
ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
 

1 Να έπμοκ εονύ θάζια δνάζδξ  

2 Να είκαζ απμηεθεζιαηζηά ζε ζύκημιμ πνμκζηό δζάζηδια 

3 Να είκαζ ααηηδνζμηηόκα ηαζ όπζ ααηηδνζμζηαηζηά 

4 Να ιδκ επδνεάγεηαζ δ δναζηζηόηδηά ημοξ από ηδκ πανμοζία ακόνβακςκ 
ή μνβακζηώκ μοζζώκ 

5 Να πθδνμύκ ημοξ βεκζημύξ ηαζ εζδζημύξ όνμοξ ηαζ κα πνμζημιίγμκηαζ 
οπμπνεςηζηά, επί πμζκή απόννζρδξ βζα ηάεε έκα πνμσόκ ηα παναηάης 
δζηαζμθμβδηζηά: 
α. Ακαθοηζηό θύθθμ ζοιιόνθςζδξ ημο ηάεε πνμσόκημξ, ιε ανζειδηζηέξ 
παναπμιπέξ ςξ πνμξ ηζξ γδημύιεκεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ιε ακαθμνά 
ζημ ζπεηζηό θοθθάδζμ/ prospectus/ ηεπκζηό δεθηίμ η.θπ., ηαεώξ ηαζ ζε 
ηάεε άθθμ έββναθμ πμο κα πζζημπμζεί ηδκ απόθοηδ ζοιθςκία ιε ηδξ 
ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ 
β. Πζζημπμζδηζηό πδιζηήξ ζύκεεζδξ 
γ. Άδεζα ηοηθμθμνίαξ από ημκ ΔΟΦ βζα ηα απμθοιακηζηά επζθακεζώκ ηαζ 
δαπέδςκ (ΚΥ Υ1α/μζη.7723, ΦΔΚ961/23.12.94)  
δ. Γζα ηα ζηεοάζιαηα ιε απμννοπακηζηέξ ζδζόηδηεξ πμο οπάβμκηαζ ζημκ 
ηακμκζζιό 648/2004/ΔΚ,  πνέπεζ κα οπάνπεζ ηαηαπώνδζδ ημο 
απμννοπακηζημύ πνμσόκημξ ζημ Δεκζηό Μδηνώμ Φδιζηώκ Πνμσόκηςκ 
εθόζμκ απαζηείηαζ, ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 45 ημο Κακμκζζιμύ CLP 
(Κακμκζζιόξ 1272/2008/ΔΚ) ηαεώξ ηαζ ηζξ εβηοηθίμοξ πμο έπεζ εηδώζεζ 
ημ Γ.Φ.Κ.  
ε. Γεθηίμ Αζθαθείαξ ημο πνμσόκημξ 
ζη. Γεθηίμ Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ Πνμσόκημξ ζηα Δθθδκζηά ηαζ ζηα 
Αββθζηά ακ πνόηεζηαζ βζα εζζαβόιεκα πνμσόκηα, ζύιθςκα ιε ημκ 
Κακμκζζιό 830/2015/ΔΔ.  Τμ Αββθζηό ηείιεκμ κα είκαζ πζζηά 
ιεηαθναζιέκμ ζηδκ Δθθδκζηή 
ε. Οζ εηζηέηεξ ηςκ πνμσόκηςκ κα είκαζ ζηα Αββθζηά ηαζ Δθθδκζηά ηαζ κα 
θένμοκ ζήιακζδ ηαζ επζζήιακζδ αάζεζ ημο ηακμκζζιμύ CLP 
δ. Καηάεεζδ πίκαηα απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ιε ηζξ ιζηνμαζμθμβζηέξ 
ζδζόηδηεξ ημο πνμσόκημξ (δμζμθμβία, πνόηοπα εθέβπμο ηαζ πνόκμξ 
επαθήξ ακά είδμξ ιζηνμαίμο gram+ ηαζ gram-, ζδζαίηενα έκακηζ 
ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ζηεθεπώκ (Klebsiella, Acinetobacter, MRSA, 
Pseudomonas, Enterococcus), ζώκ HBV, HIV) ιοηήηςκ ηαζ 
ιοημααηηδνζδίμο ηδξ θοιαηίςζδξ, ιε ζημζπεία από ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ 
θμνέςκ 
ζ. Πζζημπμζδηζηό ζήιακζδ CE 

