
 

        
 

                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –   

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Διεύθυνση : Διοικητικό 
Τμήμα :       Οικονομικού 

Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      
Πληροφορίες : Πιτσινέλης Σ.                  

           

           

          Αγρίνιο,   27 /10/2021 
          Αρ. Πρωτ. : 13714 

                                                                                                        
 

 

ΠΡΟΣ:          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                                                                     

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση :   Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα 

  Τηλ. : 2641361229 -233                                      Τηλέφωνο: 2131514293,  2131514551 

      e-mail  : gnaprom@gmail.com                               e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.›› 
 

, 
Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) την δημόσια 

διαβούλευση με τίτλο «Ανακοίνωση  δεύτερης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για τις υπηρεσίες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  για χρονικό διάστημα 10 ημερών από 
την ημερομηνία ανάρτησης. 

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η ανακοίνωση-πρόσκληση σε μορφή word, και σε pdf. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 

                                              

                                                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

 

                                                                                                           

                                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                                                                 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1. Γρ. Προμηθειών                                                                   

 

 Επισυναπτόμενα : 

        1. Ανακοίνωση δεύτερης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για τις υπηρεσίες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

        2. Τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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        1. Ανακοίνωση δεύτερης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για τις υπηρεσίες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

    

 

                                                                                                                             

                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –   
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Διεύθυνση : Διοικητικό 

Τμήμα :       Οικονομικού 
Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      

Πληροφορίες : Πιτσινέλης Σωτήρης.                  

           
           

           

                                                                                                        
 

 
ΠΡΟΣ:    ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις) 
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr      

  Τηλ. : 2641361229 -233                                       

      e-mail  : gnaprom@gmail.com                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ  (Β’) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου   λαμβάνοντας υπ’ όψιν :  

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς  

υγείας». 

2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων». 

3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει 

καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας  της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία 

των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων». 

5) Το με αρίθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016». 

6) To υπ. αριθμ. πρωτ.9826/11-08-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από 

την επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών. 

7) To υπ. αριθμ. πρωτ.13135/14-10-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τροποποιημένες τεχνικές 

προδιαγραφές από την επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών. 

 

Ανακοινώνει την διεξαγωγή της δεύτερης (Β’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για τις υπηρεσίες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

του νοσοκομείου και να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, 

προκειμένου να καταρτιστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται  για το χρονικό διάστημα  δέκα  (10) ημερολογιακών ημερών από την  

ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. 

mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr


 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην 

ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  (www.hospital-

agrinio.gr). 

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, 

μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση 

ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.  

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη 

αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να 

ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, 

φωτογραφίες κ.λπ.).  

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα 

γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο 

αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. 

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ.Αγρινίου  (www.hospital-agrinio.gr) με τα 

στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που 

υποβλήθηκαν.  

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική 

φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, 

διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :  

1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 

2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.  

3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 

4) Την εμπειρία.  

5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 

6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που  προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων.  

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 
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2. Τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ:3o XIΛ.ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ –ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

K.Ψ.ΥΓΕΙΑΣ: ΒΟΤΣΗ 9 AΓΡΙΝΙΟ 

ΙΡΙΔΑ:TEΡΜΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΕΡΓ.ΚΑΤ.ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΑΡΓΩ:KAΦΑΝΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ 

 

 

 ΧΩΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 
  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ +1 
Μονάδα εντατικής θεραπείας : 572,12τ.μ. 
Παιδιατρική νοσηλευτική μονάδα : 836,77 τ.μ. 
Μαιευτική – Γυναικολογική Μονάδα : 1166,38τ.μ. 
Χειρουργεία : 1327,75τ.μ. 
Σηπτικό χειρουργείο : 204,10τ.μ. 
Μαιευτήριο : 606,94τ.μ. 
Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο : 170,95τ.μ. 
Κεντρική αποστείρωση : 275,74τ.μ. 
Διατμηματικοί Διάδρομοι : 340,94τ.μ. 
Πυρήνες κλιμακοστασίων : 371,12τ.μ. 
Σύνολο : 5.872,81τ.μ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ -1 

Μονάδα Τεχνητού νεφρού : 708,28 τ.μ 
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας : 303,69 τ.μ 
Ψυχιατρική κλινική (εμβολιαστικό-ορθοπεδική-
ουρολογική) 

 778,21 τ.μ. 

Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών : 937,66 τ.μ 
Τμήμα Αιμοδοσίας : 479,76 τ.μ 
Νεκροτομείο : 177,06 τ.μ 
Φαρμακείο : 346,42 τ.μ 
Αποτέφρωση – Απορρίμματα : 101,97 τ.μ 
Η/Μ Εγκαταστάσεις : 115,69 τ.μ 
Συνεργεία – Συντήρηση : 113,44 τ.μ 
Ιατρικό Αρχείο : 63,87 τ.μ 
Σταθμός – Συνεργείο Αυτοκινήτων : 87,55 τ.μ 
Απολύμανση Κλινών : 182,39 τ.μ 
Διατμηματικοί Διάδρομοι : 801,52 τ.μ 
Πυρήνες Κλιμακοστασίων : 367,08 τ.μ 
Σύνολο : 5,565,59τ.μ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ +2,+3 
Νοσηλ. Μονάδα Παθολογ. Τομέα : 1284,45 τ.μ. 
Νοσηλ. Μονάδα Παθολογ. Τομέα : 1284,45 τ.μ. 
Η/Μ Εγκαταστάσεις : 1150,01 τ.μ. 
Νοσηλ. Μονάδα Χειρουργ. Τομέα : 1284,45 τ.μ. 
Νοσηλ. Μονάδα Χειρουργ. Τομέα : 1284,45 τ.μ. 
Πυρήνες Κλιμακοστασίων : 370,29 τ.μ. 
Σύνολο : 6558,10 τ.μ. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 0 



Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία : 1427,81 τ.μ. 
Παρακ/θηση Εγκύων και Οικογενειακός Προγρ. : 103,05 τ.μ. 
Ενδοσκοπήσεις : 301,21 τ.μ. 
Διαγνωστικά Εργαστήρια Απεικονίσεων : 688,73 τ.μ. 
Κοινωνική Ιατρική : 107,26 τ.μ. 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών : 1264,77 τ.μ. 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικων για Παιδιά : 70,38 τ.μ. 
Διοικητικό Συμβούλιο : 93,82 τ.μ. 
Ιατρική Υπηρεσία : 531,60 τ.μ. 
Διοικητική Υπηρεσία : 795,11 τ.μ. 
Νοσηλευτική Υπηρεσία : 117,46 τ.μ. 
Είσοδοι : 695,23 τ.μ. 
Διατμηματικοί Διάδρομοι : 202,64 τ.μ. 
Πυρήνες Κλιμακοστασίων : 370,49 τ.μ. 
Σύνολο : 6.788,01 τ.μ. 

 
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ  

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Υπόγειο  Β επιπέδου             8465 m2  ( ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ) 

MOKETTA                             250 m2    (KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ) 

 

2.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Άσφαλτος   13.000 m2 

Πεζοδρόμια  2.560 m2 

 

 K.Ψ.ΥΓΕΙΑΣ: ΒΟΤΣΗ 9 AΓΡΙΝΙΟ 300  M2 

 

  -ΞΕΝΩΝΕΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ (ΙΡΙΔΑ   300 M2  ΚΑΙ ΑΡΓΩ 410,92 M2 )   
 
 

Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει εργαζόμενους 8ωρης και  4ωρης απασχόλησης, για τον 

καθαρισμό των χώρων του  Νοσοκομείου και Κ.Ψ.Υ ΞΕΝΩΝΩΝ ΨΥΧΑΡΓΩΣ (ΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΡΓΩ), τα οποία 

θα καλύπτουν όλες τις βάρδιες στα τμήματά του και αναλυτικά ως εξής: 

 

TMHMATA KAΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΠΡΩΙ 

KAΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΝΥΧΤΕΣ 

Χ/ΚΗ. 1    1   
ΟΡΘ/ΟΥΡΟΛ 1    1   
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 1    -   
ΜΤΝ 1    1   
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1    1   
ΥΠΟΠΤΑ COVID 1    1   
ΘΕΤΙΚΑ COVID 2  1  1 1  
MAIEYTIKH 1    -   
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ+ΟΦΘΑΛΜ. 1    1   
ΓΕΝΙΚΑ 4  1  2 2  

ΤΕΠ 2  1  2 2 2 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 1    1   

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1    1   

ΜΕΘ 1    1   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 1    1   



ΤΑΚΤ.ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡΕΙΑ   2  -   

ΣΥΝΟΛΟ    20  5  15 5 2 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΠΡΩΙ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΝΥΧΤΕ

Σ 

ΒΑΡΔΙΕΣ 5  5  2 2 7 

ΑΤΟΜΑ 20  5  15 5 2 

ΩΡΕΣ 8  8  8 8 8 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 800  200  240 80 112 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

