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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10611/29-10-2019 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του 
Γ.Ν. Γρεβενών  » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Διευκρινίζεται ότι : 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Γραφείο Προμηθειών 
του ΓΝ Γρεβενών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
Πρόσκληση στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016. 
 
Οι Οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα επί ποινή 
απόρριψης: 
Α)  έναν (1) (υπο) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» σε δύο 
αντίτυπα  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική 
προσφορά (τεχνικές προδιαγραφές  επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο ) καθώς 
επίσης και  

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει σε εφαρμογή των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014) στην οποία θα δηλώνεται: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  
των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του 
διαγωνισμού 

 Συμμετέχει με  μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας  
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 Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα . 

 
 
Β) έναν (1) (υπο) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική  Προσφορά» σε 
δύο αντίτυπα  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  
 

                                                                                                          
 

 
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 και του Δ.ΙΕΚ., είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση 

προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύµφωνα µε την κρίση της 

αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 

Σε ορισµένα σηµεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου 

δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουµένων τεχνικών 

προδιαγραφών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριµένα προϊόντα ή εµπορικά 

σήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούµενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς 

αντίστοιχα ή ισοδύναµα των ενδεικτικώς αναφεροµένων. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί 

φορείς µπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκµηριώνοντας µε τον καλύτερο κατά 

την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία. 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

Αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και  των  εν  γένει  χώρων  του  νοσοκομείου και του ΔΙΕΚ  
εκτάσεως σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, καθ΄ όλο το 24ωρο και 
για όλες τις ημέρες του χρόνου, σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών 
ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές 
και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
κάθε Νοσοκομείου και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 
 

1) Μαζί με την προσφορά του να υποβάλλει πρόγραμμα εργασίας και 
καθαρισμού για το σωστό και επαρκή, καθημερινό καθαρισμό των χώρων 
του Νοσοκομείου από τις 06.00 π.μ. μέχρι 22.000 μ.μ., όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, όλες τις ημέρες του έτους, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων-
Κυριακών και Αργιών (επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας προσδιορισμού 
των συγκεκριμένων χώρων ανάθεσης για καθορισμό με υπολογισμό του 
εμβαδού σε τ.μ. και της συχνότητας καθαρισμού αυτών)  . Το τελικό 
πρόγραμμα θα καθορισθεί πριν την ανάληψη της εργασίας από τον 
Ανάδοχο σε συνεργασία με το Νοσοκομείο και σύμφωνα με τις ανάγκες 
του. 

2) Να καθαρίζει με επιμέλεια και προσοχή τους χώρους που 
καθορίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, διατηρούμενου του 
δικαιώματος του Νοσοκομείου ή του ΔΙΕΚ  να αλλάξει κάποιο χώρο με 
χώρο ιδίου εμβαδού περίπου , διαθέτοντας το συνεργείο του καθημερινά 
με ομοιόμορφη καθαρή ενδυμασία (οι εργαζόμενοι στην μεταφορά 
μολυσματικών και μη απορριμμάτων θα φέρουν διαφορετική ενδυμασία 
από τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην καθαριότητα, κατάλληλη για την 
ασφάλειά τους), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να είναι 
υπεύθυνος έναντι του Νοσοκομείου για την εξασφάλιση της καθαριότητας 
των παραπάνω χώρων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για τα 
χρονικά διαστήματα που ορίζονται σ' αυτές. 

3) Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους με την εργασία, τις αμοιβές, 
ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία-
ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών 
για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές. 

4) Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, 
στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

5) Να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά, κλοπή και βλάβη που θα 
προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 

6) Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, 
ειδικευμένο, υγιές άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς 
εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους 
και στο προσωπικό του Νοσοκομείου. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να 
γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 
δυνατή επικοινωνία με το προσωπικό του Νοσοκομείου και τρίτους. 
Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο εφόσον έχουν τα απαραίτητα 
έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 

7) Να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή 
εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ' αυτόν από τα 
αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.  
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8) Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του. 

9) Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του, που 
είναι ασφαλισμένο από αυτόν στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο ή 
οργανισμό. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε 
εργαζόμενο του Αναδόχου να εργαστεί, αν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι 
είναι ασφαλισμένος, υποχρεούμενου του Αναδόχου να εφοδιάζει το 
Νοσοκομείο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. 

10) Να ορίσει ένα από τα μέλη του προσωπικού που θα απασχολεί στο 
Νοσοκομείο, ως υπεύθυνο επιστασίας του έργου. Ο υπεύθυνος 
επιστασίας του αναδόχου έχει την κύρια ευθύνη για τον συνεχή 
έλεγχο των ανατιθέμενων χώρων του Νοσοκομείου και τη μόνιμη 
διασφάλιση του επιπέδου καθαριότητας αυτών, ειδικά κατά τις 
πρωινές ώρες αιχμής της λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

11) Να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στον 
χώρο που θα του δοθεί από το Νοσοκομείο για την φύλαξη των 
πραγμάτων και των υλικών του. 

12) Να παρέχει στο προσωπικό τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να 
καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την 
εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του 
έναντι του Νοσοκομείου. 

13) Να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του 
Προϊστάμενου Επιστασίας του Νοσοκομείου καθώς και της συσταθείσας 
τριμελούς επιτροπής εποπτείας καθαρισμού του Νοσοκομείου, σε κάθε 
θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες, οι οποίοι είναι και 
αρμόδιοι για την επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών 
εργασιών. 

14) Να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο απ' αυτόν στο 
Νοσοκομείο προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με 
το Νοσοκομείο και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα των 
τυχόν αποσκευών του κατά την αποχώρηση από το Νοσοκομείο. Ο 
Υπεύθυνος έχει το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του 
προσωπικού του Ανάδοχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν πειθαρχεί στις 
διαταγές-οδηγίες του. 

15) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να 
καλύπτονται κενά από άδειες, ρεπό, ασθένειες και κάθε είδους απουσίες 
του τακτικού προσωπικού (π.χ. απεργίες) με σκοπό τον επαρκή καθαρισμό 
των χώρων όλο το εικοσιτετράωρο. 

16) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει ώστε όλοι οι 
υπάλληλοι που απασχολεί να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας  καθώς και να 
εμβολιάζονται αμέσως μετά την πρόσληψή τους για τον ιό της Ηπατίτιδας 
Β. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα απομάκρυνσης των ατόμων που δε θα 
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις σε διάστημα 3 μηνών από την 
πρόσληψή τους. Εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί, ορίζει γιατρό που θα 
εξετάζει τους υπαλλήλους του αναδόχου.  

 17) Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην φέρνουν στη 
δουλειά ξένα άτομα ή συγγενικά του τα οποία τους καθυστερούν στην 
εργασία τους. 

 18) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό που 
έχει πείρα στο αντικείμενο και να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει  
κανένα κώλυμα κατά τη διάρκεια των εργασιών του Νοσοκομείου. Οι 
υπάλληλοί του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του 
Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην 
ανακοινώνουν σε κανέναν πράγματα που τους έγιναν γνωστά λόγω της 
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εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λ.π.) Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί 
να υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της συμβάσεως. 

19) Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν μπορούν να μιλούν με ασθενείς για 
την ασθένειά τους και την αγωγή που τους χορηγείται για τη θεραπεία 
τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των 
γιατρών και του βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόμη δεν 
μπορούν να δίνουν συμβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Είναι 
απαγορευμένη η συναναστροφή με τους ασθενείς, όπως και η προμήθεια 
φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρμάκων κ.λ.π. 

