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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 26/2021) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ 
– ΚΑΙ – ΔΥΓ -2η ΥΕΚΕ 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

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. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Υποχρεώσεις του αναδόχου 

1.      Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αναλαμβάνει τη καθαριότητα και την 
απολύμανση των κτηριακών εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του 
Νοσοκομείου 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 οικονοµικός 
φορέας υποχρεούται να τηρεί τη νοµοθεσία, 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 που κατά την κατάρτιση της σύµβασης 
λειτουργούν και χρησιµοποιούνται. Η συµµετοχή στην παρούσα σηµαίνει γνώση εκ 
µέρους του αναδόχου οικονοµικού φορέα των χώρων του Νοσοκοµείου 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. Ως ολοκλήρωση του καθαρισµού θεωρείται και η αποκοµιδή των 
απορριµµάτων που θα γίνεται σύµφωνα µε τις συστάσεις της Επιτροπής 
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Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (ΕΝΛ) του Νοσοκοµείου. 

5. Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί 
την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία για την διαχείριση των νοσοκοµειακών 
απορριµµάτων εντός του Νοσοκοµείου (Ενδεικτικά αναφέρεται το ΦΕΚ 1537/12) και 
σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας για αυτό Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου. 

6. Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα 
αναγκαία µηχανήµατα, υλικά και εξοπλισµό για την παροχή των υπηρεσιών του, 
καθώς επίσης σάκους απορριµµάτων (µαύρους,μπλε, κόκκινους και κιτρινους).  

7. Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια 
του καθαρισµού πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη 
λειτουργίας όσο και από εµφάνιση. 

8. Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα 
απαραίτητα υλικά καθαρισµού,  τα  οποία  θα  είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα 
για τους χώρους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Η ποιότητα και καταλληλότητά 
τους να αποδεικνύεται με ανάλογα, προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, 
πιστοποιητικά. 

9. Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος οικονοµικός 
φορέας είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει αµέσως, ώστε η εκτέλεση του 
αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. 

10. Το  Νοσοκομείο  παρέχει  στον  ανάδοχο  οικονοµικό  φορέα  χώρο  για  
την  φύλαξη των εργαλείων, των µηχανηµάτων και υλικών καθαριότητας, καθώς 
επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό  του. Επίσης το Νοσοκομείο διαθέτει στον 
ανάδοχο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την εγκατάσταση πλυντηρίων 
(τουλάχιστον 5 σε αριθμό) και στεγνωτηρίων (τουλάχιστον 5 σε αριθμό) για το 
πλύσιμο και στέγνωμα των υλικών πολλαπλών χρήσεων  (πανέτες, σφουγγαρίστρες,  
µάπες  µε  µικροϊνες, πανάκια). 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. 

11. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να τηρεί όλους τους 
κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να συμμορφώνεται µε τις σχετικές οδηγίες 
του Νοσοκομείου 

12. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση  
οποιασδήποτε ζηµιάς, βλάβης ή ατυχήματος που θα προκληθεί στο προσωπικό και 
στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή 
οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. 

13. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να τηρεί έντυπη 
αλληλογραφία µε τους αρμόδιους του Νοσοκομείου µε σκοπό την επισήμανση τυχόν 
παραλείψεων όσο και παραπόνων. 

14. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως 
κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και 
γνωστοποιείται σ΄ αυτόν από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου και την ΕΝΛ. 
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15. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας  και χρήσης υλικών 
πρέπει να υπάρχει έγκριση από την ΕΝΛ, ή από το αρµόδιο για αυτό όργανο του 
Νοσοκομείου. 

16. Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει  να 
παρακωλύεται η  λειτουργία του Νοσοκομείου ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, 
προσωπικό και επισκέπτες. 

17. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας 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. 

18. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την παροχή 
υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η 
παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. 

19. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα που 
αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά 
καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισµό, σακούλες απορριμμάτων). 

20. Ο  ανάδοχος οικονομικός φορέας  δεν  επιβαρύνεται  µε  δαπάνες  
ύδρευσης,  παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, θέρμανσης και κλιματισμού, τα οποία 
βαρύνουν το Νοσοκομείο, µε την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης 
από τον ανάδοχο. 

21. Απαγορεύεται  στον  ανάδοχο  οικονοµικό  φορέα  να  διακόψει  για  
οιοδήποτε 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 

Τήρηση κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο, ο ανάδοχος οικονομικός 
φορέας 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. 

2. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, 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 συμφωνίας πλαίσιο 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. 

Προσωπικό του αναδόχου 

1. Ο   ανάδοχος   οικονομικός   φορέας   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. 

2. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για τη συνεχή 
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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. 

3. Ο  ανάδοχος  οικονομικός  φορέας  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 και την έγκαιρη καταβολή τους στο προσωπικό του, οι οποίες σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την ισχύουσα 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, την τήρηση του νοµίµου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας 
κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης  αυτής  δίνει  το  δικαίωνα στην αναθέτουσα αρχή 
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 στον ΕΦΚΑ ή σε όποιο άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό 
υπάγονται. 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 οικονομικό φορέα. 

6. Το προσωπικό που θα απασχολείται  από τον ανάδοχο οικονοµικό φορέα 
πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόμιση βιβλιαρίου 
υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρµόδιες αρχές. Σηµειώνεται ότι το προσωπικό 
πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β, να έχει επαρκή ανοσοποίηση έναντι της 
ηπατίτιδας Β, της ιλαράς και του τετάνου  και να είναι εφοδιασμένο µε την αντίστοιχη 
κάρτα εμβολιασμού. 

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. 

8. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο οικονοµικό 
φορέα 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 οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας πρέπει απαραίτητα να διαθέτει 
καθημερινά τουλάχιστον το οριζόμενο στην Προσθήκη «2» του παρόντος 
Παραρτήματος προσωπικό, για τον καθαρισµό των χώρων του Νοσοκομείου, το 
οποίο θα καλύπτει όλες τις  βάρδιες σε όλα τα τµήµατα του Νοσοκομείου.  
Επισυνάπτεται πίνακας κατανοµής του προσωπικού ανά βάρδια (Προσθήκη 3 του  
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Παραρτήματος «Γ»). 

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. 

12. Το προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες είναι επιφορτισμένο µε 
την καθαριότητα καθώς  και  τη  διαχείριση  του  καθαρού  και  ακάθαρτου  ιµατισµού  
σε  συνεργασία  µε  την Κεντρική Ιματιοθήκη 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  οικονομικός  φορέας  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 Πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου 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. 

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 ΜΕΘ, χειρουργεία. κ.τ.λ.). Αλλαγές θα γίνονται µόνο µετά από 
ενημέρωση του Προέδρου της επιτροπής  ελέγχου και µε τη σύμφωνη γνώµη αυτού. 

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

17. Σε  περίπτωση  συστηματικής  απουσίας  προσωπικού  και  µη  τήρησης  
του  προβλεπόμενου προγράµµατος η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα 
καταγγελίας της συμφωνίας πλαίσιο και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 

18. Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο και µετά τη λήξη της, ο 
ανάδοχος οικονομικός φορέας 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. 

19. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας 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. 

20. 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. 

21. Το  προσωπικό  οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατοµικής υγείας και 
υγιεινής,  φέρει δε καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή. 

22. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιµο των στολών βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα 
είναι ομοιόμορφες και ίδιες από πλευράς ποιότητας και χρώµατος ώστε η εµφάνιση 



Γ-6 
 

τους να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως του Νοσοκομείου. Επίσης τα 
υποδήματα του προσωπικού να είναι κλειστού τύπου και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών του το προσωπικό να μη φέρει κοσμήματα (δαχτυλίδια, βραχιόλια, ρολόγια 
χειρός). 

23. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε 
κάθε εργαζόµενο πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον τέσσερις  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 Νοσοκοµείου. 

24. Το προσωπικό του αναδόχου οικονοµικού φορέα 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. 

25. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα διαθέτει Επόπτη από τις               
06:00 – 21:00 για τον έλεγχο και το συντονισμό των εργαζομένων του συνεργείου 
καθαριότητας καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας (καθημερινές και αργίες). 

26. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας θα είναι              
06:00 – 13:30 (πρωινή βάρδια), 13:30 – 21:00 (απογευματινή βάρδια) και 22:30 – 
06:00 (νυχτερινή βάρδια). Το χρονικό διάστημα 21:00 – 22:30 θα καλύπτεται από 
δύο εργαζόμενους εκ περιτροπής της απογευματινής βάρδιας οι οποίοι θα 
προσέρχονται για εργασία στις 15:00. 

Υλικά – Τεχνική καθαριότητας 

 1.  Τον ανάδοχο οικονοµικό φορέα 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 οικονομικός φορέας 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 ΕΟΦ. Το απορρυπαντικά  να φέρουν αριθµό έγκρισης 
από το Γενικό Χηµείο του Κράτους και να είναι διακριτικά αρωματισμένα. 

4. Τα απολυμαντικά όπως και οι ενώσεις χλωρίου (χλώριο και δισκία 
∆ιχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου) 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. 

5. Οι χώροι στους οποίους θα χρησιμοποιούνται τα απολυμαντικά  είναι: 
Χειρουργείο, Αίθουσες ενδοσκοπήσεων, Κεντρική αποστείρωση, Αναισθησιολογικό 
τμήμα, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΜΑΦ, Μονάδα Εγκαυμάτων, Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού, θάλαμοι Λοιμωδών Νοσημάτων και θάλαμοι απομόνωσης στις 
κλινικές του Νοσοκομείου, Επεμβατική Ακτινολογία, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, όλα 
τα εργαστήρια (Μικροβιολογικό, Αιμοδοσία, Ανοσολογικό, κτλ), Μαγειρεία (μόνο για 
σφουγγάρισμα) και όπου αλλού συστήνεται από την ΕΝΛ κατά περίπτωση. 
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6. Οι χώροι στους οποίους θα χρησιμοποιούνται μόνο ενώσεις χλωρίου 
είναι : όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, ψύκτες, βρύσες, WC, πλακάκια WC, κτλ), ο 
τεχνικός εξοπλισμός του συνεργείου καθαριότητας (κάδοι σφουγγαρίσματος, 
ξεσκονίσματος, σφουγγαρίστρες, αμαξίδια μεταφοράς απορριμμάτων κλπ) και 
επιφάνειες που έχουν αίμα. 

7. Οι χώροι στους οποίους θα χρησιμοποιούνται ειδικά απολυμαντικά 
διαλύματα για επιφάνειες και εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, είναι τα 
μαγειρεία του Νοσοκομείου. 

8. Σε όλους τους υπόλοιπους χώρους των κτηρίων πλην αυτών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6, 7 θα χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά 
διαλύματα. 

9. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο 
προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού (καθαριστές) στη συσκευασία και με τη 
σύνθεση – διάλυση της εταιρείας παραγωγής ή διάθεσής τους. Συγκεκριμένα ο 
ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει μόνο τα διαλύματα χλωρίου 
και δισκία ∆ιχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου ενώ τα υπόλοιπα απολυμαντικά 
διαλύματα θα τα προμηθεύεται από το Νοσοκομείο. 

10. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να συνοδεύονται από 
δοσομετρητή. 

11. Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων (προς χρήση) των 
προϊόντων καθαρισμού, που θα κάνουν οι καθαριστές, να είναι σύμφωνα με τις 
οδηγίες της εταιρείας παραγωγής ή διάθεσης των προϊόντων. 

12. Η συγκέντρωση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων (προς χρήση) των 
προϊόντων απολύμανσης, που θα κάνουν οι καθαριστές, να είναι σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.  

13. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να 
προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον 
εξοπλισμό των κτηρίων. 

14.   Απαραίτητα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης : 

 α.  Απορρυπαντικά 

i. Καθαριστικό μοκετών και χαλιών καθώς και επίπλων από 
ύφασμα. 

ii. Απορρυπαντικά – καθαριστικά (με ph ουδέτερο), επιφανειών 
και δαπέδων. 

iii. Απορρυπαντικά – καθαριστικά χώρων υγιεινής. 

iv. Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρύπων για 
ανοξείδωτες επιφάνειες. 

v. Καθαριστικά τζαμιών – καθρεπτών. 

vi. Καθαριστικό – γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών και κρουνών. 

vii. Γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών. 

viii. Στιλβωτικό για δάπεδα από PVC – LINOLEUM. 

ix. Αυτογυάλιστες μεταλλικές παρκετίνες, για δάπεδα από : (α) 
μάρμαρο μη οξαλοποιημένο,  (β) πλαστικό PVC,  (γ) μόνο για Linoleum . 
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x. Καθαριστικά – αφαιρετικά παρκετίνης για δάπεδα από : (α) 
μάρμαρο μη οξαλοποιημένο, (β) πλαστικό PVC, (γ) μόνο για LinoIeum.  

β.  Απολυμαντικά : 

i. Ενώσεις χλωρίου (υγρά διαλύματα χλωρίου και δισκία 
∆ιχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου)  

ii. Απολυμαντικά διαλύματα για επιφάνειες – εξοπλισμό, που 
έρχεται σε επαφή με τρόφιμα. 

iii. Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών με 
αλδεΰδες, με σποροκτόνο δράση, για κρίσιμους χώρους (χειρουργεία, ΜΕΘ) 

iv. Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών 
δραστικό έναντι ιών, βακτηρίων μυκήτων, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και 
πολυανθεκτικά παθογόνα 

 

15.  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. 

16. 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. 

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

 α. Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου, για την 
καθαριότητα. 

 β. Να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση. 

 γ. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισµού, απαραιτήτως να 
είναι πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα και κατασκευασμένα µε τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 

 δ. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εµφάνιση. 

 ε. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να µην προκαλούν 
φθορές (βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του 
νοσοκομείου. 

      στ. Τα απαραίτητα µηχανήµατα – εξοπλισµός (κάδοι σφουγγαρίσματος 
διπλού συστήματος, σφουγγαρίστρες, πανέτες µε µικροϊνες, καρότσι καθαριστριών 
µε όλα τα συνοδευτικά εξαρτήµατα κτλ) να είναι διαφορετικά για κάθε Κλινική – 
Τµήµα – Εργαστήρια –  Μονάδες,  πτέρυγα  ∆ιοίκησης  και  άλλων  Υπηρεσιών  και  
να  µην µμεταφέρονται εκτός των τµηµάτων για τα οποία προορίζονται. Σε 
περίπτωση αιτιολογημένης µμεταφοράς θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο 
ανελκυστήρας μεταφοράς ακαθάρτων – απορριμμάτων. 

 ζ. Ο παραπάνω χρησιμοποιούμενος εξοπλισµός των χώρων να είναι 
μαρκαρισμένος µε την ονοµασία του χώρου και την χρήση για την οποία προορίζεται. 
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 η. Σε  κάθε  καρότσι  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 καρότσι. 

 θ. Για  τους  θαλάµους  αποµόνωσης  των  Κλινικών  να  
χρησιμοποιείται  ξεχωριστός εξοπλισµός και υλικά καθαρισµού. 

18. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οικονοµικού φορέα 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 έλλειψη οποιουδήποτε υλικού. 

19. Τα απορρίµµατα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα 
μεταφέρονται στους χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την 
αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου τρεις (3) τουλάχιστον φορές ημερησίως, έτσι 
ώστε να είναι εύκολη η αποκομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς 
απορριμμάτων. 

20. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται 
χωρίς να χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά. 

 21. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να εφοδιάσει το 
προσωπικό µε τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια, ιδίως δε µε χονδρά (κουζίνας), 
µιας χρήσεως και δερμάτινα χονδρά γάντια που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή 
των απορριμμάτων. 

22. Τα  υλικά  καθαρισµού  και  οι  ποσότητες  που  θα  χρησιμοποιούνται  
προτείνονται  από  τον ανάδοχο και εγκρίνονται από το Νοσοκομείο τόσο όσο προς 
την ποιότητά τους, όσο και ως προς την ποσότητά τους. 

23. Το Νοσοκομείο µπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών 
και υγρών καθαρισµού γενικότερα, σε περίπτωση µη ικανοποίησης από τα 
χρησιμοποιούμενα. 

24.  Σε  περίπτωση  που  νέες  μέθοδοι  και  τεχνικές  προκύψουν  για  
καλύτερο  καθαρισµό  και απολύμανση, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας 
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 µμεθόδων που χρησιμοποιούν. 

25. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας να διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναμο. 

Διαδικασία ελέγχου αναδόχου 

1.  Ο  ανάδοχος  οικονομικός  φορέας  επιθεωρείται  και  ελέγχεται  από  
ορισθείσα  Επιτροπή Παραλαβής και κάθε εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, 
για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος µπορεί να 
διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη  ειδοποίηση  από  την  Επιτροπή  
Ενδονοσοκοµειακών  Λοιμώξεων  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 οικονομικός φορέας οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό 
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Κανονισµό Λειτουργίας του Νοσοκομείου, τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής ή 
των εξουσιοδοτημένων οργάνων της και τους όρους της σύµβασης βάσει των 
οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται.  Για όσα δεν αναγράφονται  στην παρούσα 
διακήρυξη ισχύουν όσα προβλέπονται στις σχετικές Νοµοθεσίες που αφορούν τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες του αναδόχου. 

3.  Ο ανάδοχος  οικονομικός φορέας  υποχρεούται  να  δέχεται  τον  
ανωτέρω  έλεγχο  και  να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 

4.  Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας 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 οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται και να επιλαμβάνεται των αναφερομένων στο βιβλίο ελλείψεων. Η 
επιτροπή ελέγχου καθαριότητας επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη των 
παραλείψεων ή εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση του ανωτέρω 
το αργότερο εντός του εποµένου 24ώρου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη. 

5.   Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και µέσω των εξής εντύπων ως 
περιλαμβάνονται στη Προσθήκη «3» του παρόντος Παραρτήματος: 

 α.  Μηνιαίο δελτίο ελέγχου καθαριότητας το οποίο θα συμπληρώνεται 
από τον προϊστάμενο έκαστης επιστασίας. 

 β.  Έντυπο περιοδικής αξιολόγησης καθαριότητας του Νοσοκομείου το 
οποίο θα συμπληρώνεται από την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας. 

Προδιαγραφές καθαριότητας και απολύμανσης 

Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας 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 συμφωνίας πλαίσιο.  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 των δαπέδων θα γίνεται µε προεµποτισµένες πανέτες και 
των επιφανειών με προεμποτισμένα πανιά  

2. Προηγείται ο καθαρισµός, έπεται η απολύμανση. 

3.    Σε καµία περίπτωση δεν αναμειγνύεται απορρυπαντικό µε άλλα 

απορρυπαντικά ή απολυμαντικά γιατί αλλοιώνεται η δράση τους και δημιουργούνται 

αναθυμιάσεις επικίνδυνες για το προσωπικό. 

4. Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ. 

5. Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ. οι διάδροµοι και οι κοινόχρηστοι 
χώροι, µετά οι θάλαµοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαµοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς 
µε µεταδοτικά νοσήµατα  ή  πολυανθεκτικά  µικρόβια  (προειδοποιητική πινακίδα 
στην είσοδο του θαλάμου ή στο κρεβάτι του ασθενούς). 
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6.  ΜΟΝΩΣΕΙΣ ουδετεροπενικών ασθενών θα πρέπει να καθαρίζονται πριν 
από τους υπόλοιπους θαλάµους µε ξεχωριστό εξοπλισµό και υλικά καθαρισµού. 

7.   ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Αποκοµιδή απορριµµάτων, σκούπισµα µε αντιστατικό 
πανί, υγρό ξεσκόνισµα (µε προεµποτισµένα πανάκια), σφουγγάρισµα (σύστηµα µε 
προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα WC). 

 Τεχνική σφουγγαρίσματος διπλού κουβά  :  Συνοπτικά το σύστηµα διπλού κουβά 
χρησιμοποιείται ως εξής : 

 α.      ΜΠΛΕ κάδος : απορρυπαντικό ή απολυµαντικό διάλυµα.  

    β. ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος : νερό για ξέβγαλµα. 

 γ.      ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ : στον κόκκινο κάδο. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει: 

 α.  Εµβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή 
απολυµαντικό διάλυµα (µπλε κάδος). 

 β.   Στίψιµο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος). 

 γ.   Σφουγγάρισµα επιφάνειας. 

 δ.    Εµβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυµα – στίψιµο) και επανάληψη 
της διαδικασίας. 

  Η   σφουγγαρίστρα   θα   είναι   αποκλειστικά   για   τις   τουαλέτες   και   δεν   
θα χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους 

8. Σε κάθε θάλαµο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) καθαρές 
προεµποτισµένες πανέτες και ο απαιτούμενος αριθµός προεµποτισµένων πανιών. Οι  
χρησιμοποιημένες πανέτες τοποθετούνται σε ειδικούς περιέκτες για να μεταφερθούν 
για πλύσιμο. Οι πανέτες που χρησιμοποιούνται σε θαλάμους στους οποίους 
εφαρμόζονται μέτρα επαφής (π.χ. πολυανθεκτικά παθογόνα) μετά την χρήση τους 
τοποθετούνται σε ξεχωριστούς περιέκτες και πλένονται σε διαφορετική πλύση. 