1432:40(ΩΡΕΣ)=35,8 

ΑΤΟΜΑ 

      

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  Κ.Ψ.ΥΓΕΙΑΣ- ΞΕΝΩΝΕΣ(ΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΡΓΩ) 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΠΡΩΙ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

   

ΒΑΡΔΙΕΣ 5 5    

ΑΤΟΜΑ 2 1    

ΩΡΕΣ 4 4    

ΣΥΝΟΛΟ 40 20    

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΕΜΒΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 60 

ΩΡΕΣ:40=1,5 ATOMA 

     

  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

 

 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. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Άρθρο 1. 



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

εν γένει χώρων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ εκτάσεως σύμφωνα με τους συνημμένους 

πίνακες, καθ' όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες του χρόνου, υπό τους παρακάτω όρους και 

προϋποθέσεις.  

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  που κατά την κατάρτιση της σύμβασης λειτουργούν και χρησιμοποιούνται. Ο 

ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωμένος σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του Νοσοκομείου, να καθαρίζει και τυχόν χώρους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που κατά τη κατάρτιση της 

σύμβασης δεν χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του αναδόχου 

των χώρων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως 

αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην έκτασή 

τους.  

4. Η υπηρεσία μπορεί να μειώσει τους χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίμημα θα μειωθεί με 

ανάλογη μείωση του προσωπικού.  

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

σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση 

των νοσοκομειακών απορριμμάτων (ενδεικτικά αναφέρεται το ΦΕΚ1537/2012).   

Τα νοσοκομειακά απορρίμματα θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Σε περίπτωση που δεν τηρείται η διαδικασία 

διαχείρισης των απορριμμάτων, η Διοίκηση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο 

έως 100 € (εκατό ευρώ) για κάθε παράβαση.  

7. Αναφορικά με τη χρήση γαντιών από τους μεταφορείς Ιατρικών αποβλήτων και μολυσματικού 

ιματισμού επισημαίνεται ότι, πριν την έναρξη των εργασιακών τους καθηκόντων θα εφαρμόζουν υγιεινή 

των χεριών και θα φοράνε γάντια. 

 Με την άφιξή τους σε κάθε Κλινική, Τμήμα ή Μονάδα,  θα απορρίπτουν τα γάντια μιας χρήσης, θα 

εφαρμόζουν υγιεινή των χεριών (σαπούνισμα ή χρήση αλκοολούχου διαλύματος) και θα αντικαθιστούν 

τα γάντια μιας χρήσης. Ακολουθεί η απομάκρυνση των Ιατρικών αποβλήτων ή του ακάθαρτου και 

μολυσματικού ιματισμού. Πριν την έξοδο του μεταφορέα από κάθε τμήμα, οι ίδιοι θα απορρίπτουν τα 

γάντια και θα εφαρμόζουν υγιεινή των χεριών, ακολουθεί αντικατάσταση των γαντιών. Με την 



ολοκλήρωση των εργασιακών τους καθηκόντων απορρίπτονται τα γάντια μιας χρήσης και εφαρμόζεται 

υγιεινή των χεριών. 

Όλα τα τροχήλατα μεταφοράς χρήζουν αποτελεσματικής καθαριότητας - απολύμανσης στο τέλος κάθε 

βάρδιας.  

8.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για την 

παροχή των υπηρεσιών του, καθώς και σάκους απορριμμάτων (ενδεικτικά: κόκκινους-κίτρινους-

μαύρους).  

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

είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη 

λειτουργίας όσο και από εμφάνιση.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού ανάλογα με τις πραγματικές 

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

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

αμέσως, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.  

11. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, των μηχανημάτων και 

υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του. Τα υλικά πολλαπλών 

χρήσεων (σφουγγαρίστρες, μάπες με μικροϊνες, πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα 

στεγνώνονται σε στεγνωτήρια που θα βρίσκονται εντός του χώρου του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος 

οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει μετά τη 

λήξη της σύμβασης στην αρχική τους κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους 

που του παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις αυτοί 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 στον χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

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

συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

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

σκοπό την επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.  

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που 

θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και την ΕΝΛ. 

Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή 

παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλεται από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για κάθε παράλειψη ή 

πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα από ίση με ποσοστό από 3% έως 

10%, παρακρατούμενης από την μηνιαία αμοιβή.   Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο δικαιούται να 

κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση.  



15. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από την 

ΕΝΛ. 

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 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 είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις 

που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στον χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.  

19. 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.  

20.  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως 

στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισμό, σακούλες απορριμμάτων).   

21. 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.  

22. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιοδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών του. Για 

τον λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις 

υπηρεσίες του συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού.  

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τους εργαζόμενους σε αυτόν με επαρκή ποσότητα 

αλκοολούχου διαλύματος για την υγιεινή αντισηψία των χεριών, να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στην 

ορθή εφαρμογή του, καθώς και να ελέγχει τη συμμόρφωση στη χρήση του.  

24. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την παροχή των παρακάτω ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες των 

ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και αλκοολούχου διαλύματος 

για τις ανάγκες υγιεινής αντισηψίας των χεριών του προσωπικού στην καθαριότητα. Οι εκτιμώμενες 

ποσότητες αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Άρθρο 2. 

                        ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 Απαραίτητη είναι η αναπροσαρμογή του αριθμού των εργαζομένων στην καθαριότητα 

ανάλογα με τις ανάγκες και επί έκτακτων καταστάσεων, όπως η πανδημία COVID-19, 

προκειμένου να τηρούνται οι επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ και η συχνότητα 

καθαριότητας. Συγκεκριμένα, η καθαριότητα-απολύμανση πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με 

τις οδηγίες της ΕΝΛ. 



Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι 

πιστοποιητικά- πρότυπα σε ισχύ τα οποία θα είναι από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένοι 

από το ΕΣΥΔ: 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο 

 ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο 

 BEBAIΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ   ότι έχει εντάξει τις διαδικασίες για την 

αντιμετώπιση του covid-19 σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

δεδομένης και της συμβατότητας των προτύπων με την ήδη εφαρμοζόμενη πολιτική ποιότητας 

του Νοσοκομείου και την πιστοποίηση ήδη του 90% των ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών. Η 

συμβατότητα των συστημάτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη επιτρέπει τόσο τη διαχείριση 

απειλών όσο και τη στενή διαβούλευση και αξιολόγηση με τεκμηριωμένες πληροφορίες της 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών (έλεγχος 3ου μέρους, διαδικασία ελέγχου, 

διορθωτικές ενέργειες, αξιολόγηση ικανοποίησης, διαχείριση κινδύνου, προδιαγραφές 

υπηρεσιών και προϊόντων), όπως περιγράφονται και στις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας των 

πιστοποιημένων Κλινικών-τμημάτων και Εργαστηρίων του Νοσοκομείου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ τα εργατικά ατυχήματα . 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την εμβολιαστική κάλυψη των εργαζομένων 

σύμφωνα με το Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων της Εθνικής επιτροπής Εμβολιασμών 

και του Υπουργείου Υγείας . 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται με βάση τις περιγραφόμενες από τους Διευθυντές και Προϊστάμενους 

ανάγκες σε καθαριότητα  των τμημάτων του Νοσοκομείου να εφαρμόσει ορθή κατανομή των 

εργαζομένων. 

 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.  

 Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν 

τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει ειδικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης, καθώς 

και οδηγίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων, όπως 

διασπορά αίματος και άλλων βιολογικών υγρών,  που έχουν δοθεί από την ΕΝΛ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει οδηγίες και διαδικασίες για τον περιορισμό της 

λοίμωξης COVID-19, οι οποίες θα συνοδεύονται με σχετική βεβαίωση της τήρησης οδηγιών.                                                         

 



Άρθρο 3. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

• 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.  

• 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.  

• 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 προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νόμιμου 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. 

• 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.   

• 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. 

• 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 σε συνεννόηση με 

το τμ. Εμβολίων. Τα αποδεικτικά εμβολιασμού και τα πιστοποιητικά υγείας αποτελούν 

υποχρέωση για τον οριστικό ανάδοχο και θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο σε συνεννόηση με 

τον Ιατρό εργασίας, με την ανάληψη των εργασιών. 

• 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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  



• Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων 

από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 

τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκομείου. Ο 

εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το λόγο αυτό από το Νοσοκομείο.  

• 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.  

• 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.   

• Το προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες ιατρών είναι επιφορτισμένο με την 

καθαριότητα καθώς και τη διαχείριση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού σε συνεργασία με 

το γραφείο ιματισμού του Νοσοκομείου.  

• 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.   