6 Οζ παναζηεοαζηέξ ηαζ μζ πνμιδεεοηέξ κα είκαζ πζζημπμζδιέκμζ ιε ηα 
απαναίηδηα ISO 9001 

7 Καηάεεζδ ιεθεηώκ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ηαζ ζοιααηόηδηαξ ιε ηα οθζηά 

8 Οζ ζοζηεοαζίεξ ηςκ πνμσόκηςκ εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ μπςζδήπμηε 
πώια ή ηαζκία αζθαθείαξ από ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνία πμο κα είκαζ 
πνςηόηοπα ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημοξ ηαζ κα ιδκ έπεζ πνμδβδεεί 
μπμζαδήπμηε επέιααζδ βζα αθθαβή ζοζηεοαζίαξ ηςκ θζαθζδίςκ 

9 Να πνμζημιζζημύκ ηα πνςηόηοπα εκδιενςηζηά θοθθάδζα ηδξ 



ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ ζηα Αββθζηά ιε ηδκ αηνζαή ιεηάθναζδ ζηα 
Δθθδκζηά βζα ηζξ αναζώζεζξ, ηζξ εκδείλεζξ ηαζ ημ πνόκμ επίηεολδξ ημο 
επζεοιδημύ απμηεθέζιαημξ 

10 Γζα ηα πνμσόκηα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ζε δζάθοζδ, κα δίδεηαζ δ ηζιή ημο 
ζοιποηκςιέκμο πνμσόκημξ ακά θίηνμ ηαζ δ ηζιή ημο ηεθζημύ δζαθύιαημξ 
πνήζδξ, έπεζηα από ηδκ πνμηεζκόιεκδ δζάθοζδ 

11 Οδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά 

12 Να ακαθένμκηαζ μζ αναζώζεζξ ηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημύ 
απμηεθέζιαημξ βζα ηαεανέξ ηαζ νοπανέξ ζοκεήηεξ 

13 Καηάεεζδ δεζβιάηςκ ηςκ πνμσόκηςκ ζε πνςηόηοπδ ζοζηεοαζία 

14 Δάκ ημ πνμσόκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα πνώηδ θμνά ηαζ δεκ οπάνπεζ ειπεζνία, 
ημ Νμζμημιείμ δζαηδνεί ημ δζηαίςια πνμζαμθήξ ηδξ ζύιααζδξ εθόζμκ 
πνμηύρμοκ πνμαθήιαηα ζηδ πνήζδ ηδ ζοκενβαζία ιε ηδκ πνμιδεεύηνζα 
εηαζνεία 

15 Οζ ζοζηεοαζίεξ ρεηαζιμύ ηαζ μζ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ ακά ζοζηεοαζία 
πνμσόκημξ πμο δζεοημθύκμοκ ηδκ ζςζηή πνδζζιμπμίδζδ ηςκ πνμσόκηςκ, 
πνέπεζ κα ακαθένμκηαζ εοηνζκώξ όηζ πνμζθένμκηαζ δςνεάκ ηαζ ζε ηζ 
πμζόηδηα 

16 Να ιδκ είκαζ ημλζηό ηαζ ενεεζζηζηό βζα ημοξ μθεαθιμύξ, ημ δένια ηαζ 
ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαζ κα είκαζ αζθαθέξ βζα ημκ πνήζηδ 

17 Να είκαζ θζθζηό ιε ημ πενζαάθθμκ 

18 Οζ παναπάκς όνμζ είκαζ επί πμζκήξ απόννζρδξ ζε ιδ ηαηάεεζδ ημοξ 

. 
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΥΛ 

1 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ  ΓΑΞΔΓΥΛ ΘΑΗ  ΚΔΓΑΙΥΛ 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 

  Σοιποηκςιέκμ οβνό απμθοιακηζηό – ηαεανζζηζηό δαπέδςκ ηαζ 
ιεβάθςκ επζθακεζώκ (δάπεδα, ημίπμζ, πόνηεξ, ηθπ.) 