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

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

11. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες,  πανέτες,  πανάκια, κτλ)  
παραλαµβάνονται  καθαρά  και  σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άµεσα. 

12. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια, κτλ), που 
χρησιµοποιούνται στα Κλειστά Τµήµατα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν και θα 
πλένονται ξεχωριστά. 

13. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια΄, κτλ) που 
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή µεγάλης  ποσότητας  αίµατος  ή  άλλων  
βιολογικών  υγρών  θα  απορρίπτονται  σε  κίτρινο περιέκτη.  

14. Σε περίπτωση παρουσίας βιολογικών υγρών που περιέχουν αίμα ή 
κηλίδων αίματος, ακολουθείται η εξής διαδικασία : 
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 Χρήση του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού (γάντια, 
μπλούζα, γυαλιά). 

 Απομάκρυνση των βιολογικών υγρών ή του αίματος με χρήση 
υλικών μιας χρήσεως τα οποία απορρίπτονται στα μολυσματικά 
απορρίμματα (κίτρινο περιέκτη).  

 Απολύμανση της περιοχής με απολυμαντικό δραστικό έναντι των ιών 
HIV, HBV  και HCV ή με φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους Nα 
(1000ppm) 1/100  

 Αν η ποσότητα αίματος είναι μεγαλύτερη από 10 ml τότε 
εφαρμόζεται διάλυμα υποχλωριώδους Να (αδιάλυτη χλωρίνη) πάνω 
στο αίμα με σκοπό να μειωθεί η μολυσματικότητα του υλικού και στη 
συνέχεια απομακρύνεται με χαρτί. Ακολουθεί απολύμανση της 
επιφάνειας με απολυμαντικό δραστικό έναντι των ιών HIV, HBV  και 
HCV ή με φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους Nα (1000ppm) 1/100  

15. 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. 

16. Απαγορεύεται αυστηρά το σκούπισμα με κοινή σκούπα γιατί φορτίζει την 
ατμόσφαιρα με σκόνη και μικρόβια. 

17. Όπου χρησιμοποιείται κοινή σκούπα (μόνο για εξωτερικούς χώρους) θα 
πρέπει να βρέχεται με νερό πριν το σκούπισμα και κατά τη διάρκεια σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για την αποφυγή πρόκλησης δημιουργίας σκόνης. 

18. Η σφουγγαρίστρα πριν την έναρξη του σφουγγαρίσματος να είναι στεγνή 
και καθαρή και ποτέ να μη τοποθετείται και παραμένει μέσα στον κουβά στο τέλος 
της εργασίας. 

19. Το νερό των κάδων σφουγγαρίσματος να αλλάζεται κάθε δύο μπάνια ή 
και συχνότερα αν είναι εμφανώς λερωμένο. Χρησιμοποιείται κρύο νερό για το 
σφουγγάρισμα. 

20. Χρησιμοποιούνται οι σωστές δόσεις απορρυπαντικού ή απολυμαντικού 
γιατί η υπερδοσολογία αφήνει υπολείμματα και η μικρή ποσότητα δεν καθαρίζει καλά.  

21. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ  

 Γάντια φορούν οι εργαζόμενοι όταν : 

 Συλλέγουν ή μεταφέρουν απορρίμματα (χοντρά γάντια)  

 Καθαρίζουν είδη υγιεινής (WC) 

 Χρησιμοποιούν απορρυπαντικά ή απολυμαντικά διαλύματα 

 Καθαρίζουν επιφάνειες λερωμένες με αίμα ή βιολογικά υγρά 

Τα γάντια που χρησιμοποιούνται ακολουθούν χρωματική κωδικοποίηση 
(κόκκινα γάντια ή μιας χρήσης για τις τουαλέτες, κίτρινα γάντια ή μιας χρήσης για 
τους υπόλοιπους χώρους). 

Οι εργαζόμενοι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ με χρησιμοποιημένα γάντια να αγγίζουν πόρτες, 
πόμολα, διακόπτες, κρεβάτια, καρέκλες, συσκευές τηλεφώνου κτλ. 
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22.   Ενδιάμεσα των εργασιών τους καθώς και μετά την αφαίρεση των γαντιών 
ΠΑΝΤΑ εφαρμόζεται υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή επάλειψη 
με αλκοολικό διάλυμα). 

23.  Στο τέλος της εργασίας, το τροχήλατο αμαξίδιο πλένεται με 
απορρυπαντικό. 

24. Καθαρίζονται τυχόν τσίχλες, αυτοκόλλητα, διαφημιστικά αυτοκόλλητα 
όπου υπάρχουν. 

25. Χρησιμοποιούνται προειδοποιητικές πινακίδες για πρόληψη ατυχημάτων 
από πτώσεις σε βρεγμένο δάπεδο κατά το σφουγγάρισμα.  

26. Ο καθαρισμός των ανελκυστήρων, των κλιμακοστασίων, των διαδρόμων, 
των εισόδων και γενικός των χώρων όπου παρευρίσκεται κοινό θα πραγματοποιείται 
πριν την έναρξη του πρωινού ωραρίου. Οι υπόλοιποι χώροι θα καθαρίζονται χωρίς 
να παρακωλύεται η λειτουργία του νοσοκομείου. 

27. Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθηµερινά σε 
πλυντήριο µε τους εξής τρόπους :  

 α. Στους 90 οC ή οπωσδήποτε >70 οC ή  

 β.  Στους 60 οC µε την προσθήκη χλωρίου και  απορρυπαντικού και 
στεγνώνονται. Πριν το πλύσιµο αφαιρούνται τα ξένα σώµατα (τρίχες, χνούδια κτλ). Οι 
σφουγγαρίστρες και τα πανάκια   των WC πλένονται  σε  χωριστό  πλυντήριο  με 
προσθήκη χλωρίου. Επίσης σε ξεχωριστή πλύση με την προσθήκη χλωρίου 
πλένονται οι πανέτες που χρησιμοποιήθηκαν σε θαλάμους ασθενών με μέτρα 
επαφής.  

28. Αποκομιδή απορριμμάτων : Απομακρύνονται όλα τα απόβλητα, 
καθαρίζονται οι κάδοι και τοποθετούνται νέοι σάκοι. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους 
περιέκτες μολυσματικών αποβλήτων, οι οποίοι αλλάζονται υποχρεωτικά καθημερινά 
ή συχνότερα αν έχουν συμπληρωθεί κατά τα 3/4.  

29. Μετά την καθαριότητα – απολύμανση των τουαλετών θα γίνεται 
αναπλήρωση σε αναλώσιμο υλικό (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, υγρό σαπούνι) το 
οποίο θα διατίθεται από το Νοσοκομείο.  

30. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων όλου του νοσοκομείου θα διενεργείται 
όπως ορίζεται στον πίνακα συχνοτήτων.  

31. Χρωματική κωδικοποίηση υλικών : 

ΚΟΥΒΑΣ ΠΑΝΙ (WETTEX) ΧΩΡΟΙ 

ΜΠΛΕ ΜΠΛΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 
ΧΩΡΟΙ, ΣΑΛΟΝΙΑ ΚΤΛ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ, 
ΠΛΑΚΙΔΙΑ 
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ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΕΚΑΝΗ WC (Εξωτερική 
επιφάνεια και καπάκι 
λεκάνη)  

32.  Αν χρησιμοποιείται το σύστημα του διπλού κουβά η σφουγγαρίστρα   θα   
είναι αποκλειστικά   για   τις   τουαλέτες   και   δεν   θα χρησιμοποιείται σε άλλους 
χώρους. 

Μηχανικός εξοπλισμός και υλικά 

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. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Περιστροφική μηχανή για υγρό καθαρισμό δαπέδων. 

2. Μηχανές απορρόφησης υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και 

χαμηλής εκπομπής θορύβου. 

3. Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες μηχανές πλύσης δαπέδων, χαμηλής 

εκπομπής θορύβου. Χρησιμοποιούνται για μεγάλες επιφάνειες. 

4. Πιεστικό μηχάνημα για εξωτερικούς χώρους. 

5. Μηχάνημα γυαλίσματος παρκετίνης. 

6. Μπαλαντέζες. 

7. Λάστιχο νερού αρκετών μέτρων. 

8. Σκάλα. 

9. Τροχήλατο καθαριστριών  με σύστημα τεσσάρων κουβάδων διαφορετικού 
χρώματος και περιέκτες προεμποτισμένων πανετών συμβατά με το σύστημα 
προεμποτισμένων πανιών και πανετών. 

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

καθαρισμός με τις προεμποτισμένες πανέτες πχ στις τουαλέτες και στα 

κλιμακοστάσια). 

11. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη με ρόδες, 

μεγάλης ισχύος απορρόφησης 1800 – 2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης 

σκόνης και να είναι μικρής εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήματα που 

διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες. 

12. Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος 

απορρόφησης, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης σκόνης. 

13. Μηχανή παραγωγής ατμού για τον καθαρισμό των περσίδων του 

συστήματος κλιματισμού – εξαερισμού. 
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14. Πλυντήρια – στεγνωτήρια για το καθημερινό πλύσιμο και στέγνωμα των 

πανετών και των υλικών πολλαπλών χρήσεων. 

15. Ανυψωτικό μηχάνημα για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων – φωτιστικών. 

16. Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται. 

17. Πινακίδες προειδοποίησης για κάθε εργασία που δεν θα επιτρέπει την 

διέλευση ατόμων πχ σφουγγάρισμα, γυάλισμα κλπ. 

18. Σπάτουλες, συρμάτινα σφουγγάρια για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, 

νιπτήρων και ειδών υγιεινής. Σε κάθε τροχήλατο καθαριότητας πρέπει απαραιτήτως 

να υπάρχουν αυτά τα υλικά. 

19. Δοσομετρικές συσκευές για την μέτρηση απορρυπαντικών – 

απολυμαντικών. 

20. Πανέτες με υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρές και 

στεγνές 

21. Σφουγγαρίστρες υφασμάτινες λευκές και πράσινες με υποχρέωση να 

χρησιμοποιούν κάθε μέρα καθαρές και στεγνές. 

22. Ξεσκονόπανα (τύπου βέτεξ) με τέσσερα διαφορετικά χρώματα σύμφωνα 

με τη χρωματική κωδικοποίηση που προβλέπεται. 

23. Γάντια μιας χρήσης και πολλαπλών χρήσεων ανθεκτικά, διαφορετικού 

χρώματος από του Νοσοκομείου (κόκκινου χρώματος για τουαλέτες). 

24. Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, μαύρου, μπλέ, κίτρινου και κόκκινου  

χρώματος, ανθεκτικές, χονδρές άριστης ποιότητας, διαφόρων μεγεθών ανάλογα με 

τις ανάγκες του Νοσοκομείου – πλαστικούς σφικτήρες για το δέσιμο των σάκων. 

Διαδικασία καθημερινού καθαρισμού 

 1.  Καθημερινός καθαρισμός : 

 α. Θάλαμοι Ασθενών :  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 τον αερισμό του δωματίου (άνοιγμα παραθύρων).  
Ακολουθούν : 

i. Αποκοµιδή των απορριµµάτων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισµα του θαλάµου µε προεµποτισµένα πανάκια το 

οποίο περιλαµβάνει ξεσκόνισµα σε: κρεβάτια, τραπέζια, επίπεδες επιφάνειες, 

επιτοίχιες κονσόλες, καθίσµατα, στηρικτικά ορών, τηλεφωνικές συκευές, κουδούνια 

ασθενών, περβάζια, παράθυρα, πόρτες και τα πόμολά τους, ντουλάπες. 

iii. Σκούπισμα και σφουγγάρισµα του δαπέδου το οποίο  θα γίνεται µε 

το σύστηµα των προεµποτισµένων πανετών ως εξής : Τοποθετείται στο κοντάρι η 

προεµποτισµένη πανέτα. Το καθάρισµα ξεκινάει από το εσωτερικό του θαλάµου και 

προς τα έξω. Στο τέλος η χρησιµοποιηµένη πανέτα τοποθετείται σε ειδικό περιέκτη 
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για πλύσιμο και  τοποθετείται  καθαρή  στο  κοντάρι.  Ο ελάχιστος αριθµός πανετών 

για ένα θάλαµο είναι δύο (2).  

iv. Στους θαλάμους που νοσηλεύονται ασθενής με μέτρα επαφής ή 

ασθενής µε ανοσοκαταστολή χρησιµοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ΄ αυτούς τους 

θαλάµους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια). 

β. Τουαλέτες : 

i. Αποκομιδή αποριμµάτων.   

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 νιπτήρα, καθαρίζεται η συσκευή 

σαπουνιού και αναπληρώνεται. Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης 

σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα. 

iii. Γίνεται  καθαριότητα  αρχικά  στο  νιπτήρα  µε  προεµποτισµένα  

πανάκια µε  απολυμαντικό από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα.  

iv. Επαναλαμβάνεται  η  ίδια  διαδικασία  για  τη  λεκάνη  της  

τουαλέτας  µε  το  κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός – ξέπλυμα – 

απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και χρήση διαφορετικών πανιών άλλου 

για τον νιπτήρα – μπαταρίες  – σαπουνοθήκη και άλλου για τη λεκάνη – κάδο 

απορριµµάτων – πιγκάλ. 

v. Χρησιμοποιείστε στην πορσελάνη τη σκληρή πλευρά του 

σφουγγαριού με στόχο την απομάκρυνση της πέτρας που δημιουργείται ή 

χρησιμοποιείστε κομμάτι μαλακό σύρμα (πλαστικό) για μια χρήση για αφαίρεση 

δύσκολων εμφανών οργανικών ρύπων.      

vi. Εφοδιάστε µε υλικά (χαρτί, σαπούνι). Ακολουθεί  σφουγγάρισμα  µε  

σύστημα  διπλού κουβά. 

vii. Για τον καθαρισμό βούρτσας : 

 Φορέστε γάντια κόκκινα ή μια χρήσεως 

 Τοποθετήστε τη βούρτσα μέσα στη λεκάνη 

 Παίρνετε την βάση, βγάζετε το εσωτερικό κάλυμμά του και 
καθαρίζετε. Ρίξτε καθαριστικό προϊόν στη λεκάνη και κρατώντας το σκουπάκι με 
κυκλικές κινήσεις το καθαρίζετε καλά. Τραβήξτε το καζανάκι και ξεβγάζετε καλά. 

 Τοποθετείστε το σκουπάκι στη βάση του πιγκάλ και στεγνώστε την 
εξωτερική επιφάνεια με το κόκκινο πανί για να μην μένουν στίγματα. 

 

2. Διαδικασία καθαριότητας εξιτηρίου :   Σε περίπτωση εξιτηρίου ασθενούς, 

πέρα από την καθημερινή καθαριότητα του θαλάμου, θα γίνεται καθαριότητα – 

απολύµανση της νοσηλευτικής κλίνης, συμπεριλαμβανομένου του στρώματος και 

από τις δύο επιφάνειες. Επιπλέον θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες (κάθετες, 

οριζόντιες) της ντουλάπας, του κομοδίνου που χρησιμοποίησε ο ασθενής καθώς και 

όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη νοσηλεία του (καρέκλα, 

τραπεζίδιο, στηρίγματα ορών, αντλίες έγχυσης κτλ). Η διαδικασία θα πρέπει να 

γίνεται έγκαιρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την εισαγωγή άλλου ασθενή. 
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3.  Διαδικασία γενικής καθαριότητας θαλάμου ασθενούς:  

 Η γενική καθαριότητα πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα 

εφόσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη ή από την ΕΝΛ. Η γενική 

καθαριότητα περιλαμβάνει ανεξαιρέτως ότι υπάρχει µέσα στο θάλαµο (νοσηλευτική 

κλίνη, κοµοδίνο, τραπεζίδιο κτλ) και θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να έχει 

ολοκληρωθεί πριν την εισαγωγή άλλου ασθενή.  

Εκτός της καθαριότητας που διενεργείται καθημερινά διενεργούνται και οι παρακάτω 

εργασίες: 

i. Ο κινητός εξοπλισμός του θαλάμου (κρεβάτια, κοµοδίνα, τραπεζίδια, 

καρέκλες, πολυθρόνα) καθαρίζονται, ξεπλένονται και µεταφέρονται εκτός θαλάµου. 

ii. Οι τοίχοι καθαρίζονται με  προεµποτισµένες πανέτες από πάνω προς 

τα κάτω και δίνεται έµφαση στα σηµεία που έχουν περισσότερους ρύπους. Οι 

πανέτες αλλάζονται τακτικά. 

iii. Ξεπλένονται µε καθαρό νερό και τη χρήση πανέτων 

iv. Απολυμαίνονται  με διάλυμα χλωρίου (1000 ppm/lt) με τη χρήση 

πανέτας από πάνω προς τα κάτω. 

v. Απολυμαίνονται  τα φώτα και ο υπόλοιπος εξοπλισµός του θαλάμου 

χρησιμοποιώντας   προεµποτισµένα   πανάκια   µε   απολυµαντικό  

vi. Καθαρισμός τζαμιών 

vii. Γενική καθαριότητα τουαλέτας 

4.   Θάλαμοι Απομόνωσης  

i. Η καθαριότητα των θαλάμων απομόνωσης γίνεται μετά το τέλος της 

καθαριότητας της υπόλοιπης κλινικής. 

ii. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για κάθε θάλαμο απομόνωσης 

είναι αποκλειστικά για το συγκεκριμένο θάλαμο. 

iii. Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής 

προστασίας που συστήνονται από την ΕΝΛ κατά περίπτωση (γάντια, μάσκα, 

μπλούζα μιας χρήσης). 

iv. Τα απορρίμματα που παράγονται στους θαλάμους απομόνωσης 

τοποθετούνται σε σάκους για μολυσματικά απόβλητα (κίτρινους σάκους). 

v. Η διαδικασία της καθημερινής καθαριότητας ακολουθεί τα στάδια της 

καθαριότητας των κοινών θαλάμων. 

vi. Η διαδικασία της καθαριότητας του θαλάμου απομόνωσης μετά την 

αναχώρηση του ασθενούς ακολουθεί τη διαδικασία της γενικής καθαριότητας του 

θαλάμου (παράγραφος 3) παράλληλα με την εφαρμογή των μέτρων  1 – 4 της 

παραγράφου 4. 

 5.  Θάλαμοι Ουδετεροπενικών Ασθενών και μεταμοσχευμένων μυελού 

των οστών    
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i.   Η καθαριότητα των συγκεκριμένων θαλάμων προηγείται της 

καθαριότητας της υπόλοιπης κλινικής.  

ii.  Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φοράει τους προστατευτικούς 

φραγμούς (γάντια, μάσκα, ρόμπα) για την προστασία των αρρώστων. 

iii.  Δεν αγγίζονται οι επιφάνειες με λερωμένα χέρια η γάντια. 

iv.  Ο εξοπλισμός καθαριότητας είναι διαφορετικός για κάθε δωμάτιο και 

δεν χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους. 

v.  Δεν πρέπει στους χώρους που έχουν καθαριστεί να μένουν 

υπολείμματα νερού και περιττής υγρασίας, παρά η ελάχιστη που απαιτείται για τη 

δράση του απολυμαντικού. 

vi.  Σε τακτά χρονικά (το λιγότερο κάθε μήνα) διαστήματα τα οποία 

καθορίζονται από την Προϊσταμένη απολυμαίνονται οι νιπτήρες αφού καθαριστούν τα 

σιφώνια. (συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία). 

vii.  Οι τοίχοι σε κανονικές συνθήκες πρέπει να πλένονται μία φορά την 

εβδομάδα ή μετά το εξιτήριο του ασθενούς, εκτός και αν λερωθούν. 

viii.  Οι ψευδοροφές, φωτισμοί, και κλιματιστικά καθαρίζονται κάθε μήνα 

εκτός και αν λερωθούν. 

ix.  Οι υπόλοιπες εργασίες καθαριότητας πραγματοποιούνται όπως και 

στους υπόλοιπους θαλάμους νοσηλείας 

6.   Αίθουσες Αναμονής : (κόµβοι – σαλόνι  κλινικής, κτλ)  

i.  Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί µιας χρήσεως ή προεμποτισμένη 

πανέτα 

ii.  Υγρό  ξεσκόνισµα  µε  προεµποτισµένα  πανάκια  των καθισµάτων,  

τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων, κτλ. 

iii.  Πλένονται  τα  δοχεία  απορριµµάτων  και  τοποθετούνται  καθαρές  

σακούλες,  δεν αδειάζονται οι παλιές. 

iv.  Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά και τα κάδρα μια φορά/15 ημέρες 

ή συχνότερα εφόσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταµένη ή από την ΕΝΛ. 

v.  Οι ψύκτες πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό και 1 φορά 

/εβδομάδα γίνεται καθαρισμός των αλάτων. 