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα 

κοινοποιείται στον εργοδότη. Το μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο 

θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χώρος που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα 

παραδίδεται στον προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας, το αργότερο την 25η ημέρα του 

προηγούμενου μήνα. Σε περίπτωση που κριθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ότι, πρέπει να 

τροποποιηθεί το πρόγραμμα εργασίας, ο εργολάβος πρέπει να συμμορφωθεί αμέσως και να 

εφαρμόσει τις τροποποιήσεις που θα του υποδείξει.  

• 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 σε συνεννόηση με τον εκάστοτε Διευθυντή και 

Προϊστάμενο του τμήματος.   

• Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που 

αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην  

υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 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.   

• Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόμενου 

προγράμματος το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του 

αναδόχου ως έκπτωτου.  

• 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 στα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 

υγείας των ασθενών και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι, εμπίπτει στο ιατρικό 

απόρρητο.  

• 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.  

• Σε περίπτωση προσκληθείσας 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.  

• Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή 

και ευπαρουσίαστη στολή. Σε κάθε εργαζόμενο πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον ΔΥΟ (2) 

στολές εργασίας σύμφωνα με τα εξατομικευμένα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, οι οποίες θα 

αναγράφουν την επωνυμία του αναδόχου. Το χρώμα των στολών εργασίας πρέπει να εγκριθεί 

από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, ώστε να μην ομοιάζει με τον χρωματισμό των στολών 

εργασίας του λοιπού προσωπικού. 

• Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι 

στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς 

ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως 

του Νοσοκομείου  

• Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει με ευθύνη του ιδίου ειδική 

πλαστικοποιημένη κονκάρδα σε εμφανές σημείο στη στολή εργασίας του, η οποία θα φέρει τα 

εξής: 1) φωτογραφία, 2) ονοματεπώνυμο, 3) ειδικότητα εργασίας, 4)  τμήμα, 5) επωνυμία του 

αναδόχου και το λογότυπο του νοσοκομείο 

• Η Ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί προσωπικό το οποίο κατέχει ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και 



του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον 

κορωνοϊό COVID-19  

ή  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ   της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του 

πρώτου εδαφίου θα ελεγχθεί από το Νοσοκομείο μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της 

παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του 

ανωτέρω άρθρου. (Νόμος 4820/2021 - ΦΕΚ 130/Α/23-7-2021 Άρθρο 205). 

•   

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 

          ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

• 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.   

• Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν υπό την 

έγκριση της ΕΝΛ του Νοσοκομείου. 

• 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.   

• 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.   

• Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα, θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, δε θα 

αναδύουν δυσάρεστες οσμές, δε θα είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού 

και των επισκεπτών και δε θα προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις 

και στον εξοπλισμό των κτιρίων. Ειδικότερα  ο προμηθευτής των απορρυπαντικών-απολυμαντικών 

πρέπει να διαθέτει  ISO 14001. 



• Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητας, 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.  

• 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.   

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας-

απολύμανσης, ενώ όσον αφορά στον τεχνικό εξοπλισμό πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:   

1. Ο τεχνικός εξοπλισμός να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου για την 

καθαριότητα. 

2. Ο τεχνικός εξοπλισμός του ανάδοχου να είναι αμεταχείριστος. 

3.  Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας, 

κατάλληλα, αχρησιμοποίητα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές 

εξελίξεις. 

4. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας όσο 

και εμφάνισης.  

5. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές, (βραχυχρόνια ή 

μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου. 

6. Τα απαραίτητα μηχανήματα-εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, πανέτες 

με μικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστών με όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα κ.τ.λ.) 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. 

7.  Ο παραπάνω χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός των χώρων να είναι μαρκαρισμένος με την 

ονομασία του χώρου και τη χρήση για την οποία προορίζεται. 

8. Σε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιημένο έντυπο με τις οδηγίες χρήσης και τις 

αραιώσεις των απορρυπαντικών και απολυμαντικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται, καθώς 

επίσης, να διατίθενται εύχρηστοι δοσομετρητές για κάθε τρόλεϊ ή η διάθεση των 

απορρυπαντικών και απολυμαντικών διαλυμάτων γίνεται μέσω κεντρικής δοσομετρικής αντλίας. 

9. Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών-τμημάτων να χρησιμοποιείται ξεχωριστός 

εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού. 

10. Τα αστικά  απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους 

χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου, 

δυο τουλάχιστον φορές ημερησίως, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά 

αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων. 