 Φςνίξ αθδεΰδεξ (κεμβκζηό 
 Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ ( HIV, HBV,HCV, 

ROTA )  

 Να είκαζ άοζκο, ιδ πηδηζηό, ιδ δζαανςηζηό 
 Να είκαζ ζοιααηό ιε όθεξ ηζξ επζθάκεζεξ 
 Να ακαθένμκηαζ μζ αναζώζεζξ ηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ 

απμθοιακηζηήξ δνάζδξ 
 Ο πνόκμξ δνάζδξ βζα ημ γδημύιεκμ θάζια δνάζδξ κα ιδκ 

οπενααίκεζ ηα 15 θεπηά 

 Να ιδκ πνεζάγεηαζ λέαβαθια 

2 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΘΑΗ 
ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΞΑΓΘΝΗ, ΡΟΝΣΖΙΑΡΑ, ΘΙΗΛΔΠ, 
Θ.ΙΞ.) ΚΔ ΤΔΘΑΠΚΝ (SPRAY) 

  Φςνίξ αθδεΰδεξ ηαζ άθαηα αιιςκίμο 

 Να πενζέπεζ αθημόθεξ ηαζ άθθεξ δναζηζηέξ μοζίεξ 
 Να είκαζ άοζκο, ιδ πηδηζηό, ιδ δζαανςηζηό 
 Να είκαζ ζοιααηό ιε επζθάκεζεξ ιεηαθθζηέξ, πθαζηζηέξ, βοάθζκεξ, 



ηθ. 
 Να ακαθένεηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ απμθοιακηζηήξ δνάζδξ μ 

μπμίμξ δεκ πνέπεζ κα λεπενκά ηα 5 θεπηά 

 Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ααηηδνίςκ, ιοηήηςκ, ιοημααηηδνζδίμο 
θοιαηζώζεςξ, ζώκ, ( HIV-HBV-HCV-ROTA ) 

 Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-, ζδζαίηενα 
έκακηζ ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ζηεθεπώκ Klebsiella, 
Acinetobacter, Pseudomonas, MRSA, Enterococcus), ζώκ 
(HBV,HCV,HIV), ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνζδίμο ηδξ θοιαηίςζδξ 

 Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε δμπείμ ημο 1 θίηνμο ιε 
εκζςιαηςιέκδ ακηθία ζε ηάεε δμπείμ βζα απμθοβή επζιόθοκζδξ 
ημο πενζεπμιέκμο 

3 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΞΔΟΖΣΥΛ, ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ, 
ΖΙΔΘΡΟΝΓΗΑ, ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΑ, ΞΔΟΗΣΔΗΟΗΓΔΠ, MONITORS, 
Θ.ΙΞ.) 

  Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ, αθημόθεξ ή πθώνζμ ηαζ κα ιδκ 
είκαζ ζμδμθόνμ 

 Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ηαζ ζοιααηό ιε επζθάκεζεξ από 
ιέηαθθμ, πθαζηζηό, PVC, linoleum, ιάνιανμ, πθαηάηζ, monitor, 
ηθπ, κα ιδκ αθήκεζ οπμθείιιαηα ηαζ κα ζοκμδεύεηαζ από 
πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ ηςκ ηαηαζηεοαζηώκ 

 Να είκαζ άοζκο 
 Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-, ζδζαίηενα 

έκακηζ ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ζηεθεπώκ Klebsiella, 
Acinetobacter, Pseudomonas, MRSA, Enterococcus), ζώκ 
(HBV,HCV,HIV), ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνζδίμο ηδξ θοιαηίςζδξ 

 Να ιδκ πνεζάγεηαζ λέαβαθια 

 Να πανέπμκηαζ εββοήζεζξ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ ελαζηίαξ ηδξ ιδ 
ζοιααηόηδηαξ ημο πνμσόκημξ  

 Να ζοκμδεύεηαζ από πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ 
έκακηζ ιζηνμμνβακζζιώκ ιε ζημζπεία από ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ 
θμνέςκ. 

 Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε δμπείμ ημο 1 θίηνμο ιε 
εκζςιαηςιέκδ ακηθία ζε ηάεε δμπείμ βζα απμθοβή επζιόθοκζδξ 
ημο πενζεπμιέκμο 

 Να ακαθένεηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημύ 
απμηεθέζιαημξ βζα ηαεανέξ ηαζ νοπανέξ (dirty) ζοκεήηεξ. Τμ 
επζεοιδηό απμηέθεζια κα είκαζ ημ ανβόηενμ ζε 5 θεπηά 

4 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ  ΠΔ ΑΛΑΒΟΑΕΝΛΡΑ ΓΗΠΘΗΑ 
ΣΙΥΟΗΝ 

  Να έπμοκ ςξ δναζηζηή μοζία ημ δζπθςνζμζμηοακμονβζηό Νάηνζμ 
(NADCC) 

 Να απεθεοεενώκμοκ ημ πθώνζμ ζηαδζαηά 
 Να δζαεέημοκ δνάζδ έκακηζ ιζηνμαίςκ gram+, gram -, ιοηήηςκ, 