 20) Να παρέχει τις στολές του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες 
πρέπει να είναι πάντα καθαρές και ευπρεπείς.  

21) Το προσωπικό που θα ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά των 
μολυσματικών – τοξικών απορριμμάτων – αποβλήτων πρέπει να διαθέτει τον εξής 
προστατευτικό εξοπλισμό: 

 Κράνη με ή χωρίς προσωπίδα 
 Μάσκες προσώπου 
 Γυαλιά 
 Φόρμα προστασίας 
 Βιομηχανικές ποδιές 
 Ποδονάρια ή μπότες 
 Χοντρά γάντια για εργάτες απορριμμάτων. 
 

22) Η κατανομή των εργατοωρών ανά τμήμα στο Νοσοκομείο θα γίνεται σε 
συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις ανάγκες που 
προκύπτουν. Το Νοσοκομείο θα μπορεί να ζητήσει μέρος των 
εργατοωρών να χρησιμοποιηθούν για εργασίες μεταφοράς υλικών 
(εντός των χώρων των Νοσοκομείων), καθαρισμού – καλωπισμού 
εξωτερικών χώρων κ.λ.π. 

23)     Η  υπηρεσία  έχει  το  δικαίωμα  να  αναθέσει  στον  ανάδοχο  
πρόσθετες  εργασίες  πέραν  των συμβατικών σε ποσοστό μέχρι 30 % 
για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την 
υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η  τιμή των προσθέτων 
εργασιών θα υπολογίζεται από την προσφερθείσα τιμή, η οποία 
δεσμεύει τον ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία μπορεί να μειώσει τους 
χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίµηµα θα μειωθεί µε ανάλογη 
μείωση του προσωπικού. 

24) Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των 
απορριμμάτων που θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της  Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) των νοσοκομείων. 

25). Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, 
απαραίτητα υλικά καθαρισμού για την παροχή των υπηρεσιών του 
καθώς επίσης σακούλες απορριμμάτων και σακούλες κίτρινες με το 
σήμα βιολογικού κινδύνου, για τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα. Οι 
σακκούλες πρέπει να είναι ανθεκτικές, να αποτρέπουν την διαρροή 
υγρών και θα αλλάζονται, χωρίς να χρησιμοποιούνται για δεύτερη 
φορά. 

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

27). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης με την παροχή των παρακάτω ειδών 
ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες των ασθενών, των επισκεπτών και του 
προσωπικού του Νοσοκομείου: 

-Χαρτί Υγείας 
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-Χειροπετσέτες 
-Κρεμοσάπουνο 

28). Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα για κάθε 
εργασία γάντια. 
29). Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής  
ηλεκτρικού  ρεύματος, θέρμανσης, κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία 
βαρύνουν το Νοσοκομείο, με την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και 
κατανάλωσης από τον ανάδοχο. 
30). Απαγορεύεται στον ανάδοχο 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. 
31). Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση  οποιασδήποτε 
ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις 
του των νοσοκομείων. 
 

32) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και 
παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και 
γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους των νοσ ο κομε ίων και 
την Ε.Ν.Λ. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα µε τα ανωτέρω για 
την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας 
θα επιβάλλονται από τη Διοίκηση του νοσοκομείου οι κάτωθι ποινικές 
ρήτρες: 

33) Για  κάθε παράλειψη ή  πλημμελή εργασ ία που θα 
επισ ημανθεί  στον ανάδοχ ο θα επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα 
ίσ η  με ποσοσ τό από 3% έως 10% της  μηνιαίας  αμοιβής  
του ,  από τ ην οποία και  θα  παρακρατείται .  Το  ανωτέρω 
ποσ οσ τό θα καθορίζεται  ανάλογα με  τα  τη  βαρύτητα της  
παράβασ ης  σ ύμφ ωνα με  την ανέλεγ κτη κρίσ η του  ΔΣ του  
αυτοτελούς  Ν .Π.Δ .Δ .  με  το  οποίο  θα συναφ θεί  η  σχ ετική 
σ ύμβασ η.  Σε  κάθε  περίπτωσ η το  Ν οσ οκομείο  δικαιούται  
να  κηρύξει  έκπτωτο τον ανάδοχο .   

34) Για  οποιαδήποτε αλλαγή  τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών 
πρέπει να υπάρχει έγκριση από την Ε.Ν.Λ.. 

35) Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  φροντίζει  για  την  έγκαιρη  ανάληψη  
υπηρεσίας  από  τους υπαλλήλους του και για την αποχώρησή τους από 
το Νοσοκομείο, μετά το τέλος της εργασίας τους. 

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

37) Πριν  την  ανάληψη  της  εργασίας  ο  ανάδοχος  καταρτίζει  με  τις  
σχετικές  οδηγίες  του Νοσοκομείου πρόγραμμα για  την καθαριότητα 
και την απολύμανση των χώρων. Επιπλέον μέτρα απολύμανσης 
μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη. 
38) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των 

υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας,
 μηχανήματα, εξοπλισμό, σακούλες απορριμμάτων. 

39) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την παροχή των παρακάτω ειδών ατομικής 
υγιεινής για τις ανάγκες των ασθενών, επισκεπτών και του προσωπικού των 
Νοσοκομείων. Οι εκτιμώμενες ποσότητες αυτών παρουσιάζονται στους 
παρακάτω πίνακες: 

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
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ΦΟΡΕΑΣ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΜΗΝΑ 

ΕΤΗΣΙΑ  
ΠΟΣΟΤΗΑ  

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

ΡΟΛΟ 1.200 14400 

Χειροπετσέτες (Χημικός και θερμοπλαστικός πολτός 
πλήρως υδατοδιαλυτός μη ανακυκλώμενος 320 gr, 30gr 
ανά φύλλο, διαστάσεων 21x25 cm τουλάχιστον). 

ΤΕΜΑΧΙΑ 60  720 

Κρεμοσάπουνο Οι προσφορές θα αναφέρονται σε 
συσκευασία μιας χρήσης του  1 lt Επισημαίνεται ότι τα 
δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα 
απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την 
αποφυγή αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες 
και θα τοποθετείται νέο δοχείο. Να περιέχει ενυδατικούς 
και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος. Να έχει 
ουδέτερο PH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. 
Να περιέχει επιπρόσθετα μία ή περισσότερες ουσίες σαν 
συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, 
όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος 
δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ., 3320 παράρτημα VI 
(εκτός triclosan). Να έχει άδεια σαν καλλυντικό 
(απαιτείται γνωστοποίηση στον ΕΟΦ) ή σαν 
απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο 
ΓΧΚ) η οποία να προσκομιστεί στην τεχνική προσφορά. 
Να κατατεθούν μελέτες συμβατότητας με τα αλκοολικά 
αντισηπτικά του νοσοκομείου μας (Sterillium και 
Hibitane). Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του 
προϊόντος στην ετικέτα του(στα ελληνικά) και να 
κατατεθούν 3 (τρία) δείγματα στην κανονική τους 
συσκευασία. Κάθε συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται 
και από αντλία για χρήση εκτός dispenser. 