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

χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά. 

12.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό με τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια 

και να παρέχει στο προσωπικό καθαριότητας τα προβλεπόμενα, ανάλογα με την περίσταση  

μέτρα ατομικής προστασίας ( ΜΑΠ) συμπεριλαμβανομένου και του COVID-19. 

13.  Τα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο να είναι 

εγκεκριμένα από τους αντίστοιχους φορείς Ε.Ο.Φ, Γ.Χ.Κ.  Θα εγκρίνονται επίσης, από το 

Νοσοκομείο, τόσο όσο προς την ποιότητα  όσο και ως την ποσότητά τους και σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των απορρυπαντικών και απολυμαντικών  του Νοσοκομείου μας. 

14.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει η αποτελεσματική καθαριότητα των υλικών καθαριότητας  

(πανέτες με μικροϊνες και πανιά επιφανειών) να γίνεται  από ειδικά πλυντήρια- στεγνωτήρια.  

15. 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. 

16. Σε περίπτωση που προκληθεί καταστροφή ή βλάβη σε πάγιο εξοπλισμό του Νοσοκομείου,        

(εξαιτίας κακής χρήσης μηχανικού εξοπλισμού ή χημικού καθαριστικού για την καθαριότητα) 

τότε ο ανάδοχος υποχρεούται σε αποζημίωση και αποκατάσταση της οιασδήποτε φθοράς.  

17. Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό καθαρισμό, περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να 

επνακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό το αποτέλεσμα δεν είναι 

ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος ρυπανθεί ξανά. 

• 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.   

• 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 με πιστοποίηση CE για 

τους μεταφορείς των απορριμμάτων.   

• Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη χρήση συγκεκριμένων απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού σε 

περίπτωση μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα, αλλά και επιπρόσθετα,  σε σχέση με όσα 

ήδη χρησιμοποιούνται. 

•  Αναφορικά με την προμήθεια αναλώσιμων υλικών καθαριότητας από κλινικές και τμήματα του 

Νοσοκομείου, να λαμβάνεται υπ όψιν εκτίμηση κατανάλωσης  από τους Προϊστάμενους  των 

τμημάτων. 



Άρθρο 5. 

               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

• Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και 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 ΕΝΛ του Νοσοκομείου, από 

μέλος της Διοίκησης του Νοσοκομείου, από τον Υπεύθυνο Επιστασίας . Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι 

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

αυτεπαγγέλτως.   

• 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  στη σύμβαση 

ισχύουν όσα περιγράφονται στη Διακήρυξη και τις σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου.    

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον 

ασκούν.  

• 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. Ο ανάδοχος θα τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο τήρησης παρουσιών, και θα υπογράφεται 

καθημερινά από τους εργαζόμενους κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από την εργασία.  

• Η αξιολόγηση της καθαριότητας του NOΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  θα διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

έντυπα ελέγχου αναφορών και αξιολόγησης . 

• Άρθρο 6 

         ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 



Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο ανάδοχος ενημερώνεται 

άμεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία, εφόσον αυτό 

επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις 

πλημμελώς εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω  ο 

εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις από τη σύμβαση 

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

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

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

και να αξιώσει αποζημίωση.   

Άρθρο 7 

          ΆΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους 

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την 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 Επιθεωρητών Υπηρεσιών 

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 και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΝΛ, όπως θα τεθούν κατά  την κατάρτιση της σύμβασης. Τονίζεται ότι, 

οι Γενικές αρχές δύνανται να αναπροσαρμοσθούν ανάλογα με τις ανάγκες καθαριότητας-απολύμανσης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

1. Η καθαριότητα θα γίνεται με πανέτες μικροινών για το σφουγγάρισμα των δαπέδων και πανιά 

μικροϊνών για επιφάνειες. 

2.  Προηγείται  ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση. 

3. Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό. 

4. Καθαριότητα από τα ψηλά επίπεδα προς τα χαμηλά. 

5. Προηγούνται οι πιο καθαροί χώροι, διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, μετά οι θάλαμοι 

νοσηλείας και τέλος οι θάλαμοι που νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα ή 

πολυανθεκτικά μικρόβια. 

6. Μονώσεις όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, θα πρέπει να 

καθαρίζονται με ξεχωριστό εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού, τα οποία στο τέλος θα 

καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται. 



7. Σειρά εργασιών: αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό ξεσκόνισμα 

(με προεμποτισμένα πανάκια, σφουγγάρισμα-σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού 

κουβά). 

8. Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δυο καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο 

επαρκείς αριθμός προεμποτισμένων πανιών. Τα χρησιμοποιημένα πανιά και πανέτες δεν 

ξαναχρησιμοποιούνται αλλά θα τοποθετούνται σε ειδικούς περιέκτες και θα οδηγούνται στα 

πλυντήρια. 

9. Πλύσιμο, στέγνωμα του εξοπλισμού  (πανιά, σφουγγαρίστρες) στο πλυντήριο και στεγνωτήριο 

αντίστοιχα στο τέλος της βάρδιας και καθαριότητα–απολύμανση  των κάδων και των κουβάδων 

καθαριότητας. 

10. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται στα τμήματα, θα είναι 

αποκλειστικά, θα διαφέρουν χρωματικά ανάλογα με τη χρήση και θα πλένονται ξεχωριστά. 

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

12. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση 

φθοράς αντικαθίστανται άμεσα. 

13. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μεγάλης ποσότητας αίματος ή άλλων 

βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε ξεχωριστό περιέκτη (πχ υλικά Χειρουργείου, 

Μαιευτηρίου κτλ) 

14. Στα Κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων 

Ιατρονοσηλευτικών στάσεων κτλ θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας 

θαλάμων. 

Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω, καθώς 

επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΝΛ 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.  αναλυτικά: 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

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

i. Λουτρά - Τουαλέτες  

ii. Διάδρομοι  

iii. Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων 

iv. Γραφεία  

v. Σκάλες και ασανσέρ.  

vi. Κουζίνες Τµηµάτων- Ανάπαυση Προσωπικού  

vii. Μαγειρεία - Τραπεζαρία.  

viii. Βεράντες  

ix. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων 



x. Ψύκτες νερού  

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

i. Control Room.  

ii. BMS. 

iii. W.C.  μηχανοστασίων.  

iv. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 

v. Όλους τους χώρους του Νεκροτομείου (συμπεριλαμβανομένου των ψυγείων-

νεκροθαλάμων). 

vi. Φυλακίων  

Άρθρο 8 

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. 

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ  

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

δραστηριότητες (γεύματα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ).  Η καθαριότητα 

στους θαλάμους γίνεται καθημερινά και ξεκινά με :  

i. Αποκομιδή των απορριμμάτων.  

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

είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-στεγνωτήριο για να πλένονται και 

να στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.  

iii. Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το 

ξεσκόνισμα σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, 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 οC ή οπωσδήποτε >70 οC ή 2. Στους 60 οC με την προσθήκη Cl2  

με  απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιμο αφαιρούνται τα ξένα σώματα (τρίχες, 



χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα πανάκια  των WC πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή 

εάν αυτό δεν είναι εφικτό μετά το πέρας των πλύσεων είτε με τις πανέτες είτε με τις 

σφουγγαρίστρες θα πραγματοποιείται μια κενή πλύση με χλώριο για τη μείωση του 

μικροβιακού φορτίου.  

vi. Αν δηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή χρησιµοποιούνται 

ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια).  

vii. Στους διαδρόµους και στις µεγάλες ανοικτές επιφάνειες µπορεί να χρησιμοποιηθεί µηχανή 

ταυτόχρονου σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος ή, εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα, 

διαφορετικού χρώματος απ' αυτή του  WC, με σύστημα διπλού κουβά. 

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

απαραίτητο. 

Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και μετά από εξιτήρια ασθενών. 

Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον 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. 

 

2. 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. 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.Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά  



Συνοπτικά το σύστημα διπλού κουβά χρησιμοποιείται ως εξής: 

i. ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 

ii. ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα. 

iii. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο. 

iv. ΧΡΗΣΗ:  

v. Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα (μπλε 

κάδος). 

vi. Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος). 

vii. Σφουγγάρισμα επιφάνειας.  

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

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

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

σε άλλους χώρους  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 

3.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  βήματα:  

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

πολυθρόνα) καθαρίζονται, ξεπλένονται, απολυμαίνονται  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.  Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο 

θάλαμο. 

 

4.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 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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.  

 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΧΩΡΩΝ: 

     1.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 Εμβολιαστικό Κέντρο 

 Εξωτερικό ιατρείο Παιδιατρικής Κλινικής 

 Τμήμα Αιμοληψιών 

 Πύλες εισόδου του Νοσοκομείου 

α) Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων  

β) Σκούπισμα με αντιστατικό πανί  σε κάθε βάρδια 

γ) Καθαριότητα-απολύμανση με προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό: γραφεία,  

καρέκλες, χειρολαβές, πάγκοι τουλάχιστον 1 φορά ανά βάρδια.  