ζώκ, ιοημααηηδνζδίςκ ηαζ ζπόνςκ 

 Να είκαζ ζοιααηά ιε επζθάκεζεξ από πθαζηζηό, ιέηαθθμ, linoleum, 



ηαζ πθαηάηζ ηαζ κα ζοκμδεύεηαζ από πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ 
 Να πανέπμκηαζ εββοήζεζξ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ ελαζηίαξ ηδξ ιδ 

ζοιααηόηδηαξ ημο πνμσόκημξ 

 Να δζαηίεεηαζ ζε πναηηζηή ζοζηεοαζία 50-200 δζζηίςκ ημ ιέβζζημ 
 Να ακαθένεηαζ μ ζοκζζηώιεκμξ ανζειόξ δζζηίςκ ακά θίηνμ κενμύ 

ηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ ημο ηαεανζζηζημύ ηαζ απμθοιακηζημύ 
απμηεθέζιαημξ 

 Να ζοκμδεύεηαζ από πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ 
έκακηζ ιζηνμμνβακζζιώκ ιε ζημζπεία από ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ 
θμνέςκ 

 Να αδνακμπμζεί ηαζ κα απμθοιαίκεζ ημ ιζηνμαζαηό θμνηίμ ηςκ 
αζμθμβζηώκ οβνώκ ηςκ αζεεκώκ 

 Να µδκ έπμοκ έκημκδ μζµή βζα απμθοβή ενεεζζµμύ ημο 
ακαπκεοζηζημύ ζοζηήιαημξ 

5 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΑΦΟΝ ΓΗΑ 
ΘΔΟΚΝΘΝΗΡΗΓΔΠ 

  Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ, αθημόθεξ ή πθώνζμ ηαζ κα ιδκ 
είκαζ ζμδμθόνμ 

 Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ηαζ ζοιααηό ιε εενιμημζηίδεξ, κα ιδκ 
αθήκεζ οπμθείιιαηα ηαζ κα ζοκμδεύεηαζ από πζζημπμζδηζηά 
ζοιααηόηδηαξ ηςκ ηαηαζηεοαζηώκ 

 Να είκαζ άοζκο 
 Να  ιδκ είκαζ ημλζηό ή  ενεεζζηζηό  βζα ηα κεμβκά 

 Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-, ζδζαίηενα 
έκακηζ ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ζηεθεπώκ Klebsiella, 
Acinetobacter, Pseudomonas, MRSA, VRE), ζώκ (HBV,HCV,HIV), 
ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνζδίμο ηδξ θοιαηίςζδξ 

 Να πανέπμκηαζ εββοήζεζξ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ ελαζηίαξ ηδξ ιδ 
ζοιααηόηδηαξ ημο πνμσόκημξ  

 Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία έςξ 1 θίηνμ ηαζ vα είκαζ έημζιμ πνμξ 
πνήζδ  ιε εκζςιαηςιέκδ ακηθία ζε ηάεε δμπείμ βζα απμθοβή 
επζιόθοκζδξ ημο πενζεπμιέκμο 

 Να ζοκμδεύεηαζ από πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ 
έκακηζ ιζηνμμνβακζζιώκ ιε ζημζπεία από ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ 
θμνέςκ. 

 Να ακαθένεηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημύ 
απμηεθέζιαημξ βζα ηαεανέξ ηαζ νοπανέξ (dirty) ζοκεήηεξ. Τμ 
επζεοιδηό απμηέθεζια κα είκαζ ημ ανβόηενμ ζε 5 θεπηά 

6 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΘΑΗ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΔΑΗΠΘΖΡΝΠ ΣΥΟΝΠ (ΛΔΝΓΛΥΛ) 

  Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ, αθημόθεξ ή πθώνζμ ηαζ κα ιδκ 
είκαζ ζμδμθόνμ 

 Να είκαζ ζζπονό ζοιποηκςιέκμ απμθοιακηζηό ηαζ ηαεανζζηζηό 
επζθακεζώκ ηαζ ελμπθζζιμύ πιελ ζερκοθοηηίδωλ 

 Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα εοαίζεδημοξ πώνμοξ όπςξ Μμκάδα 
Νεμβκώκ 

 Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, θοιαηζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ ηαζ ζμηηόκμ 



