά την διάρκεια της εργασίας και σε οποιοδήποτε 

σηµείο συµβεί αυτό. 

� Οι σφουγγαρίστρες (mops) θα πρέπει να καθαρίζονται 

καθηµερινά και να στεγνώνουν καλά (τοποθετούνται 

ανάποδα και ποτέ παραµονή στο κουβά όλη τη νύκτα). 

 

1.2.Απολύµανση δαπέδου 
 

� Όταν στεγνώσει η επιφάνεια του δαπέδου από τον 

καθαρισµό, χρησιµοποιείται διάλυµα  

υποχλωριώδου νατρίου(1.000ppm) ή ταµπλέτες µε 

διχλωποισοκυανουρίδιο του Νατρίου. 

� Συνίσταται για την απολύµανση των δαπέδων να 

χρησιµοποιούνται ειδικά πανιά µε µικροϊνες, τα 

οποία αλλάζουν για κάθε θάλαµο. 

� Κατά την απολύµανση τηρείται αυστηρά η 

δοσολογία, όπως την δίνει ο κατασκευαστής για την 

παρασκευή δραστικού διαλύµατος και συγχρόνως 

για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

� ∆ιάλυση απολυµαντικών πάντα σε κρύο νερό, εκτός 

αν ορίζουν αλλιώς οι οδηγίες συγκεκριµένου 

προϊόντος. 

� ∆εν επιτρέπεται η φύλαξη αραιωµένων  

απολυµαντικών διαλυµάτων για το επόµενο 

σφουγγάρισµα (κίνδυνος ανάπτυξης µικροβίων) ή η 

ανάµειξη διαφορετικών απολυµαντικών (κίνδυνος 



 

αδρανοποίησης του απολυµαντικού ή δηµιουργία 

τοξικού αερίου). 

� Παρασκευή νέου διαλύµατος και αλλαγή στο νερό 

των κάδων, όταν αρχίζει να αλλάζει το χρώµα κατά 

την διάρκεια της εργασίας και σε οποιοδήποτε 

σηµείο συµβεί αυτό. 

� Το νερό µε το απολυµαντικό θα πρέπει να 

ανανεώνεται για κάθε θάλαµο µε µεσοδιαστήµατα 

όχι µεγαλύτερα των 60min.  

� Η µη τήρηση των οδηγιών µπορεί να συντελέσει 

στην µεταφορά µεγάλου αριθµού µικροβίων. 

� Σε περίπτωση που χυθεί αίµα ή άλλα βιολογικά 

υγρά στο  δάπεδο, πρέπει πρώτα να καθαρίζεται 

άµεσα µε χαρτί φορώντας γάντια και κατόπιν να 

απολυµαίνεται  µε απολυµαντικό (συνήθως 

χλωρίνη) το οποίο και αφήνουµε να δράσει για 10 

λεπτά. Είναι σηµαντική η καθαριότητα πριν την 

απολύµανση,  γιατί η παρουσία οργανικής ύλης 

µπορεί να αλληλεπιδράσει  και να µειώσει τη 

δραστικότητα του απολυµαντικού (χλωρίνη, 

ιωδιούχα σκευάσµατα). 

* Η διάλυση είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες της απολύµανσης του κάθε 

τµήµατος (πχ. Μεγαλύτερη ποσότητα αίµατος η βιολογικών υγρών). 

 

 

2 . Μηχανικός καθαρισµός & απολύµανση επιφανειών  
 

Αφορά τις οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες στις κλίνες, στα 

κοµοδίνα,  σε άλλα έπιπλα (πχ. καρέκλες), στις  πόρτες,  στα 

πόµολα, στους τοίχους. 



 

� Στην αρχή πραγµατοποιείται η καθαριότητα των 

επιφανειών µε νερό και ένα κοινό απορρυπαντικό, 

χρησιµοποιώντας vettex. 

� Τα vettex που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό 

των επιφανειών θα πρέπει να καθαρίζονται 

καθηµερινά και να στεγνώνουν καλά (τοποθετούνται 

ανάποδα και ποτέ παραµονή στο κουβά όλη νύκτα).  

� Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται στον έλεγχο της 

σκόνης. 

� Στις τουαλέτες απαιτείται καθηµερινή εφαρµογή 

απορρυπαντικού. 

� Πλύση των δοχείων απορριµµάτων τουλάχιστον µια 

φορά την ηµέρα.   µε το απολυµαντικό διάλυµα. 