 7.    Δωμάτια Νοσηλείας    

Γίνεται καθηµερινά επισταµένη καθαριότητα του χώρου. 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο 

χώρο. 

iii. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

iv. Οι πάγκοι εργασίας, το τροχήλατο νοσηλείας, το τροχήλατο αλλαγής, 

τα τροχήλατα μηχανημάτων (οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες) θα καθαρίζονται – 
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απολυμαίνονται 2 φορές τη μέρα και σε χρόνο που να μη διαταράσσεται η ομαλή 

λειτουργία του τμήματος. 

v. Γενική καθαριότητα του χώρου θα γίνεται μία φορά το μήνα και 

επιπλέον όποτε κριθεί απαραίτητο από την προϊσταµένη του τμήματος ή από την 

ΕΝΛ συμπεριλαμβανομένου των ντουλαπιών, συρταριών,  ψυγείων κτλ.  

8.   Κουζίνες Τμημάτων   

 Γίνεται καθηµερινά επισταµένη καθαριότητα του χώρου. 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο 

χώρο. 

iii. Σκούπισμα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

 9.  Βοηθητικοί Χώροι – Αποθήκες  

  Γίνεται καθηµερινά  καθαριότητα των χώρων. 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια. 

iii. Σκούπισμα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη µε απορρυπαντικό 

πανέτα.  

iv. Γενική καθαριότητα του χώρου θα γίνεται μία φορά το μήνα και 

επιπλέον όποτε κριθεί απαραίτητο από την προϊσταµένη του τμήματος ή από την 

ΕΝΛ. 

10.  Γραφεία  

 Τα γραφεία καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα. 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια. 

iii. Σκούπισμα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

11. Καθαριότητα Χειρουργείου  

Γενικές οδηγίες 

 Καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών και του δαπέδου της 

αίθουσας γίνεται μετά το πέρας κάθε επέμβασης καθώς και μετά το τέλος των 

επεμβάσεων της κάθε ημέρας. Πριν την έναρξη των επεμβάσεων το πρωί κάθε 

ημέρας και πριν τη μεταφορά των υλικών μέσα στην αίθουσα που θα 

χρησιμοποιηθούν στην πρώτη επέμβαση απομακρύνεται ο εξοπλισμός που δε 

χρειάζεται και στη συνέχεια  γίνεται υγρό ξεσκόνισμα στους προβολείς οροφής, στα 

έπιπλα, και σε όλες τις επίπεδες επιφάνειες.   

 Επιπλέον έλεγχος της αίθουσας για βρωμιά και σκόνη και το δάπεδο 

σφουγγαρίζεται αν χρειάζεται  
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 Η αίθουσα μετά το πέρας της απολύμανσης πρέπει να παραμένει άδεια 

και κλειστή για 15 λεπτά, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο σύστημα αερισμού να 

επιτυγχάνει αρκετές εναλλαγές του αέρα. 

 Α. Καθαριότητα μεταξύ των επεμβάσεων  

 Συλλέγεται όλος ο ιματισμός (καθαρός και ακάθαρτος) και τοποθετείται σε 

σάκους ακάθαρτου ιματισμού και απομακρύνεται από την αίθουσα. Αν ο ιματισμός 

έχει λερωθεί με βιολογικά υγρά τοποθετείται σε διαφανής υδατοδιαλυτούς σάκους.  

Όλα τα απορρίμματα συλλέγονται στους ανάλογους περιέκτες και αφού κλειστούν οι 

περιέκτες απομακρύνονται από την αίθουσα  

 Επιφάνειες  

i. Όλες οι οριζόντιες επιφάνειες, το αναισθησιολογικό μηχάνημα τα 

έπιπλα και ο εξοπλισμός καθαρίζονται με απορρυπαντικό ή ενζυματικό προϊόν για την 

απομάκρυνση των ρύπων και απολυμαίνονται με απολυμαντικό διάλυμα.       

ii. Επίσης πλένεται το χειρουργικό τραπέζι και το στρώμα του. 

iii. Καθαρίζονται οι τροχοί των τροχήλατων επίπλων περνώντας τα 

μέσα από απολυμαντικό διάλυμα.    

iv. Οι προβολείς οροφής πρέπει να απολυμαίνονται με 

απολυμαντικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.       

v. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα δοχεία. 

vi. Οι μάσκες αναισθησίας και οι σωλήνες πολλαπλών χρήσεων 

απομακρύνονται, πλένονται και αποστειρώνονται πριν ξαναχρησιμοποιηθούν. Όλα τα 

κυκλώματα αναισθησίας, οι μάσκες και οι σωλήνες μιας χρήσεως απορρίπτονται στα 

σκουπίδια.    

vii. Αντικαθίστανται οι σάκοι αναρροφήσεων με καινούργιους.    

viii. Αν ο τοίχος έχει πιτσιλιστεί με αίμα ή οργανικά υλικά κατά την 

διάρκεια της επέμβασης τότε καθαρίζεται με απορρυπαντικό ή ενζυματικό προϊόν για 

την απομάκρυνση των ρύπων και απολυμαίνεται με απολυμαντικό διάλυμα.       

ix. Τα πανάκια καθαριότητας είναι αποκλειστικής χρήσης για μια 

αίθουσα (μιας χρήσεως ή προς πλύσιμο και στέγνωμα σε πλυντήριο). 

x. Σε περίπτωση παρουσίας βιολογικών υγρών που περιέχουν 

αίμα ή κηλίδων αίματος, ακολουθείται η εξής διαδικασία :   

 Χρήση του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού (γάντια, 
μπλούζα, γυαλιά).  

 Απομάκρυνση των βιολογικών υγρών ή του αίματος με χρήση 
υλικών μιας χρήσεως τα οποία απορρίπτονται στα μολυσματικά απορρίμματα.  
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 Απολύμανση της περιοχής με απολυμαντικό δραστικό έναντι 
των ιών HIV, HBV  και HCV ή με φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους Na (1000ppm) 
1/100.  

 Αν η ποσότητα αίματος είναι μεγαλύτερη από 10 ml τότε 
εφαρμόζεται διάλυμα υποχλωριώδους Να πάνω στο αίμα με σκοπό να μειωθεί η 
μολυσματικότητα του υλικού και στη συνέχεια απομακρύνεται με χαρτί. Ακολουθεί 
απολύμανση της επιφάνειας με απολυμαντικό δραστικό έναντι των ιών HIV, HBV  και 
HCV ή με φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους Na (1000ppm) 1/100.  

 Δάπεδο 

i. Το σκούπισμα του πατώματος γίνεται με τη τεχνική του υγρού 
σκουπίσματος (αντιστατικό πανί μιας χρήσεως).         

ii. Το σφουγγάρισμα γίνεται με τη χρήση απορρυπαντικού – 
απολυμαντικού διαλύματος.     

iii. Σε κάθε αίθουσα χρησιμοποιείται καθαρή σφουγγαρίστρα και 
καινούργιο διάλυμα απορρυπαντικού – απολυμαντικού.   

 Β. Καθημερινό τελικό καθάρισμα αίθουσας  

 Μετά την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος μιας αίθουσας, 
είτε έχει χρησιμοποιηθεί εκείνη τη μέρα είτε όχι, πρέπει να καθαρίζεται. Η τελική 
καθαριότητα είναι πιο αυστηρή και σχολαστική. 

i. Συλλέγεται όλος ο ιματισμός (καθαρός και ακάθαρτος) και 
τοποθετείται σε σάκους ιματισμού και απομακρύνεται από την αίθουσα. 

ii. Αντικαθίστανται οι σάκοι αναρροφήσεων με καινούργιους. 

iii. Όλα τα απορρίμματα συλλέγονται στους ανάλογους περιέκτες και 
αφού κλειστούν οι περιέκτες απομακρύνονται από την αίθουσα. 

iv. Όλα τα μετακινούμενα έπιπλα ή μηχανήματα βγαίνουν στο 
διάδρομο για καθαρισμό – απολύμανση. 

v. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα δοχεία. 

 Επιφάνειες  

Εκτός από την καθαριότητα που πραγματοποιείται στην αίθουσα μετά το πέρας 
κάθε επέμβασης, επιπλέον γίνονται :  

i. Οι τροχοί και τα πόδια των επίπλων. 

ii. Όλες οι επιφάνειες των εντοιχισμένων ντουλαπιών. 

iii. Τα καρότσια του ακάθαρτου ιματισμού και τα καρότσια των 
απορριμμάτων καθαρίζονται από τους ρύπους και στη συνέχεια απολυμαίνονται. 
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iv. Οι ντουλάπες και οι πόρτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται και 
ειδικά τα πόμολα. 

v. Τα καλύμματα των αεραγωγών και των φίλτρων .  

vi. Οι τοίχοι και η οροφή ελέγχονται για ύπαρξη κηλίδων και 
καθαρίζονται αν χρειάζεται.  

  Δάπεδα  

Η καθαριότητα των δαπέδων ακολουθεί την διαδικασία που αναφέρεται 
ανωτέρω 

 Γ. Καθαριότητα αίθουσας μετά από επέμβαση ασθενούς με 
πολυανθεκτικό παθογόνο  

Tα περιστατικά με λοίμωξη ή αποικισμό από κάποιο πολυανθεκτικό 
παθογόνο, με χειρουργική παροχέτευση πυώδους συλλογής, αποστήματος ή 
οποιαδήποτε επέμβαση που σχετίζεται με μολυσματικό παράγοντα να 
προγραμματίζεται σαν τελευταία επέμβαση της ημέρας προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ο απαιτούμενος χρόνος για τον καθαρισμό και την απολύμανση της αίθουσας.  

i. Ο ασθενής με μέτρα επαφής εισέρχεται απευθείας στην χειρουργική 
αίθουσα με το κρεβάτι του, χωρίς να μπαίνει στο χώρο της ανάνηψης, και το 
προσωπικό που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας πρέπει να φέρει τον αντίστοιχο ατομικό 
προστατευτικό εξοπλισμό. 

ii. Πριν την έναρξη της επέμβασης βγαίνουν από την αίθουσα όλος ο 
εξοπλισμός που δεν θα χρησιμοποιηθεί. 

iii. Το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας πρέπει να φοράει 
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μπλούζα μιας χρήσεως, γυαλιά) τον οποίο 
τον απορρίπτει κατά την έξοδό του από την αίθουσα. 

iv. Όλα τα υλικά μιας χρήσεως (χρησιμοποιημένα και αχρησιμοποίητα) 
που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα απορρίπτονται. 

v. Όλος ο ιματισμός (καθαρός και χρησιμοποιημένος) τοποθετείται σε 
διαφανείς υδατοδιαλυτούς σάκους και θεωρείται μολυσματικός. 

vi. Όλα τα απορρίμματα της αίθουσας τοποθετούνται σε περιέκτες 
μολυσματικών, κλείνονται εντός της αίθουσας και στη συνέχεια απομακρύνονται. 

vii. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα της 
αίθουσας είναι μιας χρήσεως ή πλένονται – απολυμαίνονται σε πλυντήρια πριν 
χρησιμοποιηθούν σε άλλη αίθουσα και χρησιμοποιούνται μόνο σε αίθουσες με 
περιστατικά στα οποία εφαρμόζονται μέτρα επαφής.  

viii. Ο καθαρισμός της αίθουσας αφορά όλες τις επιφάνειες (οριζόντες 
επιφάνειες, τοίχους, πόρτες, δάπεδα). 

ix. Για τον καθαρισμό τραπεζιδίων, επίπλων, πόμολων από πόρτες, 
τοίχων και οριζόντιων επιφανειών συνιστάται χρήση διαλύματος υποχλωριώδους 
Νατρίου (1000 ppm) ή ταμπλέτες διχλωροϊσοκυανουρίδιο του Νατρίου αφού 
προηγηθεί καθαρισμός με νερό και απορρυπαντικό. 
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x. Το σκούπισμα του πατώματος γίνεται με τη τεχνική του υγρού 
σκουπίσματος  (αντιστατικό  πανί μιας χρήσεως). Για τον καθαρισμό των δαπέδων θα 
πρέπει να προηγείται καθαρισμός με απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια αφού 
στεγνώσει η επιφάνεια να χρησιμοποιείται διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (1000 
ppm) 

xi. Τα διαλύματα καθαρισμού και απολύμανσης απορρίπτονται μετά 
την ολοκλήρωση του καθαρισμού της αίθουσας. 

xii. Για την αποτελεσματική απολύμανση θα πρέπει το διάλυμα του 
απολυμαντικού να απλώνεται σε όλη την επιφάνεια. 