(HBV, HIV,ROTA) 
 Ο πνόκμξ δνάζδξ βζα ημ ζύκμθμ ημο γδημύιεκμο θάζιαημξ κα ιδκ 

οπενααίκεζ ηα 30 θεπηά 

 Να είκαζ άοζκο 
 Να είκαζ ζοιααηό ιε όθεξ ηζξ επζθάκεζεξ 
 Να ακαθένμκηαζ μζ αναζώζεζξ ηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ 

απμθοιακηζηήξ δνάζδξ 
 Να  ιδκ είκαζ ημλζηό ή  ενεεζζηζηό  βζα ηα κεμβκά 

 Να ζοκμδεύεηαζ από πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ 
έκακηζ ιζηνμμνβακζζιώκ ιε ζημζπεία από ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ 
θμνέςκ 

7 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ - ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΟΝ ΣΔΟΗΥΛ 

  Να έπεζ μοδέηενμ ph 5,5 
 Να πενζέπεζ ορδθή πενζεηηζηόηδηα ηαεανζζηζηώκ ζοζηαηζηώκ 

(ηαζζεκενβώκ) 15-30% 

 Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ζοπκή πνήζδ 
 Να ιδκ πενζέπεζ ζάπςκεξ ηαζ αθηάθζα 
 Να έπεζ ήπζμοξ ακηζζδπηζημύξ πανάβμκηεξ 

 Να πενζέπεζ βθοηενίκδ, αζηαιίκεξ, πακεεκόθδ ηαζ εκοδαηζημύξ 
πανάβμκηεξ 

 Να πενζέπεζ ιζα ή πενζζζόηενεξ ζοκηδνδηζηέξ μοζίεξ απαναίηδηεξ 
βζα ηδ ιδ ακάπηολδ ιζηνμμνβακζζιώκ (εηηόξ Triclosan)  

 Να ιδκ δδιζμονβεί λδνμδενιία ή ενεεζζιμύξ 

 Να είκαζ δενιαημθμβζηά ηαζ μθεαθιμθμβζηά εθεβιέκμ ιε ιεθέηεξ 
 Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία 250 έςξ 300 βναιιανίςκ ιε 

εκζςιαηςιέκδ ακηθία ζε ηάεε δμπείμ βζα απμθοβή επζιόθοκζδξ 
ημο πενζεπμιέκμο 

 Να ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζε πώνμοξ παναζηεοήξ ηαζ 
επελενβαζίαξ ηνμθίιςκ  

 Να επζζοκαθεμύκ ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ από ακελάνηδημοξ 
θμνείξ 

 Να ακαθένμκηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο πνμσόκημξ ζηδκ εηζηέηα ημο 
ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα 

8 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΣΥΟΥΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ  

  Να είκαζ ζοιποηκςιέκμ  

 Να είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ ηδκ απμθύιακζδ ηαζ ημκ ηαεανζζιό 
δαπέδςκ, επζθακεζώκ, ελμπθζζιμύ ζε πώνμοξ δζαπείνζζδξ 
ηνμθίιςκ 

 Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ ή πθώνζμ 
 Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ιζηνμαίςκ, ιοηήηςκ ηαζ ζώκ  

 Ιδζαίηενα δναζηζηό έκακηζ Salmonella,   Enterococcus ηαζ ζμύ 
Ηπαηίηζδαξ Α 

 Ο πνόκμξ δνάζδξ κα είκαζ εκηόξ 15 θεπηώκ βζα ημ ζύκμθμ ημο 
επζεοιδημύ ηαεανζζηζημύ ηαζ απμθοιακηζημύ θάζιαημξ 

 Να έπεζ ζζπονή ηαεανζζηζηή δνάζδ έκακηζ νύπςκ θζπανήξ 
ζύζηαζδξ 



 Να είκαζ άοζκο ηαζ άπνςιμ  
 Να ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα 
 Να είκαζ ζοιααηό ιε ηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ιαβεζνείςκ ηαζ θμζπώκ 

πώνςκ εζηίαζδξ ηαεώξ ηαζ ηςκ εαθάιςκ ζοκηήνδζδξ ηςκ 
ηνμθίιςκ ηαζ κα ζοκμδεύεηαζ από πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ 

 Να πανέπμκηαζ εββοήζεζξ ζε πενίπηςζδξ αθάαδξ ελαζηίαξ ηδξ ιδ 
ζοιααηόηδηαξ ημο πνμσόκημξ 

 Να ακαθένμκηαζ μζ αναζώζεζξ ηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ ημο 
απμθοιακηζημύ απμηεθέζιαημξ βζα ηαεανέξ ηαζ νοπανέξ ζοκεήηεξ 