ΛΙΤΡΟ 
 

20 
 

240 

 

Επισημαίνεται ότι απαιτείται και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός με υλικά 
(χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ ) σε όλους του χώρους του Νοσοκομείου. 
Ο Επόπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση επίβλεψης του έργου και παρίσταται 
αντί του Αναδόχου. 
Να καταθέτει μηναίο υπογεγραμμένο  πρόγραμμα απασχολούμενου 
προσωπικού του . 
Να καταθέσει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας μερικής απασχολήσεως 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
διακήρυξης.   
Σε περίπτωση αλλαγής προσωπικού ( λόγω ασθένειας –κτλ. ) να δηλώνεται 
έγκαιρα από τον ανάδοχο και με πλήρη στοιχεία του αντικαταστάτη ο οποίος 
θα πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως. 
 Κατά την άσκηση καθήκοντος καθαριότητας οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό 
όσο αφορά την εγκατάσταση του κτιριακών υποδομών των Νοσοκομείων ( 
υδραυλικά – τοιχώματα – ηλεκτρικά κ.τ.λ. ) να αναφέρεται στον αρμόδιο του 
Νοσοκομείου προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα .    
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Το (Νοσοκομείο) έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους με τα αρμόδια 
όργανά του. Υγειονομικοί και βακτηριολογικοί έλεγχοι καθώς και έλεγχοι 
ποιότητας υλικών καθαρισμού και απολύμανσης διενεργούνται από την 
Επιτροπή ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 
Το κόστος ανάθεσης πιθανών ελέγχων σε υπηρεσίες εκτός του Νοσοκομείου 
θα βαρύνει το ίδιο το Νοσοκομείο εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
τα αποτελέσματα έχουν αποκλίσεις από τα καθορισμένα όρια, οπότε το 
κόστος επανελέγχου μετά την συμμόρφωση – διόρθωση θα βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 

 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  
συμμορφώνεται  με  τους Κανονισμούς  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  
Ν.1568/85  που προβλέπονται από  το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και 
διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών 
Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους, 
ΙSO ELOT. 

2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Υγιεινής και 
Ασφάλειας, υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις 
οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια 
της Σύμβασης και τα έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών σχετικά 
με τους εν λόγω Κανονισμούς. 

3. Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να 
παρακολουθούν και να ελέγχουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους 
Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας. 

 
   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό (με 

προϋπηρεσία σε χώρο παροχής Υπηρεσιών Υγείας) που δεν θα 

εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς 

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

πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί. 

2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και 

εκπαίδευση του προσωπικού του για θέματα που αφορούν την 

χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε 

να  υλοποιούνται  οι  νομοθετικές  απαιτήσεις.  Τα  έξοδα  αυτά  

βαρύνουν  αποκλειστικά  τον ανάδοχο. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της   εκάστοτε 

ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με 

την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς  την 

καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία 

Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και  

ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το 

δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως 

και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου 

4.   Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες 

διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος 

είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για 

κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει. 
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5.  Στο Νοσοκομείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των 

εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή   σε άλλο δημόσιο  οργανισμό. Αλλοδαποί  

μπορούν  να  απασχοληθούν μόνο  εφ'  όσον  έχουν τα απαραίτητα 

έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης   

μπορεί  να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την 

εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον  ανάδοχο. 

6.  Το προσωπικό που θα απασχολείται  από τον ανάδοχο πρέπει να 

είναι  υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ,   θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές.  

Σημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει  ελεγχθεί για 

ηπατίτιδα Β   και να είναι εφοδιασμένο µε κάρτα εμβολιασμού 

έναντι της   ηπατίτιδας Β και του τετάνου. 

7.  Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ 

καλά την Ελληνική γλώσσα (ικανότητα   προφορικού  λόγου),  να  

είναι  άριστο  στο  ήθος  του,  άψογο  από  πλευράς 

συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του 

νοσ οκο μείου . 

8.  Η Διοίκηση του νοσοκομείου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον 

ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων από την εργασία στο 

συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις 

υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις 

οδηγίες και τους κανόνες των  Νοσοκομείων. Ο εργαζόμενος δεν έχει 

καμία αξίωση για το λόγο αυτό από τα Νοσοκομεία. 

9.  Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την 

εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης 

εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς 

και  οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από 

την εργατική και ασφαλιστική  νομοθεσία,  βαρύνουν  

αποκλειστικά  τον  ανάδοχο, ο  οποίος  είναι  ο  μόνος υπεύθυνος 

έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται  με εργασιακή ή άλλη 

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

10. 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. 

11.  Το προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες είναι 

επιφορτισμένο με την καθαριότητα καθώς και τη διαχείριση του 

καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού σε συνεργασία με το γραφείο 

ιματισμού του νοσοκομείου. 

12.  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. 

13.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για 

το προσωπικό του, το οποίο θα  κοινοποιείται στον εργοδότη. Το 

μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο  θα  

περιγράφεται  αναλυτικά  το  ωράριο  και  ο  χώρος  που  θα  

απασχολείται  ο  κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται στον 



Σελίδα 1 από 2 

προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας, το αργότερο την 25η 

ημέρα του προηγούμενου μήνα. Επίσης θα κατατίθεται και 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το 

τμήμα στο οποίο εργάζεται. 

14. Το  προσωπικό  θα  είναι  μόνιμο  για  κάθε  νοσηλευτικό  τμήμα  δεν  

θα  μετακινείται  κατά  τη διάρκεια  της βάρδιας και δεν θα 

εναλλάσσεται (ειδικά σε κλειστά τμήματα όπως μονάδες και 

χειρουργεία). Αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ενημέρωση του 

Προϊστάμενου του Γραφείου Επιστασίας και με τη σύμφωνη γνώμη 

αυτού. 

15.  Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, θα είναι 40 ώρες   εβδομαδιαίως   ανά   άτομο,   

σε   δε   περίπτωση   μερικής   απασχόλησης   η   δύναμη προσωπικού 

θα αυξάνεται αναλόγως. 

16.  Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι 

λιγότερος από εκείνον που αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι 

υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος  

     θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές: 
i. Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο. 
ii. Πρόστιμο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 

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

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

24ωρο. 
  

17. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του 
προβλεπόμενου προγράμματος των νοσοκομείων η Διοίκηση  διατηρεί  το 
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως 
έκπτωτου 

18. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και 
το προσωπικό του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν 
εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά  λόγω  της  
εργασίας  τους,  σχετικά  με  τις  δραστηριότητες  και  τους  χώρους  του 
Νοσοκομείου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά 
με την κατάσταση υγείας των ασθενών  και γενικά κάθε στοιχείο που 
μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο. 

19.  Ο  ανάδοχος  και  το  προσωπικό  του  οφείλει  να  τηρεί  αυστηρά  τους  
κανόνες  πρόληψης ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε 
εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο 
ανάδοχος. 

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

23. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε 
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εργαζόμενο      πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι 
οποίες θα αναγράφουν την   επωνυμία και το  λογότυπο  του αναδόχου.  

24. Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας 
του και σε εμφανές σημείο  ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα  η  οποία 
θα  φέρει τα εξής : 1) φωτογραφία 2) ονοµατεπώνυµο 3) ειδικότητα 
εργασίας 4) τμήμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου. 

 
ΥΛΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  τα  έξοδα  των  υλικών  καθαριότητας,  

μηχανημάτων  και  σάκων καθαριότητας. Όλα τα υλικά πρέπει να 

αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης ποιότητας και 

ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. 

Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν 

την διαρροή υγρών. 

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

χρησιμοποιούνται τελούν υπό  την  έγκριση της Διοίκησης.  

3.  Ο   ανάδοχος   είναι   υποχρεωμένος   να   καταθέσει   κατάσταση   των   
υλικών   καθαρισμού, απολύμανσης, πληροφοριακά  έντυπα, δελτία 
δεδομένων ασφαλείας. Για τα υλικά απολύμανσης  πρέπει  να  
κατατεθεί  η  έγκριση  κυκλοφορίας  τους  από  τον  Ε.Ο.Φ.  Το 
απορρυπαντικά  να φέρουν αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους και να είναι διακριτικά αρωματισμένα. 