 Δ.  Αίθουσες Νιπτήρων  

i. Οι νιπτήρες μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται και απολυμαίνονται. 

ii. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απολύμανση των κρουνών. 

iii. Το πάτωμα σφουγγαρίζεται με διάλυμα απολυμαντικού. 

 Ε. Υπόλοιποι Χώροι 

i. Οι διάδρομοι του χειρουργείου σφουγγαρίζονται με απολυμαντικό 
διάλυμα κάθε 3 ώρες από την κεντρική είσοδο προς το χειρουργείο. 

ii. Το ηλεκτρικό φορείο που χρησιμοποιείται για την είσοδο των 
ασθενών στο χώρο του χειρουργείο απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση. 

iii. Οι ανελκυστήρες απολυμαίνονται δύο φορές σε κάθε βάρδια και στο 
τέλος του ημερήσιου προγράμματος του χειρουργείου ή όποτε κριθεί αναγκαίο από 
την προϊσταμένη του χειρουργείου. 

iv. Οι αποθήκες υλικού καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθημερινά. 

v. Τα γραφεία, τα αποδυτήρια, το δωμάτιο προσωπικού, οι βοηθητικοί 
χώροι καθαρίζονται με τον τρόπο που προβλέπεται στις παραγράφους 9 και 10. 

 ΣΤ. Περιοδική Γενική Καθαριότητα  

Η περιοδική γενική καθαριότητα του χώρου των χειρουργείων θα γίνεται μία 
φορά το μήνα. Η ημερομηνία καθορίζεται από την προϊσταμένη του χειρουργείου.  

12. Αίθουσα Ανάνηψης  

Μετά την έξοδο του ασθενούς από την ανάνηψη τα υλικά πολλαπλών χρήσεων 
απομακρύνονται, πλένονται και απολυμαίνονται/αποστειρώνονται πριν 
ξαναχρησιμοποιηθούν. Όλα τα υλικά μιας χρήσης απορρίπτονται στα σκουπίδια. 
Καθαρίζεται και απολυμαίνεται ο χώρος και τοποθετείται καθαρός εξοπλισμός. Μετά 
το πέρας των εργασιών της ημέρας και ενδιάμεσα όποτε κρίνεται απαραίτητο θα 
γίνονται τα εξής : 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισµα όλων των επιφανειών µε προεµποτισµένα 
πανάκια. 

iii. Απολύμανση του εξοπλισμού (τροχήλατα, στηρίγματα ορών κτλ). 
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iv. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

Η περιοδική γενική καθαριότητα του χώρου της ανάνηψης θα γίνεται μία φορά το 
μήνα. Η ημερομηνία καθορίζεται από την προϊσταμένη της ανάνηψης.  

13. Αποστείρωση  

Η καθαριότητα της αποστείρωσης πρέπει να ξεκινάει από τις καθαρές ζώνες 
και μετά συνεχίζεται στις πιο ακάθαρτες.  Η διαδικασία της καθαριότητας ακολουθεί τα 
εξής βήματα : 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισµα όλων των επιφανειών µε προεµποτισµένα 
πανάκια. 

iii. Απολύμανση του εξοπλισμού (τροχήλατα, κτλ). 

iv. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

Η περιοδική γενική καθαριότητα του χώρου της αποστείρωσης θα γίνεται μία 
φορά το μήνα. Η ημερομηνία καθορίζεται από την προϊσταμένη της αποστείρωσης.  

14. Άλλοι χώροι επεμβατικών διαδικασιών (Αιμοδυναμικό εργαστήριο, 
επεμβατική ακτινολογία) 

 Η διαδικασία της  καθημερινής και περιοδικής καθαριότητας αυτών των 
χώρων ακολουθεί όσα προβλέπονται για το χώρο των χειρουργείων. 

15. ΜΕΘ – ΜΑΦ- Μονάδα Εγκαυμάτων 

i. Η καθημερινή καθαριότητα ακολουθεί την μέθοδο της καθημερινής 
καθαριότητας των θαλάμων ασθενών 

ii. Ο καθαρισμός των δωματίων στα οποία νοσηλεύονται ασθενείς με 
πολυανθεκτικό παθογόνο πραγματοποιείται μετά τον καθαρισμό της υπόλοιπης 
μονάδας και το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας 
που συστήνονται από την ΕΝΛ κατά περίπτωση (γάντια, μάσκα, μπλούζα μιας 
χρήσης). 

iii. Σε κάθε δωμάτιο της ΜΕΘ – ΜΑΦ- Μονάδας Εγκαυμάτων 
χρησιμοποιείται διαφορετικό πανί το οποίο πλένεται σε πλυντήριο και μένει να 
στεγνώσει  εντελώς ή προεμποτισμένο πανί μιας χρήσεως.  

iv. Ο καθαρισμός του εξοπλισμού παρακολούθησης πχ monitor, 
αναπνευστικά μηχανήματα, αντλίες έγχυσης κτλ πραγματοποιείται με 
προεμποτισμένο πανί με την καθοδήγηση και επίβλεψη της προϊσταμένης και τις 
οδηγίες της ΕΝΛ. 

v. Μετά την αναχώρηση του ασθενούς από τη ΜΕΘ – ΜΑΦ- Μονάδα 
Εγκαυμάτων γίνεται γενική καθαριότητα του θαλάμου (όπως και στους κοινούς 
θαλάμους ασθενών) και απολύμανση του εξοπλισμού (monitor, αναπνευστήρα, 
καλώδια κτλ)  με την καθοδήγηση και επίβλεψη της προϊσταμένης και τις οδηγίες της 
ΕΝΛ. 

vi. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 
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vii. Η  περιοδική γενική καθαριότητα του χώρου της ΜΕΘ – ΜΑΦ- 
Μονάδα Εγκαυμάτων  θα γίνεται μία φορά το μήνα. Η ημερομηνία καθορίζεται από 
την προϊσταμένη 

16.  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  

i. Η καθημερινή καθαριότητα ακολουθεί την μέθοδο της καθημερινής 
καθαριότητας των θαλάμων ασθενών 

ii. Επιπλέον μετά το τέλος της συνεδρίας αιμοκάθαρσης καθαρίζεται – 
απολυμαίνεται ο σταθμός αιμοκάθαρσης (μηχάνημα αιμοκάθαρσης, καρέκλα ή 
κρεβάτι, ατομικό τραπεζίδιο, πιεσόμετρο)  πριν χρησιμοποιηθεί από τον επόμενο 
ασθενή. 

 

iii. Ο θάλαμος που χρησιμοποιείται για αιμοκάθαρση ασθενών στους 
οποίους λαμβάνονται μέτρα για αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα καθαρίζεται – 
απολυμαίνεται στο τέλος των λοιπών εργασιών και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται 
είναι μιας χρήσεως ή πλένεται και απολυμαίνεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στο συγκεκριμένο χώρο. 

iv. Η  περιοδική γενική καθαριότητα του χώρου της ΜΤΝ θα γίνεται μία 
φορά το μήνα. Η ημερομηνία καθορίζεται από την προϊσταμένη της ΜΤΝ. 

17.  Πυρηνική Ιατρική – Θάλαμος Ιωδίου  

i. Η καθαριότητα των χώρων αυτών γίνεται μετά την έξοδο του 
ασθενούς που έχει λάβει ραδιενεργό στοιχείο και όχι κατά τη διάρκεια της παραμονής 
του και αφού έχει προηγηθεί μέτρηση της ακτινοβολίας του χώρου από ακτινοφυσικό. 

ii. Το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας πρέπει να φέρει 
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (μπλούζα μιας χρήσεως, γάντια, ποδονάρια) ο 
οποίος απορρίπτεται αμέσως μετά την έξοδο από το θάλαμο. 

iii. Σε περίπτωση διασποράς σε επιφάνεια βιολογικού υγρού από 
ασθενή που έχει λάβει ραδιενεργό στοιχείο, η περισυλλογή του και η καθαριότητα της 
συγκεκριμένης επιφάνειας γίνεται από ακτινοφυσικό και στη συνέχεια αναλαμβάνει 
την καθαριότητα το συνεργείο καθαριότητας. 

iv. Ο ιματισμός και όλα τα υλικά που βρίσκονται στους συγκεκριμένους 
χώρους απομακρύνονται αφού πρώτα μετρηθεί η ακτινοβολία που εκπέμπουν από 
ακτινοφυσικό και δοθεί η σχετική άδεια. 

v. Τα απορρίμματα απομακρύνονται και διαχειρίζονται ως οικιακού 
τύπου αφού πρώτα μετρηθεί η ακτινοβολία που εκπέμπουν από ακτινοφυσικό και 
δοθεί η σχετική άδεια. 

vi. Η διαδικασία της  καθημερινής και περιοδικής καθαριότητας αυτών 
των χώρων ακολουθεί όσα προβλέπονται για τους θαλάμους νοσηλείας ασθενών. 

18. Εξωτερικά Ιατρεία - Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

i. Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα 
εξής: γραφεία, καρέκλες, εξεταστικά κρεβάτια, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι. 