� Οι κουρτίνες πρέπει να αλλάζονται και να πλένονται 

κάθε µήνα. Για τον τυπικό καθαρισµό υφασµάτων ή 

κουρτινών στους θαλάµους,    προτείνεται η χρήση 

διαλύµατος 3% υπεροξειδίου του υδρογόνου.   

� Οι τοίχοι πρέπει να πλένονται κάθε µήνα. Όµως σε 

περίπτωση που οι τοίχοι λερώνονται µε οργανικά υλικά 

και υγρά (αίµα, ούρα) πρέπει να γίνεται άµεσος 

καθαρισµός και απολύµανση. 

 

Μετά την καθαριότητα των επιφανειών, εφαρµόζεται η 

απολύµανση: 

� Κατά την απολύµανση εργαζόµαστε από τους πιο 

καθαρούς προς τους πιο ακάθαρτους χώρους. 

�  Συνίσταται η χρήση  διαλύµατος υποχλωριώδους 

Νατρίου (1000 pm) ή ταµπλέτες  



 

διχλωροισοκυανουρικού Νατρίου ( ΝαDCC). Η χλωρίνη 

θεωρείται ιδιαίτερα δραστική σε επιφάνειες όπου 

υπάρχει biofilm. (Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

απολυµαντικά που περιέχουν ενώσεις του τεταρτοταγούς αµµωνίου, 

φαινόλες είτε πετσετάκια υγρά µιας χρήσης που περιέχουν ισοπροπανόλη 

και ενώσεις  του τεταρτοταγούς αµµωνίου. Η χρήση φαινολών θα πρέπει 

να αποφεύγεται για την απολύµανση κλινών σε θαλάµους νεογνών). 

� Χρησιµοποιούµε το απολυµαντικό (είτε σε υγρή µορφή 

είτε σε απευθείας ψεκασµό)µε την χρήση vettex. 

� Τα vettex που χρησιµοποιούνται για την απολύµανση  

των επιφανειών θα έχουν άλλο χρώµα από αυτά της 

καθαριότητας. 

� Θα πρέπει να καθαρίζονται καθηµερινά και να 

στεγνώνουν καλά. 

 

 

 

 

 

 

3.Kαθαρισµός-Απολύµανση ιατρονοσηλευτικού     

εξοπλισµού 

Για τον καθαρισµό ιατρικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή 

µε το δέρµα και όχι µε βλεννογόνους (non critical items) όπως 

πιεσόµετρα, ιατρικά θερµόµετρα, στηθοσκόπια απαιτείται 

απολύµανση χαµηλού επιπέδου και συνίσταται η χρήση 

αλκοολούχων διαλυµάτων. ∆ιαλύµατα αιθυλικής αλκοόλης ή 

ισοπροπανόλης 60%-90% είναι δραστικά για στελέχη Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia σε χρόνο 60 sec. 



 

 

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ : 

� Κατά τα διάρκεια και µετά από 

κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να γίνεται 

συχνό και σχολαστικό καθάρισµα. 

� Όλες οι διαρροές νερού πρέπει να 

επισκευάζονται και να καθαρίζονται το 

συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε µέσα 

σε 72 ώρες. 

� Τα απορρίµµατα πρέπει να αποµακρύνονται 

από το χώρο ΑΜΕΣΩΣ µετά τη συλλογή τους 

και να µην αποθηκεύονται σε χώρους εντός 

των κλινικών ή των τµηµάτων. 

� Οι σωληνώσεις και τα καλώδια µηχανηµάτων 

(αναπνευστήρων, αναρροφήσεων κ.τ.λ.) να 

µην ακουµπούν στο δάπεδο. 

� Αυστηρός έλεγχος της κυκλοφορίας των 

ανθρώπων στους ειδικούς χώρους (πχ. 

Αποµονώσεις κ.λ.π.), λήψη µέτρων (µάσκα, 

σκούφος, ποδονάρια,  ρόµπα).  

� Να διατηρείται στην κλινική σας ή στο 

τµήµα σας έντυπο µε τις καθηµερινές  

διαδικασίες καθαριότητας ή απολύµανσης. 

Ένα  πιθανό τέτοιο έντυπο σας 

επισυνάπτουµε. 

�  



 

Υπεύθυνη για την παροχή οδηγιών στις κλινικές και στα 

τµήµατα είναι η Επιτροπή Ελέγχου Λοιµώξεων του 

νοσοκοµείου, η οποία έχει την υποχρέωση να ελέγχει µε 

σποραδικές επισκέψεις την εφαρµογή τους.  

Σε περίπτωση επιδηµίας, επιβάλλεται η εντατικοποίηση των 

παραπάνω µέτρων. 

 

 