4.  Τα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού 
Νατρίου, NaDCC) δαπέδων - επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να 
αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%)  ή τα 
ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του 
καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

5.  Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική 
μηνιαία καθαριότητα, και τα  υλικά  που  χρησιμοποιούνται, θα 
ορίζονται  για  κάθε  χώρο  με συνεργασία  και  γραπτές οδηγίες του 
επόπτη καθαριότητας, της προϊσταμένης τμήματος ή κλινικής ή 
οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου. 

6.  Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος, παρκεταρίσματος και 
απολύμανσης των χώρων και μικροεργαλεία  (κουβάδες  καθώς  και  
μηχανή  πλύσεως  και  καθαρισμού  δαπέδων  που  θα λειτουργεί με 
ρεύμα ή μπαταρία και θα ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο 
Νοσοκομείο και άλλα όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση 
του μηχανικού εξοπλισμού) θα διατίθενται από τον ανάδοχο. 

7.  Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους : 
 Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου, 

για την καθαριότητα. 
 Να είναι αμεταχείριστος. 
 Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, 

απαραιτήτως να είναι πρώτης  ποιότητας και πλέον 
κατάλληλα,αχρησιμοποίητα και κατασκευασμένα 
παρασκευασμένα (υλικά καθαριότητας) µε τις τελευταίες 
επιστημονικές εξελίξεις. 

 Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε 
άριστη κατάσταση, τόσο από   

           άποψη λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση. 
 Ο  εξοπλισμός,  τα  εργαλεία  και  υλικά  καθαρισμού  να  

μην  προκαλούν  φθορές (βραχυχρόνια  και  μακροχρόνια)  στις  
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εγκαταστάσεις  και  στον  εξοπλισμό  του νοσοκομείου. 
 Τα απαραίτητα μηχανήματα εξοπλισμός  (κάδοι 

σφουγγαρίσματος διπλού  συστήματος, σφουγγαρίστρες, πανέτες 
με μικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών με όλα τα  συνοδευτικά  
εξαρτήματα  κτλ)  να  είναι  διαφορετικά  για  κάθε  Κλινική  -  
Τµήµα  -   Εργαστήρια  -  Μονάδες,  πτέρυγα  Διοίκησης  και  
άλλων  Υπηρεσιών  και  να  μην  μεταφέρονται  εκτός  των  
τμημάτων  για  τα  οποία  προορίζονται.  Σε  περίπτωσ   
αιτιολογημένης   μεταφοράς   θα   χρησιμοποιείται   αποκλειστικά   
ο   ανελκυστήρας ακαθάρτων. 

 Ο παραπάνω χρησιµοποιούµενος εξοπλισμός των χώρων να 
είναι µαρκαρισµένο µε την ονομασία του χώρου και την χρήση για 
την οποία προορίζεται. 

 Σε  κάθε  τρόλεϊ  απαιτείται  να  υπάρχει  πλαστικοποιημένο  
έντυπο  με  τις  οδηγίες    χρήσης και τις αραιώσεις των 
απορρυπαντικών και απολυμαντικών διαλυμάτων που 
χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και να διατίθενται εύχρηστοι 
δοσομετρητές για κάθε   τρόλεϊ.. 

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

 Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, 

ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία  του  

εξοπλισμού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης παροχή των 

εγκεκριμένων από το Νοσοκομείο  προϊόντων καθαρισμού και 

απολύμανσης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

υπηρεσιών του, επικαλούμενος τους ανωτέρω λόγους. 

 Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε  πλαστικούς σάκους και θα 

μεταφέρονται   στους χώρους  συγκέντρωσης  που θα  του  

υποδειχθούν  από  τις αρμόδιες  υπηρεσίες των Νοσοκομείων  δύο 

(2)  τουλάχιστον  φορές  ημερησίως,  έτσι  ώστε  να  είναι  εύκολη η 

ανακομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων. 

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

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το  προσωπικό  µε τα 
κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια,  ιδίως  δε  με  χονδρά  (κουζίνας),  
μιας  χρήσεως  και  δερμάτινα  χονδρά  γάντια  τους μεταφορείς των 
απορριμμάτων. 

Τα  υλικά  καθαρισμού  και  οι  ποσότητες  που  θα  χρησιμοποιούνται  
προτείνονται     από  τον ανάδοχο και εγκρίνονται από τη  Διοίκηση του 
νοσοκομείου τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την  
ποσότητά τους. 

13. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών 
και υγρών καθαρισμού γενικότερα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης από 
τα χρησιμοποιούμενα. 

14. Σε  περίπτωση  που  νέες  μέθοδοι  και  τεχνικές  προκύψουν  για  
καλύτερο  καθαρισμό  και απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται  να 
χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση 
των υλικών καθαριότητας και μεθόδων που χρησιμοποιούν. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.  Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και 
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κάθε εξουσιοδοτημένο προς  τούτο  από  το  Δ.Σ  πρόσωπο,  για  τη  
διαπίστωση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων υπηρεσιών.  Έλεγχος 
μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την Ε.Ν.Λ. 
του  Νοσοκομείου,   από  μέλος  της  Διοίκησης  του  Νοσοκομείου  και  
από  τον  Υπεύθυνο Επιστασίας.  Οι  ανωτέρω  έλεγχοι  είναι  
ανεξάρτητοι  του  ελέγχου  που  ενεργείται  από  την υγειονομική 
υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως. 

2.  Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Νοσοκομείου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 
εξουσιοδοτημένων οργάνων του και τους όρους της σύμβασης βάσει 
των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται.  Για όσα δεν αναγράφονται  
στην σύμβαση  ισχύουν όσα περιγράφονται στην Διακήρυξη και τις 
σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
αναδόχου. 

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

4.  Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την επιτροπή ελέγχου 
καθαριότητας µε σκοπό την αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή 
παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου, το  οποίο  θα  
υπογράφεται  και  από  τα  δύο  μέρη.  Ο  ανάδοχος  είναι  
υποχρεωμένος  να συμμορφώνεται και να επιλαμβάνεται των 
αναφερομένων στο βιβλίο ελλείψεων. Η 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, επιβάλλεται 
από το νοσοκομείο πρόστιμο 150 €, αναγράφεται στο πρωτόκολλο 
του μήνα  που  τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και παρακρατείται 
από το μηνιαίο τίµηµα. Η απόφαση  επιβολής  προστίµου  
κοινοποιείται  στον  ανάδοχο  που  δικαιούται  να  διατυπώσει 
εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
προς αυτόν κοινοποίηση του προστίμου.  Παράβαση των υποχρεώσεων 
αυτών δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία 
της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. 

5.  Αξιολόγηση  καθαριότητας  θα  διενεργείται  και  μέσω  εντύπων  που θα  
συμπληρώνονται  σε εβδομαδιαία  βάση  από  τους  προϊστάμενους  των  
τμημάτων  και  θα  συλλέγονται  από  τον Προϊστάμενο του Γραφείου 
Επιστασίας.  Δείγματα   έντυπων   εβδομαδιαίας   αξιολόγησης 
επισυνάπτονται. 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Σε  περίπτωση  πλημμελούς  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  και  
απολύμανσης  ο  ανάδοχος ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη και είναι 
υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα  την υπηρεσία, εφόσον  αυτό 
επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμελώς  εκτελεσθείσες εργασίες 
άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω  ο εργοδότης 
έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις από 
τη σύμβαση  προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, 
σε βάρος του ανάδοχου,  όταν  αυτός  -   κατόπιν  και  γραπτής  
ειδοποίησης  -  δεν  εκπληρώσει  άμεσα  τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε 
περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη 
σύμβαση, κηρύσσοντας των ανάδοχο έκπτωτο  και να αξιώσει αποζημίωση. 