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

iv. Τα φορεία απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. 

v. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

vi. Τζάμια παραθύρων 1 φορά μηνιαίως. 

vii. Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται 
μηχανικά.  

viii. Τα WC λόγω της συχνής χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται 
σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο – διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών. 

ix. Γενική καθαριότητα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν 
συνεννόησης με την προϊσταμένη. 

19. Εργαστήρια  

 Τα γραφεία και οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται πρώτα και σχολαστικά. 

i. Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια όλου του εξοπλισμού 

(γραφεία, καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές κτλ.) 

iii. Οι πάγκοι εργασίας καθαρίζονται με προεμποτισμένα πανάκια με 

απορρυπαντικό – ξέβγαλμα – απολύμανση με δισκία χλωρίου  

iv. Χρήση του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού (γάντια, 

μπλούζα, γυαλιά) . 

v. Απομάκρυνση των βιολογικών υγρών ή του αίματος με χρήση 

υλικών μιας χρήσεως τα οποία απορρίπτονται στα μολυσματικά απορρίμματα.  

vi. Απολύμανση της περιοχής με απολυμαντικό δραστικό έναντι των 

ιών HIV, HBV  και HCV ή με φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους Na (1000ppm). 

vii. Αν η ποσότητα αίματος είναι μεγαλύτερη από 10 ml τότε 

εφαρμόζεται διάλυμα υποχλωριώδους Να (αδιάλυτη χλωρίνη) πάνω στο αίμα με 

σκοπό να μειωθεί η μολυσματικότητα του υλικού και στη συνέχεια απομακρύνεται με 

χαρτί. Ακολουθεί απολύμανση της επιφάνειας με απολυμαντικό δραστικό έναντι των 

ιών HIV, HBV  και HCV ή με φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους Nα (1000ppm)  

viii. Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των 

αχρήστων.  

ix. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

x. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε κάθε εργαστήριο πλένεται και 

απολυμαίνεται στο τέλος των εργασιών και χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο 

συγκεκριμένο εργαστήριο.  
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xi. Για οποιαδήποτε εξειδικευμένη εργασία το προσωπικό 

καθαριότητος ενημερώνεται και εκπαιδεύεται μετά από συνεννόηση του Δ/ντού του 

Εργαστηρίου και της ΕΝΛ.  

xii. Γενική καθαριότητα των εργαστηρίων θα γίνεται μηνιαίως κατόπιν 

συνεννόησης με τον διευθυντή του εκάστοτε εργαστηρίου. 

20. Καθαρισμός Κλιμακοστασίων  

i. Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα πριν την 

έναρξη του πρωινού ωραρίου. 

ii. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού κάθε 15 ημέρες. 

iii. Καθαρίζονται τα περβάζια και οι κουπαστές  

iv. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

v. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, σκουπίδια κλπ), 

ειδοποιείται το συνεργείο καθαρισμού και επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό των 

κλιμακοστασίων. 

21.    Ανελκυστήρες 

i. Σκούπισµα  µε  αντιστατικό πανί και σφουγγάρισμα του  δαπέδου  
και  των  οδηγών  ολισθήσεως  των θυρών  των  θαλάµων  δύο  φορές  την  ηµέρα. 

ii. Οι κάθετες επιφάνειες και οι πόρτες των θαλάμων των 
ανελκυστήρων θα καθαρίζονται με προεμποτισμένα πανάκια κατά την βραδινή 
βάρδια 

iii. Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεµποτισµένα σε 
απολυµαντικό πανάκια τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια.  

iv. Σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκοµείου θα 
καθαρίζονται κάθε τρίµηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάµων. 

 22.  Κοινόχρηστοι Διάδρομοι   

i. Καθαρίζονται τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα και περισσότερες 
από µία φορά στους πολυσύχναστους διαδρόµους.  

ii. Οι ενηµερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται ανά 15ήµερο.  

iii. Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώµατα να καθαρίζονται 
κάθε τρίµηνο σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκοµείου.  

23. Υαλοπίνακες 

Η καθαριότητα των υαλοπινάκων πραγματοποιείται μηνιαίως 

24.  Εξωτερικοί Χώροι – Αίθρια 

i. Καθαρίζονται καθηµερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων 
συµπεριλαµβανοµένων και των πεζοδροµίων αυτών 

ii. Γίνεται συχνή αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαριότητα των κάδων. 
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25. Ψυγεία αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας  

Τις ηµέρες της αποκοµιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται µε πιεστικό µηχάνηµα 
και θα απολυµαίνονται με διάλυμα χλωρίου. 

26. Καθαριότητα Επισιτιστικών Τμημάτων :  Η διαδικασία αυτή περιγράφει 
τους καθαρισμούς και τις απολυμάνσεις που πραγματοποιούνται στα επισιτιστικά 
τμήματα της Υπηρεσίας (μαγειρεία 251ΓΝΑ, τραπεζαρία (Προσωπικού και Σμηνιτών), 
χώρους αποθήκευσης τροφίμων, εξοπλισμός κουζίνας, εργαλεία κλπ) προκειμένου 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υγιεινής και πρόληψης τροφολοιμώξεων. 

Για το καθαρισμό του χώρου των μαγειρείων (επιφάνειες και σκεύη) 
χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά και απολυμαντικά εγκεκριμένα από το 
πιστοποιημένο με ISO 22000 Σύστημα HACCP που εφαρμόζει το 251ΓΝΑ και τα 
οποία στη συνέχεια θα πρέπει να ξεβγάζονται πολύ καλά για την ασφάλεια των 
τροφίμων. 

Οι καθαρισμοί γίνονται με βάση εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το οποίο 

περιγράφεται στα έντυπα του Συστήματος HACCP στο φάκελο καθαρισμού (Τμήμα 

Προληπτικής Ιατρικής) στον  οποίο επίσης περιέχονται τα Δελτία Δεδομένων 

Ασφαλείας (MSDS) των καθαριστικών/απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται και η 

έγκριση κυκλοφορίας τους.  Στα έντυπα αυτά γίνεται αναλυτική αναφορά στους 

χώρους της εγκατάστασης που πρέπει να καθαρίζονται, η συχνότητα που πρέπει να 

λάβει χώρα ο καθαρισμός καθώς και τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά.  

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού 

και των σκευών έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα άτομα του συνεργείου καθαρισμού 

που θα πραγματοποιούν τις εργασίες αυτές, θα έχουν εκπαιδευτεί από την Ομάδα 

Ασφάλειας Τροφίμων του Συστήματος HACCP για τον σωστό τρόπο εργασίας τους 

και εφαρμογής των καθαριστικών/απολυμαντικών και δεν θα αλλάζονται από άλλα 

άτομα του συνεργείου. Τα άτομα αυτά που εργάζονται σε χώρο τροφίμων 

υποβάλλονται στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται σύμφωνα με 

το HACCP και θα πρέπει να προσκομίζουν και βιβλιάριο υγείας, που θα εκδίδεται 

από τη Νομαρχία. Φέρουν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για την προσωπική 

τους ασφάλεια και για την υγιεινή των τροφίμων (χοντρά γάντια, αδιάβροχες ποδιές, 

γαλότσες, κάλυμμα κεφαλής κτλ). Επίσης ενημερώνονται και ακολουθούν τις οδηγίες 

του προσωπικού των μαγειρείων και των μελών της Ομάδας HACCP του 251ΓΝΑ για 

την αποφυγή θεμάτων ασφάλειας και την αποφυγή βλαβών του εξοπλισμού.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

 Οι χώροι προετοιμασίας νωπών κρεάτων, κοτόπουλου, ψαριού και λαχανικών 
πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένοι και οι πάγκοι εργασίας, οι επιφάνειες κοπής και 
τα εργαλεία πρέπει να είναι αποκλειστικής χρήσης  για τον κάθε χώρο. Ιδιαίτερη 
προσοχή να δίνεται στο πλύσιμο και την απολύμανση των τροχήλατων διανομής 
φαγητού (καρότσια διανομής και thermo box), η οποία πρέπει να πραγματοποιείται 
μετά από κάθε διανομή φαγητού στους θαλάμους και την επιστροφή στα μαγειρεία 
των χρησιμοποιούμενων σκευών. 

  (1) Ο καθαρισμός γίνεται καθημερινά μετά το πέρας της προετοιμασίας και 
τελικής διανομής των τροφίμων και ενδιάμεσα, αν κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας λερωθεί το δάπεδο ή άλλες επιφάνειες με τρόφιμα ή υγρά. 
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  (2) Ο καθαρισμός των επιφανειών γίνεται από τη κορυφή προς τη βάση 
και από τις εξωτερικές γωνίες προς το κέντρο για να μην συσσωρεύεται σκόνη στις 
γωνιές. 

  (3) Καθημερινά καθαρίζονται: μαγειρικά σκεύη όπως μαχαίρια, μαχαιρίδια, 
λαβίδες, επιφάνειες κοπής (teflon), μηχανές κοπής κιμά, μίξερ και εξωτερικές και 
εσωτερικές επιφάνειες ηλεκτρικών συσκευών, πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, 
τροχήλατα ερμάρια αποθήκευσης φαγητού, επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα 
χέρια όπως διάφορες λαβές και διακόπτες και τέλος δάπεδα, τοίχοι. 

  (4) Καθημερινά καθαρίζονται όλοι οι κάδοι των απορριμμάτων και 
απολυμαίνονται  κάθε 7 ημέρες και όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

  (5) Δύο φορές το χρόνο ή και συχνότερα ανάλογα με τις ανάγκες 
καθαρίζονται και απολυμαίνονται: ψευδοροφές, καπάκια κλιματισμού και φωτισμού, 
χοάνες και σωληνώσεις συστήματος πυρόσβεσης (σε συνεννόηση με Σμήνος 
Πυρασφάλειας). 

 (6) Κάθε δύο εβδομάδες καθαρίζονται επιμελώς τα φίλτρα των 
απορροφητήρων πάνω από τις εστίες. 

 (7) Καθαρίζονται και απολυμαίνονται κάθε μέρα οι σφουγγαρίστρες, τα 
πανιά και ο κουβάς καθαριότητας και αφήνονται να στεγνώσουν γυρισμένα ανάποδα. 
Χρησιμοποιούμε ξεχωριστό εξοπλισμό καθαριότητας για τις τουαλέτες. 

 (8) Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και ο εξοπλισμός 

καθαριότητας αποθηκεύονται σε χώρο μακριά από το χώρο προετοιμασίας και 

διανομής τροφίμων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ  

  (1) Απομακρύνονται και αφαιρούνται υπολείμματα τροφίμων, βρωμιάς 

και λιπών με πλύσιμο, τρίψιμο και ξέβγαλμα ή πλύσιμο σε πλυντήριο. 

Χρησιμοποιείται απορρυπαντικό με σφουγγάρι ή βούρτσα. 