 Να ζοκμδεύεηαζ από πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ 
έκακηζ ιζηνμμνβακζζιώκ ζε ζημζπεία από ιεθέηεξ 

 Η απμθοιακηζηή ημο δνάζδ ηαζ δ έκδεζλδ βζα πνήζδ ζε πώνμοξ 
εζηίαζδξ – δζαπείνζζδξ ηνμθίιςκ κα πζζημπμζείηαζ από ακελάνηδημ 
θμνέα 

9 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ - ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΟΝ ΚΞΝΘΑΙΗΥΛ 
ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΘΑΗ ΘΖΙΥΛ ΚΔ ΔΚΒΑΞΡΗΠΖ 

  Να είκαζ εθαθνά αθηαθζηό ηαζ ηονίςξ κα ηαεανίγεζ οπμθείιιαηα 
πνςηεΐκδξ βάθαηημξ 

 Να είκαζ ζοιααηό ιε βοαθί, ηαμοηζμύη, ζζθζηόκδ ηαζ πθαζηζηό 
 Να είκαζ παιδθμύ αθνζζιμύ 
 Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε κενό μπμζαζδήπμηε ζηθδνόηδηαξ 

 Να ιδκ πενζέπεζ πηδηζηέξ μοζίεξ 
 Να ακαθένεηαζ δ δμζμθμβία ηαζ μ πνόκμξ επίηεολδξ ηδξ 

ηαεανζζηζηήξ δνάζδξ. 

 Να είκαζ άοζκο 
 Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-, ζδζαίηενα 

έκακηζ ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ζηεθεπώκ Klebsiella, 
Acinetobacter, Pseudomonas, MRSA, VRE), ζώκ (HBV,HCV,HIV), 
ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνζδίμο ηδξ θοιαηίςζδξ 

 Να  ιδκ είκαζ ημλζηό ή  ενεεζζηζηό  βζα ηα κεμβκά 

10 ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΓΟΝ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ 
ΠΘΥΟΑΚΗΓΥΛ 

  Να είκαζ ζε οβνή ιμνθή 
 Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα αοηόιαηα πθοκηήνζα ζηςναιίδςκ 
 Να ιδκ πενζέπεζ θμνιαθδεΰδδ, θαζκόθεξ, αθδεΰδεξ ηαζ πθώνζμ 
 Να έπεζ ph 9-13 πενίπμο 

 Να έπεζ ζζπονή ηαεανζζηζηή δνάζδ ζηζξ ζοκήεεζξ αηαεανζίεξ όπςξ 
ηόπνακα, μύνα 

 Να έπεζ ηαπεία δνάζδ απμθύιακζδξ εκηόξ 2 θεπηώκ ημ ανβόηενμ 
ηαζ δναζηζηόηδηα έκακηζ ιζηνμαίςκ, ζώκ, ιοηήηςκ, ηθπ 

 Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-, ζδζαίηενα 
έκακηζ ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ζηεθεπώκ Klebsiella, 
Acinetobacter, Pseudomonas, MRSA, VRE), ζώκ (HBV,HCV,HIV), 
ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνζδίμο ηδξ θοιαηίςζδξ 

 Να είκαζ οπμαθθενβζηό 
 Να ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα ζηα ζηεύδ, ζημ πθοκηήνζμ ή ζηζξ 

ζςθδκώζεζξ 



 Να πανέπμκηαζ εββοήζεζξ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ ελαζηίαξ ηδξ ιδ 
ζοιααηόηδηαξ ημο πνμσόκημξ 

 Να ηαηαηεεμύκ ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ από ακελάνηδημοξ 
θμνείξ 

 Να είκαζ παιδθμύ αθνζζιμύ 
 Να είκαζ ζοιααηό ιε ηα πθοκηήνζα ημο κμζμημιείμο (STEELCO) 

πμο κα απμδεζηκύμκηαζ από πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ 
 Να ακαθένεηαζ δ δμζμθμβία ηαζ μ πνόκμξ ηδξ απμθοιακηζηήξ 

δνάζδξ πμο πνμηείκεζ μ ηαηαζηεοαζηήξ ημο πνμσόκημξ. 