 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του κάθε Νοσοκομείου 
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για κάθε φθορά και βλάβη που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα 

αντικείμενα που χρησιμοποιεί  και καθαρίζει πέρα από τη κανονική 

και συνήθη χρήση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, 

τους υπαλλήλους του, και κάθε τρίτο άτομο για όλα τα έξοδα, 

απώλειες, ζημίες και δαπάνες.  Ακόμη, να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη του Αναδόχου  σχετιζόμενη με τη παρούσα Σύμβαση. Το 

ίδιο ισχύει για κάθε παράβαση που πηγάζει ή απορρέει από 

την εκτέλεση των εργασιών που συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε 

σχέση με : 

 

 σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν 

θανατηφόρες), 

 και  η  οποιαδήποτε  απώλεια  ή  ζημία  της  ακίνητης  και  κινητής  

περιουσίας     του Νοσοκομείου. 

3. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τις  κείμενες  διατάξεις  

σχετικά  με  την  ασφάλεια  των εργαζομένων  και  είναι  αποκλειστικός  και  

μόνος  υπεύθυνος  ποινικά  και  αστικά  για  κάθε ατύχημα στο προσωπικό 

του. 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά 
με δική του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, για οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα Σύμβαση, 
ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του και για 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 

2.  Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι 
αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
του Έργου : 

i. Κάλυψη  οποιασδήποτε  Αστικής  Ευθύνης  προς  οποιονδήποτε  
τρίτο,  η  οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση του 
Έργου, περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, 
σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής  
ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των 
ορίων ευθύνης τα  οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός 
λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών 
του Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι  
χαμηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00 € ανά γεγονός και Ευρώ 
2.000.000,00 € αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται 
ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού  Κώδικα απορρέουσα 
ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος). 

ii.  Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως 
«συνασφαλιζόμενος» θα  καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του 
Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και 
περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., 
προβλεπόμενη υποχρέωση του    Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού 
του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις 
περιγραφόμενες  στην  παρούσα  σύμβαση  εργασίες,  σε  περίπτωση 
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σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από 
τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Ελληνικής   Εργατικής  Νομοθεσίας  όπως  αυτές  
ισχύουν  ανά  πάσα  χρονική  στιγμή.  Σε περίπτωση  που   προσωπικό  
του  Αναδόχου  δεν  υπάγεται  σε  διατάξεις  της  ισχύουσας 
Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα 
ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, 
συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

4.  Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα 
τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια 
του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται 
επαρκώς με τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήματος 
περί ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της 
παρούσας Σύμβασης . 

5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τις υποχρεώσεις και ευθύνες  του αναδόχου που απορρέουν από την 
παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως 
για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την 
παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση 
ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε  ποιο  
βαθμό   καλύπτονται  από  ασφαλιστικές  συμβάσεις  ή  
αποζημιώνονται  από  τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών 
κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα  να  επιβάλλει  τις ποινικές  ρήτρες  που  
προβλέπονται  από  τους νόμους  που διέπουν την παρούσα καθώς και 
από την σύμβαση που θα υπογραφθεί με τον ανάδοχο.                        

 ΆΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να 
επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος  παρέχει υπηρεσίες στο 
αντικείμενο καθαριότητας Νοσοκομείων, για να έχει σαφή εικόνα της 
παροχής υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται 
από μέλη της Ε.Ν.Λ. και δικαιούται να  πάρει  πληροφορίες από τους 
αποδέκτες των υπηρεσιών για το ποιοτικό  επίπεδο  παροχής  
υπηρεσιών  του  αναδόχου,  όπως  επίσης  να  ζητήσει  από  τον 
ανάδοχο δείγματα των υλικών και ειδών που θα χρησιμοποιήσει. 

2.  Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή 
μεταβίβαση προς τρίτους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που 
απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση 

  Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προσαρμόζεται  στις  υποδείξεις  που  
προκύπτουν  έπειτα  από    ελέγχους είτε του νοσοκομείου είτε από 
άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα ΕπιθεωρητώνΥπηρεσιών Υγείας 
και Πρόνοιας, Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας κ.τ.λ.) 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρέχει  υψηλού  επιπέδου  
υπηρεσίες  καθαριότητας  και απολύμανσης, σύμφωνα με όσα ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης  και  σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων όπως 
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τεθούν κατά την κατάρτιση της συμβασης.  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.   

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1.  H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών 
2.  Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση. 
3.  Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό 
4.  Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ 
5.  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  (κόκκινος  ή  πράσινος  κύκλος  στο  
κρεβάτι  του ασθενή). 

6.  ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις 
λοιμώξεις, θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους 
θαλάμους με ξεχωριστός 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 W.C.) 

8.  Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές 
προεμποτισμένες πανέτες και ο επαρκής  αριθμός προεμποτισμένων 
πανιών. Τα χρησιμοποιημένα πανιά & πανέτες δεν 
ξαναχρησιμοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες 
(πχ δίχτυ) 

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)  

παραλαμβάνονται  καθαρά  και  σε περίπτωση φθοράς 
αντικαθίστανται άμεσα. 

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

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

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

            συλλογή μεγάλης  ποσότητας  αίματος  ή  άλλων  βιολογικών  υγρών  θα  
απορρίπτονται    

           σε  κίτρινο περιέκτη (π.χ. Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.) 
14. 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. 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, 
ιδίως δε σε 

 Λουτρά 
 Τουαλέτες 
 Διάδρομοι. 
 Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων 
 Γραφεία Σκάλες και ασανσέρ. 
 Κουζίνες Τµηµάτων 
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 Ανάπαυση Προσωπικού 
 Μαγειρεία - Τραπεζαρία. 
 Βεράντες 
 Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων 

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

  Coktroloom 
 BMS 
 W.C. Μηχανοστάσιου 
 Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 
 Όλους τους χώρους του Νεκροτομείου 

(συμπεριλαμβανομένου των ψυγείων- νεκροθαλάμων). 
 Θάλαμος περιθαλψης κρατουμένων . 

 

Η  καθαριότητα  και  απολύμανση  των  χώρων  γίνεται  σύμφωνα  με  
όσα  ενδεικτικά  και  όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς 
επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών  
Λοιμώξεων  (Ε.Ν.Λ.)  όπως θα  τεθούν  κατά  την  
κατάρτιση  της  σύμβασης, ειδικότερα  για χώρους ζωτικής σημασίας για  
τον ασθενή, όπως οι θάλαμοι απομόνωσης, τα χειρουργεία, μονάδες 
εντατικής θεραπείας, τα εργαστήρια, η αποστείρωση κλπ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να 
µην κωλύονται άλλες  δραστηριότητες  (γεύματα,  ιατρικές  επισκέψεις,  
νοσηλεία,  επισκεπτήριο  κλπ). Η καθαριότητα στους θαλάμους γίνεται 
καθημερινά και ξεκινά με : 
i. Αποκομιδή των απορριμμάτων. 
ii.  Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως που θα αλλάζει από 
θάλαμο σε θάλαμο. 