 (2) Ξεβγάζονται σκεύη και επιφάνειες με καθαρό άφθονο νερό. 

 (3) Στεγνώνονται στον αέρα και αποθηκεύονται σε καθαρά ερμάρια. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Γίνεται : 

  (1) Βύθισμα σε δοχείο με ζεστό νερό και κατάλληλο καθαριστικό για να 
απομακρυνθούν τα λίπη. 

 (2) Μούλιασμα για περίπου μία ώρα. 

 (3) Ξέβγαλμα με άφθονο νερό. 

 (4) Στέγνωμα και τοποθέτηση στη θέση τους. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

 (1) Το τροχήλατο καθαρισμού πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
και μόνο για τον χώρο των μαγειρείων. 
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 (2) Χρησιμοποιούνται καθαρές και στεγνές σφουγγαρίστρες, καθαρά 
πανιά και κουβάς κάθε μέρα. 

 (3) Για τις επιφάνειες του μαγειρείου (εκτός δαπέδου) εφαρμόζονται 
ειδικά απολυμαντικά εγκεκριμένα από το σύστημα HACCP στο τέλος κάθε βάρδιας, 
στην προτεινόμενη αραίωση και για τον απαραίτητο χρόνο αναμονής (συνήθως 30’) 
σύμφωνα με τα δεδομένα ασφαλείας του εκάστοτε απολυμαντικού. Για τις επιφάνειες 
που έρχονται άμεσα σε επαφή με τρόφιμα  απαιτείται ξέπλυμα με πόσιμο νερό μετά 
τον χρόνο αναμονής. 

 (4) Χρησιμοποιείται απολυμαντικό διάλυμα χλωρίου (1000ppm) για τα 
δάπεδα. 

  (5) Χρησιμοποιείται στο σφουγγάρισμα η μέθοδος του διπλού κουβά. 

 (6) Αλλάζεται συχνά το νερό του κουβά. 

 (7) Αδειάζεται το χρησιμοποιημένο νερό σε βαθύ νεροχύτη και πότε σε 
νιπτήρα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Οι αποθήκες πρέπει να είναι πάντα καθαρές, τακτοποιημένες και σε καλή 

κατάσταση. Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή τροφίμων φυλάσσονται σε επιφάνειες 

πάνω από το δάπεδο ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός του δαπέδου και την 

αποφυγή επαφής των υλικών με τα απορρυπαντικά. Τα υλικά μετακινούνται για 

καθαριότητα και επανατοποθετούνται στην ίδια θέση. Γίνεται καθαρισμός σε : 

 Ράφια 

 Τοίχους 

 Πόρτες 

 Καπάκια φωτισμού 

 Χώρους πίσω από αντικείμενα 

 Ψυγεία εξωτερικά με μαλακό σφουγγάρι και εσωτερικά κατά 
διαστήματα 

28.  Κουζίνες Τμημάτων – Τραπεζαρίες Νοσοκομείου και Τραπεζαρία 

Βρεφονηπιακού Σταθμού : 

  (1) Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου. 

  (2) Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

  (3) Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί. 

  (4) Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια σε ότι υπάρχει 

στο χώρο. 

  (5) Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

29. Μαγειρείο Βρεφονηπιακού Σταθμού – Νηπιαγωγείου :  Ακολουθείται η 

διαδικασία όπως περιγράφηκε παραπάνω για τα μαγειρεία του νοσοκομείου. 
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30. Συλλογή – Αποκομιδή και Μεταφορά Νοσοκομειακών 

Απορριμμάτων 

Τα κοινά απορρίμματα τοποθετούνται σε σακούλες μαύρου χρώματος τις οποίες 

διαθέτει το συνεργείο καθαριότητας και τα μολυσματικά απορρίμματα σε  περιέκτες 

(boxes) ανάλογου χρώματος που διαθέτει το Νοσοκομείο. 

i. Οι σάκοι συλλογής απορριμμάτων πρέπει να γεμίζουν μέχρι τα 2/3 

οπότε και απομακρύνονται. Ο χειρισμός των σάκων γίνεται κρατώντας τους από το 

πάνω μέρος και μακριά από το σώμα για την αποφυγή ατυχημάτων από αιχμηρά. 

ii. Οι σακούλες δένονται καλά ώστε να μεταφέρονται με ασφάλεια 

στους βοηθητικούς χώρους των ορόφων και στη συνέχεια στους σταθερούς 

συμπιεστές και στα ψυγεία αποθήκευσης, ανά κατηγορία αποβλήτων, που βρίσκονται 

στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων. 

iii. Η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων  στο χώρο 

προσωρινής αποθήκευσης γίνεται σε καθημερινή βάση και με τη συχνότητα που 

περιγράφεται στο Παράρτημα «Α΄». 

iv. Αν κάποιος σάκος έχει διαρροή υγρών, τοποθετείται σε δεύτερο του 

ιδίου χρώματος που και αυτός δένεται καλά. 

v. Οι σάκοι συλλογής δεν επαναχρησιμοποιούνται αλλά κάθε φορά 

αντικαθίστανται με καθαρούς. 

vi. Οι ανελκυστήρες που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

απορριμμάτων είναι προκαθορισμένοι και διαφορετικοί από αυτούς της μεταφοράς 

καθαρών αναλώσιμων  υλικών και από αυτούς που μεταφέρονται οι ασθενείς και η  

διαδρομή που ακολουθείται είναι συγκεκριμένη. 

vii. Οι ανελκυστήρες ακινητοποιούνται στο υπόγειο, καθαρίζονται και 

απολυμαίνονται αμέσως μετά το πέρας της μεταφοράς των απορριμμάτων. 

viii. Οι εργαζόμενοι της μεταφοράς των απορριμμάτων πρέπει να 

φορούν χοντρά γάντια και να αγγίζουν με αυτά μόνο τους σάκους αποβλήτων και το 

τροχήλατο μεταφοράς. 

ix. Το πλύσιμο των χεριών τους είναι απαραίτητο αμέσως μόλις 

βγάλουν τα γάντια τους ή τελειώσουν την μεταφορά των απορριμμάτων. 

x. Τα τροχήλατα μεταφοράς πλένονται και απολυμαίνονται στο τέλος 

κάθε βάρδιας στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων. 

xi. Για τη μεταφορά των μολυσματικών απορριμμάτων 

χρησιμοποιούνται ξεχωριστά τροχήλατα αποκλειστικής χρήσης, κλειστού τύπου, 

αθόρυβα με χειρολαβές, που φέρουν τροχούς και φρένο, είναι ανθεκτικά στις 

κρούσεις, καθαρίζονται εύκολα και φέρουν  οπή στον πυθμένα ώστε να 

απομακρύνονται τα υγρά κατά το πλύσιμο. 

xii. Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), τα Μικτά 

Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) και τα Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), 

τοποθετούνται από τα τροχήλατα μεταφοράς απ’ ευθείας στα αντίστοιχα ψυγεία 

φύλαξης. 
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31. Δωμάτια Οργάνων Υπηρεσίας, Εφημερευόντων, Κοιτώνες 

Σμηνιτών  

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. Αφαίρεση του ακάθαρτου ιματισμού. 

iii. Στρώσιμο καθαρού ιματισμού. 

iv. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. 

v. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με προεμποτισμένη πανέτα. 

32.   Μπαλκόνια :  Η καθαριότητα των μπαλκονιών γίνεται μία φορά την 
εβδομάδα. 

i. Σκούπισμα. 

ii. Πλύσιμο με λάστιχο ή σφουγγάρισμα. 

iii. Καθαρισμός κουπαστής μπαλκονιού με υγρό πανί. 

33.  Ταράτσες  

 Στις ταράτσες θα γίνεται κάθε έξι μήνες σκούπισμα και συλλογή φερτών υλικών 
(φύλλα, κλαδιά, ψηφίδα ασφαλτόπανων κλπ)  καθώς και αποκομιδή 
οποιονδήποτε υλικών από τα λούκια και τις υδρορροές ομβρίων υδάτων. 

Ειδικά στην ταράτσα του κτιρίου Γ στης οποία έχουν τοποθετηθεί οι εξωτερικές 
μονάδες κλιματισμού των χειρουργείων θα εκτελείται επιπλέον επιμελής καθαρισμός 
των περιτωμάτων πτηνών κάθε μήνα. 

34.    Φωταγωγοί – Φρεάτια Συλλογής Ομβρίων περιμετρικά των κτηρίων 
Στους φωταγωγούς περιμετρικά των κτηρίων θα αφαιρείται η προστατευτική σχάρα 
προκειμένου να εισέρχεται ο καθαριστής εντός του φωταγωγού και θα γίνεται 
συλλογή και αποκομιδή σκουπιδιών και φερτών υλικών κάθε μήνα. Επιπρόσθετα θα 
εκτελείται εργασία καθαρισμού στις σχάρες ομβρίων υδάτων. Μετά το πέρας των 
εργασιών θα επανατοποθετείται η σχάρα προστασίας των φωταγωγών. 

35.  2ο Υπόγειο κτηριακών εγκαταστάσεων :   Στο 2ο υπόγειο όλων των 
κτηριακών εγκαταστάσεων θα πραγματοποιείται συλλογή και αποκομιδή σκουπιδιών 
και υλικών που απομένουν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των 
εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με την προϋπόθεση ότι το 
βάρος έκαστου τεμαχίου δεν υπερβαίνει τα 10 kg. Η συγκεκριμένη εργασία θα 
πραγματοποιείται από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 

Στην περίπτωση απόφραξης φρεατίων από συνεργείο αποφράξεων θα 
πραγματοποιείται καθαρισμός και πλύση με άφθονο νερό και απορρυπαντικό της 
περιοχής εκχείλισης των λυμάτων. 

36. Ακμές μαρκίζας – Ποδιές παραθύρων – Εξωτερικές κλιματιστικές 
μονάδες  

Στις συγκεκριμένες επιφάνειες θα πραγματοποιείται καθαρισμός των 
περιττωμάτων πουλιών δια αποξέσεως με μεταλλική σπάτουλα και καθαρισμός των 
επιφανειών από Δευτέρα έως και Παρασκευή.  

37. Περιβάλλων Χώρος:  Στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του 
Νοσοκομείου θα γίνεται σκούπισμα, συλλογή σκουπιδιών και φερτών υλικών, 
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εκκένωση των κάδων απορριμμάτων και αντικατάσταση της σακούλας. 

 

 
Σμχος (Ο) Συλεούνης Κωνσταντίνος 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 

 

Προσθήκες 

«1»  Πίνακες Συχνοτήτων  

«2» Απαιτούμενο Προσωπικό  

«3» Χώροι του Νοσοκομείου – Απαιτούμενο Προσωπικό 
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