11 ΓΟΝ ΓΗΑΠΞΑΠΖΠ ΑΙΑΡΥΛ ΓΗΑ ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΠΘΥΟΑΚΗΓΥΛ 

  Να είκαζ ζοιααηό ιε ηα πθοκηήνζα ημο κμζμημιείμο (STEELCO)  
πμο κα απμδεζηκύμκηαζ από πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ 

 Να ιδκ πενζέπεζ ηαοζηζηά μλέα, αθηάθζα ηαζ πθώνζμ 
 Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε κενό μπμζαζδήπμηε ζηθδνόηδηαξ 
 Να ιδκ είκαζ επζαθααέξ βζα ημ πθοκηήνζμ 
 Να ηαηαηεεμύκ ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ από ακελάνηδημοξ 

θμνείξ 
 Να έπεζ αθηαθζηό ph 9-11 αάζεζ ηςκ πνμδζαβναθώκ ημο 

ιδπακήιαημξ 

12 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ - ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΘΙΗΒΑΛΥΛ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΑΦΟΝ  

  Να απμιαηνύκεζ ηδκ ζημονζά ηαζ ημοξ θεηέδεξ πςνίξ κα θεείνεζ ηζξ 
επζθάκεζεξ 

 Να είκαζ ηαπείαξ δνάζδξ ζε ιμνθή spray πςνίξ πνμςεδηζηό αένζμ 
 Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ ηαπείαξ δνάζδξ 
 Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-, ζδζαίηενα 

έκακηζ ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ζηεθεπώκ Klebsiella, 
Acinetobacter, Pseudomonas, MRSA, VRE), ζώκ (HBV,HCV,HIV), 
ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνζδίμο ηδξ θοιαηίςζδξ 

 Να έπεζ μοδέηενμ ph 
 Να είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα ηα εζςηενζηά ημζπώιαηα ηςκ ηθζαάκςκ 

ηαζ ακμλείδςηςκ επζθακεζώκ 
 Να λεπθέκεηαζ εύημθα ηαζ κα ιδκ αθήκεζ οπμθείιιαηα 
 Να απμιαηνύκεζ ηζξ δοζάνεζηεξ μζιέξ 

 Να είκαζ ζοιααηό ηαζ απμηεθεζιαηζηό βζα όθεξ ηζξ ακμλείδςηεξ 
επζθάκεζεξ ηαζ βζα ημ εζςηενζηό ημο ηθζαάκμο 

 Να είκαζ άοζκο. 
 Να είκαζ ζοιααηό βζα ημοξ ηθζαάκμοξ ηαζ  κα απμδεζηκύμκηαζ από 

πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ 

 Να ακαθένεηαζ δ δμζμθμβία ηαζ μ πνόκμξ ηδξ απμθοιακηζηήξ 
δνάζδξ πμο πνμηείκεζ μ ηαηαζηεοαζηήξ ημο πνμσόκημξ. 

13 
 
 

ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΥΛ ΘΑΗ 
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΣΥΟΗΠ ΑΙΓΔΓΔΠ ΓΗΑ ΞΙΠΗΚΝ ΠΡΝ 
ΣΔΟΗ 

  Έημζιμ πνμξ πνήζδ 
 Να απμιαηνύκεζ απμηεθεζιαηζηά ημ αζμοιέκζμ (biofilm) ηαζ κα 

ηαηαηεεεί δ ιεθέηδ  



 Να πενζέπεζ 6 έκγοια βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ ιέβζζηδ ηαεανζζηζηή 
δνάζδ ημο αζμθμβζημύ θμνηίμο ιε πνόκμ δνάζδξ 1 θεπηό 

 Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ζημ πένζ  

 Να έπεζ εοπάνζζημ άνςια βζα κα ηαθύπηεζ ηδ δοζμζιία ημο 
αίιαημξ ηαζ κα είκαζ παιδθμύ αθνζζιμύ.  

 Να µδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ, πθώνζμ ηαζ ηαοζηζηά αθηάθζα 

 Με ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ζε ααηηήνζα, ιύηδηεξ, ζμύξ,  
 Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ gram-, ζδζαίηενα 

έκακηζ ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ζηεθεπώκ Klebsiella, 
Acinetobacter, Pseudomonas, MRSA, VRE), ζώκ (HBV,HCV,HIV), 
ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνζδίμο ηδξ θοιαηίςζδξ ηαεώξ ηαζ έκακηζ 
Salmonella sp, Pseudomanas aeruginoda, Enterobacter aerogenes, 
Helicobacter pylori, Ηπαηίηζδα Β, Ηπαηίηζδα Α ηαζ Ηπαηίηζδα C 

 Να ειπμδίγεζ ηδ δζαζπμνά ημο αζμθμβζημύ θμνηίμο, πςνίξ 
πνμςεδηζηό αένζμ ηαζ αζμδζαζπώιεκμ. 