Αν είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-
στεγνωτήριο για να πλένονται και να στεγνώνονται μετά από κάθε 
χρήση. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας. 

iii. Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο 
περιλαμβάνει το ξεσκόνισμα σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, 
καθίσματα, περβάζια, παράθυρα, πόρτες και τα χερούλια τους, 
ντουλάπες και τζάμια παραθύρων. 

iv. Σφουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες 
και παρκέτα. Το σφουγγάρισμα θα γίνεται με το σύστημα με 
προεμποτισμένες πανέτες το οποίο είναι το εξής:  Τοποθετείται στο 
κοντάρι η προεμποτισμένη πανέτα. Το σφουγγάρισμα ξεκινάει από το 
εσωτερικό του θαλάμου και προς τα έξω. Στο τέλος η χρησιμοποιημένη 
πανέτα απορρίπτεται   και   τοποθετείται  καθαρή  στο  κοντάρι  για  
τον  επόμενο  θάλαμο.  Ο ελάχιστος αριθμός πανετών για ένα θάλαμο 
είναι δύο (2).  Εάν χρειαστεί απολύμανση, τα πανάκια θα πρέπει να 
είναι εμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα. 

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

πλυντήριο με τους  εξής τρόπους: 1. Στους 90 
ο

C ή οπωσδήποτε >70 
ο

C ή 2. Στους 60 
ο

C με την προσθήκη Cl2
    

με  απορρυπαντικό και 
στεγνώνονται. Πριν το πλύσιμο αφαιρούνται τα ξένα  σώματα  (τρίχες,  
χνούδια  κτλ).  Οι  σφουγγαρίστρες  και  τα  πανάκια των  WC 
πλένονται  σε  χωριστό  πλυντήριο  ή  εάν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  μετά  
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το  πέρας  των πλύσεων είτε με τις πανέτες είτε με τις 
σφουγγαρίστρες θα πραγματοποιείται μια κενή πλύση με χλώριο για 
τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. 

vi. Αν δηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή 
χρησιµοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάμους 
(σφουγγαρίστρα WC, πανάκια). 

vii. Στους  διαδρόµους  και  στις  µεγάλες  ανοικτές  επιφάνειες  µπορεί  να  
χρησιμοποιηθεί µηχανή   ταυτόχρονου  σκουπίσματος  και  
σφουγγαρίσματος  ή,  εναλλακτικά,  κοινή σφουγγαρίστρα, διαφορετικού 
χρώματος απ' αυτή του WC, με σύστημα διπλού κουβά. 
Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια 
και όποτε κριθεί απαραίτητο. 
Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και μετά από 
εξιτήρια ασθενών. Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται 
τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα εφ' όσον κριθεί απαραίτητο 
από την προϊσταμένη ή από την Ε.Ν.Λ. Η γενική καθαριότητα 
περιλαμβάνει  ανεξαιρέτως ότι υπάρχει μέσα στο θάλαμο (νοσηλευτική 
κλίνη, κομοδίνο, τραπεζίδιο κ.τ.λ.) 

   Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, 
χειρολαβές και στα κομβία  των ανελκυστήρων που υπάρχουν στους 
κόμβους κάθε ορόφου. Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως. 
Καθαριότητα καθισμάτων τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 
ii.   Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο 

καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία καθημερινά. Καθαρίζεται  πρώτα η 
λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον 
νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. 
Αν υπάρχουν αυτόματες συσκευές σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο 
σαπουνιού   (σε   καμία   περίπτωση   δεν   επαναπληρώνεται).   
Ακολουθεί   διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη 
υγιεινής και εξαρτήματα. 
Γίνεται  καθαριότητα  αρχικά  στο  νιπτήρα  με  προεμποτισμένα  με  
απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα. 
Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα   με  
απολυμαντικό  διάλυμα  πανάκια   από  το  κίτρινο   κουβαδάκι. 
Επαναλαμβάνεται  η  ίδια   διαδικασία  για  τη  λεκάνη  της  τουαλέτας  
με  το  κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται  καθαρισμός- 
ξέπλυμα -απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα και χρήση 
πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-
σαπουνοθήκη και τη  λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. 
Εφοδιάζουμε με  υλικά  (χαρτί,  χειροπετσέτες,  σαπούνι).Ακολουθεί  
σφουγγάρισμα  με  σύστημα  με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού 
κουβά 
Συνοπτικά το σύστημα διπλού κουβά 

χρησιμοποιείται ως εξής:  
• ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα.  
• ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα. 
•  ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο. 

 
iv.   ΧΡΗΣΗ: 
v.  Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή 

απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδος). 
Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος).  
Σφουγγάρισμα επιφάνειας. 
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viii.  Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της 
διαδικασίας.  

ix.  Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζεται στην επόμενη τουαλέτα. 
x.  Η   σφουγγαρίστρα   θα   είναι   αποκλειστικά   για   τις   τουαλέτες   και  

δεν  θα   
              χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Ο γενικός καθαρισμός δωματίου μετά το εξιτήριο (ή ο μηνιαίος) 
πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την 
εισαγωγή άλλου ασθενή. 

Ακολουθούμενα β ή μ α τ α : 
1. Ο κινητός  εξοπλισμός  του  θαλάμου  (κρεβάτια,  κομοδίνα,  τραπεζίδια,  

καρέκλες, πολυθρόνα)  καθαρίζονται,  ξεπλένονται,  απολυμαίνοντα και

 μεταφέρονται εκτός θαλάμου. 

2. Αποκομιδή απορριμμάτων 

3. Αφαίρεση κουρτινών 

4. Αφαίρεση παραβάν 

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

οικιακής σκούπας. 

6. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου 

του θαλάμου και του σιδηροδρόμου των παραβάν. 

7.  Χρήση προεμποτισμένων πανιών  με απορρυπαντικό. Με τη χρήση 

πανέτας καθαρίζουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουμε 

έμφαση στα σημεία που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουμε πανέτες 

τακτικά. 

8.  Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας. 

9. Χρήση  προεμποτισμένων  πανιών  με  απολυμαντικό.  Διάλυση  δισκίων  

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

τη  χρήση πανέτας απολυμαίνουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω. 

10. Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που βρίσκεται στον 

τοίχο χρησιμοποιώντας   προεμποτισμένα   πανάκια   με   απολυμαντικό:   

Διάλυση   δισκίων χλωρίου   (αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 

ppm/lt) Απολυμαίνουμε επίσης το σιδηρόδρομο των παραβάν. 

11. Καθαρισμός τζαμιών. 

12. Καθαρισμός τηλεόρασης. 

13. Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση  των  υπόλοιπων  επιφανειών  του  

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

με προεμποτισμένα πανάκια με το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία. 

14. Επανάλ
ηψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και 
επανατοποθέτηση στο θάλαμο. 

 
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο 
καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία. 
Καθαρίζεται  πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι 
τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των 
χειροπετσετών. 
Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυμα-απολύμανση στους τοίχους με 
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τη χρήση πανέτας. 
Ακολουθεί  διαδικασία  καθαριότητας  και  απολύμανσης  σε  όλα  τα  είδη  
υγιεινής  και εξαρτήματα. 
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα  
πανάκια με απορρυπαντικό από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα. 
Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με 
απολυμαντικό διάλυμα (δισκία χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι. 
Επαναλαμβάνεται  η  ίδια  διαδικασία  για  τη  λεκάνη  της  τουαλέτας  με  το 
κόκκινο κουβαδάκι. 
Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση για ότι υπάρχει στην 
τουαλέτα και χρήση πολλών πανιών με τα αντίστοιχα διαλύματα για: τους 
τοίχους, το νιπτήρα- μπαταρίες-θήκη  χειροπετσετών-σαπουνοθήκη  και  τη  
λεκάνη-κάδο  απορριμμάτων- πιγκάλ. Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, 
χειροπετσέτες, σαπούνι). Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με 
προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόμβοι - σαλόνι κλινικής) 
Διενεργείται: 
i. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως ή πλένεται μετά από 

κάθε χρήση, εφ' όσον είναι πολλαπλών χρήσεων. 
ii. Υγρό ξεσκόνισμα  με  προεμποτισμένα  πανάκια  των  καθισμάτων,  

τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων. 
iii. Πλένονται  τα  δοχεία απορριμμάτων  και  τοποθετούνται  καθαρές  

σακούλες,  δεν αδειάζονται οι παλιές. 
iv. Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένες µε απορρυπαντικό πανέτες. 
v. Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί

 απαραίτητο από την προϊσταμένη του τµήµατος. 
vi. Οι ψύκτες πλένονται καθημερινά µε απορρυπαντικό. 
 vii. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως. 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου.  
i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 
ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 
iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια σε ότι 

υπάρχει στο χώρο.  
iv. Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένη πανέτα. 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
Τα γραφεία  καθαρίζονται µια φορά την ημέρα. 

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 
ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 
iii. Εφόσον υπάρχουν μοκέτες, σκούπισμα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό 

πλύσιμο µε το   ανάλογο μηχάνημα. 
iv. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. 
v. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με 

απορρυπαντικό πανέτα. 
 vi. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
Καθημερινά: 

 Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων  
 Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 
 Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα 

εξής:   γραφεία, καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι. 
 Καθαρίζονται   και   Απολυμαίνονται   τα   εξεταστικά   κρεβάτια   με   

τα   αντίστοιχα προεμποτισμένα πανάκια. 
 Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των 
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αχρήστων. 
 Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 
 Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως. 

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμέκαθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C 
λόγω της συχνής χρήσης καρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον 
ίδιο τρόπο- διαδικασία με τους θαλάμους  των ασθενών.  
Γενική καθαριότητα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν 
συνεννόησης με την προϊσταμένη 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Καθημερινά 

i. Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων  
ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 
iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα 

εξής: γραφεία, καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι. 
iv. Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα 

αντίστοιχα προεμποτισμένα πανάκια. 
v. Πλένονται  και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των 

αχρήστων.  
      vi.      Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένες με απολυμαντικό 
πανέτες. 

vii. Τζάμια παραθύρων τακτικά 2  φορές μηνιαίως. 
Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. 
Κατά τη διάρκεια και την  επόμενη της εφημερίας απαιτείται σχολαστική 
καθαριότητα και απολύμανση κατόπιν 

υπόδειξης  της  Προϊσταμένης.  Τα  W.C  λόγω  της  συχνής χρήσης  
καθαρίζονται  και απολυμαίνονται  σε  συχνή  βάση  με  τον  ίδιο  τρόπο-
διαδικασία  με  τους  θαλάμους  των ασθενών. 
Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την 
Προϊσταμένη. Όλοι οι παραπάνω χώροι ανάλογα με την συχνότητα 
χρήσης τους καθαρίζονται και περισσότερες από  δύο  φορές.  Όταν  
κρίνεται  από  την  Προϊσταμένη  γίνεται  γενικός  καθαρισμός  των 
ιατρείων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ. 
επιβάλλεται  η ΑΜΕΣΗ αποκομιδή των μολυσματικών απορριμμάτων από 
τους ευαίσθητους χώρους ( Χειρουργεία- Μαιευτικά Γενικά, Αποστείρωση, 
ΜΕΘ) καθ' όλο το 24ωρο. 
ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC 

Αποκομιδή 
απορριμμάτων. 

i. Αφαίρεση του ακάθαρτου 
ιματισμού  

ii. Στρώσιμο 
καθαρού 
ιματισμού 

iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα 
πανάκια.  

iv. Σκούπισμα με αντιστατικό 
πανί. 

v. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό 
πανέτα.  

vi. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
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Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με 
ηλεκτρική σκούπα ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα 
καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου 
προς το κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί.  
Σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά και αλλαγή νερού τουλάχιστον 
ανά όροφο. Χρησιµοποιείται η πινακίδα µε την ένδειξη "Βρεγμένο 
Πάτωμα". Το κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται   σε   ώρες   µη   αιχμής   
(06.00-08.00).   Ο   γενικός   καθαρισμός   γίνεται εβδομαδιαία   κάθε   
Σάββατο.   Επισημαίνεται   ότι   καθημερινά   γίνεται   έλεγχος   και   σε 
περίπτωση  έκτακτης   ανάγκης   (νέοι  λεκέδες,  σκουπίδια  κλπ.),  
ειδοποιείται  το  Τμήμα καθαρισμού και επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό 
των κλιμακοστασίων. 
Ανελκυστήρες 

Σκούπισμα  µε  απορροφητική  σκούπα  του  δαπέδου  και  των  οδηγών  
ολισθήσεως  των θυρών   των θαλάμων  δύο  φορές  την  ημέρα.  Όλες  οι  
επιφάνειες  και  το  πάτωμα καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό 
απολύµανσης δύο φορές την ημέρα. 

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

Σε συνεργασία µε τις τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων  θα καθαρίζονται κάθε 
τρίμηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάμων.     

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
Καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και περισσότερες από µία 
φορά στους πολυσύχναστους διαδρόμους. Οι ενημερωτικές πινακίδες να 
καθαρίζονται ανά 15ήµερο. Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά 
σώματα να καθαρίζονται κάθε τρίμηνο σε συνεργασία 
µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι υαλοπίνακες να 
καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά µε την χρήση του ανυψωτικού 
μηχανήματος ανά 15ήµερο. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ 
Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων 
συμπεριλαμβανομένων και των πεζοδρομίων αυτών. Σε τακτική βάση 
απαιτείται καθαρισμός με ειδική μηχανή. Γίνεται συχνή αποκομιδή 
απορριμμάτων. Απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων. 

ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 
Τις ημέρες της αποκομιδής, τα  ψυγεία  θα  καθαρίζονται με πιεστικό 
μηχάνημα και θα απολυμαίνονται. 
Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης 
και οδηγίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών σε 
περιπτώσεις ατυχημάτων όπως διασπορά αίματος και άλλων 
βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγράφως από την Ε.Ν.Λ. 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι 
περιγραφόμενο εξοπλισμό. Το Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει 
αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί ότι  ο  
εξοπλισμός που  θα  χρησιμοποιείται  δεν  είναι  κατάλληλος  για  την  
εκτέλεση  των καθηκόντων. 