 Να έπεζ ελαζνεηζηή ζοιααηόηδηα ιε οθζηά όπςξ βοαθί, ηεναιζηά, 
ακμλείδςηα, ιέηαθθα, αθμοιίκζμ, ζοκεεηζηά οθζηά, θάζηζπμ, θάηελ, 
ζζθζηόκδ, ηθπ 

 Να ιδκ δδιζμονβεί αθάαεξ ζημκ ελμπθζζιό ηαζ κα ζοκμδεύεηαζ από 
πζζημπμζδηζηά ζοιααηόηδηαξ ηαηαζηεοαζηώκ ενβαθείςκ ηαζ 
εκδμζημπζηώκ μνβάκςκ 

 Να πενζέπεζ έκγοια ζηακά κα δζαζπάζμοκ πνςηεΐκεξ, άιοθμ ηαζ θίπδ 
 Η απμθοµακηζηή ημο δνάζδ κα ηεηιδνζώκεηαζ από δζάθμνεξ 

µεθέηεξ πανμοζία μνβακζημύ θμνηίμο   

 Ο πνόκμξ δνάζδξ ημο κα µδκ οπενααίκεζ ηα 15 min 

14 ΔΛΕΚΑΡΗΘΝΠ ΑΦΟΝΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΙΝΔΗΓΥΛ 
ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΔΥΛ (ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΑ θιπ)  

  Να είκαζ ζε δμπείμ οπό πίεζδ, ιε ζςθδκάηζ πνμέηηαζδξ βζα κα 
εζζπςνεί ζημοξ αοθμύξ 

 Να έπεζ μοδέηενμ PH 
 Να ειπμδίγεζ ημ αζμθμβζηό θμνηίμ κα ζηεβκώζεζ  

 Να ηαεανίγεζ δύζημθμοξ ηαζ λεναιέκμοξ νύπμοξ ζε θίβα θεπηά. 

15 ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔ 
ΠΞΝΟΝΘΡΝΛΝ ΓΟΑΠΖ ΓΗΑ ΘΟΗΠΗΚΝΠ ΣΥΟΝΠ (ΚΔΘ, 
ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ, ΘΑΙΑΚΝΗ ΚΝΛΥΠΖΠ Θ.ΙΞ. 

  Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ιζηνμαίςκ ηαζ ζπόνςκ αοηώκ (gram+ ηαζ 
gram-, ζδζαίηενα έκακηζ ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ζηεθεπώκ 
Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, MRSA, VRE, Clostridium 
difficile), ζώκ (HBV,HCV,HIV), ιοηήηςκ ηαζ ιοημααηηδνζδίμο ηδξ 
θοιαηίςζδξ 

 Η ακηζιζηνμαζαηή ημο δνάζδ κα ααζίγεηαζ ζημ οπενμλζηό μλύ 
(>1000 ppm) 

 Να είκαζ άοζκο, ιδ δζαανςηζηό ιδ πηδηζηό 
 Να πανέπμκηαζ εββοήζεζξ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ ελαζηίαξ ηδξ ιδ 

ζοιααηόηδηαξ ημο πνμσόκημξ  

 Να ζοκμδεύεηαζ από πίκαηα θάζιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ 
έκακηζ ιζηνμμνβακζζιώκ ιε ζημζπεία από ιεθέηεξ ακελάνηδηςκ 



θμνέςκ  
 Να επζηοβπάκεηαζ ζπμνμηημκία ζε δζάζηδια < ηςκ 15 θεπηώκ 
 Να έπεζ ζζπονή ηαεανζζηζηή δνάζδ 

 Να είκαζ ζοιααηό ιε όθεξ ηζξ επζθάκεζεξ ηαζ κα πνμζημιζζημύκ 
ιεθέηεξ 

 Να ιδκ είκαζ ημλζηό ηαζ ενεεζζηζηό βζα ημοξ μθεαθιμύξ, ημ δένια 
ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ ηαζ κα είκαζ αζθαθέξ βζα ημκ πνήζηδ 

16 ΓΔΗΘΡΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΠΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 

  Να έπμοκ ηδκ δοκαηόηδηα άιεζμο απμηεθέζιαημξ ιε ηδ πνήζδ 
εζδζημύ μνβάκμο ιέηνδζδξ μνβακζηήξ ύθδξ (Λμοιζκόιεηνμ) 

 
 
 
 