i. Περιστροφική µηχανή, για υγρό καθαρισμό 
δαπέδων, µοκετών 
ii. Απορροφητές υγρών  και  σκόνης.  Μεγάλης  ισχύος  2000 W  και  χαμηλής  
εκποµπής θορύβου 
iii. Μπαταριοκίνητες και  ηλεκτροκίνητες  µηχανές  πλύσης  δαπέδων,  
χαµηλής  εκποµπής θορύβου. Χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες 
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iv. Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους 
 v.Αφροπαραγωγός για µοκέτες 
vi. Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.) 
vii.  Μπαλαντέζες ( τµχ.) 
viii. Λάστιχο ( τµχ.) 
ix. Σκάλα ( τµχ.) 
x. Τρόλεϊ  καθαριστριών  συμβατά  με  το  σύστημα  προεμποτισμένων 
πανιών γενικότερα (τροχήλατο  καρότσι  με  συρτάρια:  ένα  για  κάθε  
κλινικό  τμήμα  και  ένα  για  κάθε  ομάδα ομοειδών υπηρεσιών) 
xi. Συστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο 
καθαρισμός με τις προεμποτισμένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα 
κλιμακοστάσια). 
xii.  Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, 
µεγάλης ισχύος απορρόφησης  1800-2000  W,  να  διαθέτει  φίλτρα  
κατακράτησης  και  να  είναι  µμικρής εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει 
εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες 
xiii. Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος 
απορρόφησης (1 τεµ.) 
xiv. Μηχανή   παραγωγής  ατµού  για   τον   καθαρισµό   των  περσίδων  του  
συστήµατος κλιµατισµού - εξαερισµού. (1 τµχ.) 
xv.  Πλυντήριο  -  στεγνωτήριο  για  το  καθηµερινό  πλύσιµο  και  
στέγνωμα  των  υλικών πολλαπλών χρήσεων. 
xvi. Ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των 
υαλοπινάκων - φωτιστικών. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού 
και της απολύµανσης, όπως  φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 
Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε 
χώρο εργασίας καθορίζεται από το Νοσοκομείο ο χρόνος παροχής αυτής, 
καθώς επίσης  και  οι  ώρες  έναρξης  και  λήξης  αυτής. Οι  εργασίες  
καθαρισµού  γίνονται  στα  χρονικά διαστήματα που δεν εµποδίζεται η 
λειτουργία των χώρων του Νοσοκοµείου. 
Ενδεικτικά ωράρια καθαρισμού 
Κοινόχρηστοι χώροι: Καθημερινά 
από 6:00 μέχρι 22:00 
Νοσηλευτικά τµήµατα - δωμάτια νοσηλείας: Καθημερινός καθαρισμός από 
06:00 µέχρι 13:00. Απογευματινό σκούπισμα - σφουγγάρισμα και 
αποκομιδή  απορριμμάτων από 15:00 µέχρι 20:00. Κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών από 20:00 µέχρι 06:00. 
Μονάδες  Εντατικής: Καθαρισµοί από 06:00 µέχρι 22:00 και 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 22:00 µέχρι 06:00. 
Εξωτερικά ιατρεία: Καθηµερινός καθαρισµός από 6:00 μέχρι 8:00 και 
από 15:00 µέχρι 22:00.  
Τµήµα  Επειγόντων Περιστατικών: Καθηµερινός καθαρισµός καθ' όλη 
τη διάρκεια του 24ώρου.  
Διαγνωστικά Εργαστήρια: Καθηµερινός καθαρισµός από 06:00 µέχρι 
16:00. 

Απογευµατινή  αποκοµιδή απορριµµάτων και 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

Γραφεία: Καθηµερινές εργασίες από 06:00 µέχρι 
16:00. 
Χειρουργεία: Ενδιάµεσοι καθαρισµοί: από 07:00 µέχρι λήξη επεµβάσεων.  
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Τελικός  καθαρισµός: από τη λήξη επεµβάσεων 
έως 06:00. 
Πλυντήρια: Καθαρισµός από 07:00 µέχρι 14:00. 
Αποθήκες: Καθηµερινά από 07:00 µέχρι 08:30. Ο καθαρισµός γίνεται 
παρουσία του αποθηκάριου και όχι εκτός ωραρίου εργασίας για λόγους 
ασφαλείας. 
Μηχανοστάσια: Περιοδικός γενικός καθαρισµός (τουλάχιστον µηνιαίως). 
Οι  γενικοί  καθαρισμοί  θα  γίνονται  μηνιαία  κατόπιν  συνεννόησης  με  
την  προϊσταμένη  ή  τον υπεύθυνο του κάθε τμήματος. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
1.  Εκτός  του  ωραρίου  τακτικών-προγραµµατισµένων  εργασιών  απαιτείται  
24ωρη  κάλυψη  του  Νοσοκομείου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
2. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, 

Π.χ. σε ένα όροφο να απαιτείται  καθαρισµός  θαλάµου,  καθαρισµός  
γραφείων,  καθαρισµός  κοινοχρήστων  χώρων κλ.π., είναι  προφανές 
ότι θα πρέπει να γίνει συντονισµός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία 
εκτέλεσης των εργασιών. 

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

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ        ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

α/α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 

1 
Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων, θαλάµων 
ασθενών και W/C, υγρό ξεσκόνισμα 

Καθημερινά τουλάχιστον μία φορά σε 
κάθε βάρδια 

 
2 

Βεράντες-ξηρό σκούπισµα-σφουγγάρισµα  
δαπέδων 

Κάθε εβδομάδα 

 
3 

 
Κοινόχρηστα WC 

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

4 Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα Μηνιαία 

5 Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη Όταν κριθεί απαραίτητο 

 
 

6 

 
 

Αποκομιδή Απορριμμάτων 

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

 
7 

Καθαριότητα-απολύμανση θαλάμων ασθενών 
(box), Μονάδων (ΜΕΘ-ΜΕΘ-ΚΔΧ), σκούπισμα, 
σφουγγάρισμα, αποκομιδή, απορριμμάτων 

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

8 Η/Μ χώροι-τούνελ (συνοδεία τεχνικού) Κάθε τετράμηνο 
9 Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ασανσέρ Καθημερινά 

10 Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθημερινά 
11 Κλινικές που λειτουργούν Καθημερινά 

 
12 

 
Χώροι που δεν λειτουργούν 
 

Σύμφωνα με τις υποδείξεις
 του 
Νοσοκομείου 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Α: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
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(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  μ2/ ώρα  
Α. υπαίθριοι αύλιοι χώροι Νοσοκομείου 
     1000 Τ.Μ. 

μ2…1000/ώρα =1,00 εργατ. 

Β. Κτηριακές εγκαταστάσεις:  

1. Κεντρικές εγκαταστάσεις Η/Μ χώρων  150 
Τ.Μ. 

μ2…1000/ώρα =0,15 εργατ. 

2. Βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι, 
αποδυτήρια νοσηλευτικού προσωπικού  
400Τ.Μ. 

μ2…150/ώρα =3,33 εργατ. 

3.Κλιμακοστάσια κοινόχρηστοι χώροι,  550 
Τ.Μ.  

μ2…250/ώρα =2,80 εργατ. 

4.Γραφειακοί χώροι (διοίκηση, υπηρεσίες, 
γραφεία ιατρών, αμφιθέατρο, βιβλιοθήκες) 
400Τ.Μ. 

μ2…180/ώρα =2,78 εργατ. 

5. Εργαστηριακά τμήματα 450 Τ.Μ. μ2…70/ ώρα =7,14 εργατ. 

6. Ειδικά τμήματα (μονάδες ΜΕΘ, χειρουργεία 
) 220 Τ.Μ. 

μ2…30/ώρα =8,33 εργατ. 

7. Χώροι νοσηλείας θάλαμοι 1700  Τ.Μ. μ2…80/ώρα =25 εργατ.  

 
    
Για την Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Νοσοκομείου  

 
Γραφειακοί χώροι (διοίκηση, υπηρεσίες, 
γραφεία βιβλιοθήκες) 500Τ.Μ. 

μ2…180/ώρα =2,78 εργατ.  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ : 53,31 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ  (ενδεικτικά ) ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΥΧΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1     

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ -ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 4     

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 2    

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 5     

ΜΤΝ 2 2    

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ   3     

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2    

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  6     
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 5    

Τ.Ε.Π. – Τ.Ε.Ι. 4    

ΑΞΟΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΚΤΙΝ-ΜΙΚΡΟΒ.- 
ΑΙΜΑΤ.- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ-ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ  2   

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ  2 2    

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  6 3  

ΕΠΑ.Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ   2   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36 14 3 53  EΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΒΒΑΤΟ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ  (ενδεικτικά) ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΥΧΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 3 3 3 

9 
EΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (KYΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ  (ενδεικτικά) ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΥΧΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  3 3 2 
8 

EΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 
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