δ)Τα πόμολα καθαρίζονται-απολυμαίνονται 3 φορές τουλάχιστον ανά βάρδια. 



ε) Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια-καρέκλες με τα αντίστοιχα 

προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό σε αυξημένη συχνότητα.  

στ) Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες καθημερινά. 

η) Πλένονται και απολυμαίνονται οι κάδοι των απορριμμάτων εβδομαδιαίως. 

θ) Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό-απολυμαντικό πανέτα.  

ι) Τζάμια παραθύρων 2  φορές μηνιαίως.   

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

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

διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών. Γενική καθαριότητα των ιατρείων πραγματοποιείται 

κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση των δοθεισών 

οδηγιών καθαριότητας-απολύμανσης για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. 

2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ   

α) Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων  

β) Σκούπισμα με αντιστατικό πανί  σε κάθε βάρδια 

γ) Καθαριότητα-απολύμανση με προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό: γραφεία,  

καρέκλες, χειρολαβές, πάγκοι τουλάχιστον 1 φορά ανά βάρδια.  

δ)Τα πόμολα καθαρίζονται-απολυμαίνονται 3 φορές τουλάχιστον ανά βάρδια. 

ε) Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια-καρέκλες με τα αντίστοιχα 

προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό σε αυξημένη συχνότητα.  

στ) Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες καθημερινά. 

η) Πλένονται και απολυμαίνονται οι κάδοι των απορριμμάτων εβδομαδιαίως. 

θ) Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό-απολυμαντικό πανέτα.  

ι) Τζάμια παραθύρων 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 

του Προϊσταμένου. Τα W.C επισκεπτών 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 τον Προϊστάμενο. Όλοι οι 

παραπάνω χώροι ανάλογα με την συχνότητα χρήσης τους καθαρίζονται και περισσότερες από 

δύο φορές. Όταν κρίνεται από τον Προϊστάμενο γίνεται γενικός καθαρισμός των ιατρείων.   

Απαιτείται η αυστηρή τήρηση των δοθεισών οδηγιών καθαριότητας-απολύμανσης για τις 

ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. 

3. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

Η καθαριότητα-απολύμανση στις  Μονάδες, Χειρουργεία, Εργαστήρια εφαρμόζεται εντατικά.  



Επιβάλλεται η ΑΜΕΣΗ αποκομιδή των μολυσματικών απορριμμάτων από τους ευαίσθητους 

χώρους ( Χειρουργεία- Μαιευτικά  Γενικά, Αποστείρωση, ΜΕΘ) καθ' όλο το 24ωρο.   

4. ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ- WC  

• Αποκομιδή απορριμμάτων.  

• Αφαίρεση του ακάθαρτου  ιματισμού  

• Στρώσιμο καθαρού ιματισμού  

• Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.   

• Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.   

• Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.   

• Τζάμια παραθύρων 2  φορές μηνιαίως.     

Για την καθαριότητα-απολύμανση των WC βλ. Εσωτερικό Κανονισμό Καθαριότητας.             

           5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ   

Κλιμακοστάσια 

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   

Οι καθορισμένοι ανελκυστήρες για τη μεταφορά του μολυσματικού ιματισμού και των 

αποβλήτων επιβάλλεται να καθαρίζονται-απολυμαίνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

μεταφοράς ή αποκομιδής αντίστοιχα. 

Σκούπισμα µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των θυρών των  

θαλάμων. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωμα καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό 

απολύμανσης αποφεύγοντας τον ψεκασμό.   

Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεμποτισμένα με απολυμαντικό πανάκια 

τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία µε τις  τεχνικές  υπηρεσίες του 

Νοσοκομείου θα καθαρίζονται κάθε τρίμηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάμων.   

6.  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.   

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

Η μεταφορά όλων των απορριμμάτων από όλους τους χώρους του Νοσοκομείου 

πραγματοποιείται σύμφωνα με  τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών 

Αποβλήτων. 



8) ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

Οι υπάλληλοι του αναδόχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών με κίνδυνο έκθεσης σε 

λοιμογόνους παράγοντες ή και βιολογικά υλικά θα φέρουν τα ανάλογα εγκεκριμένα μέσα 

ατομικής προστασίας  (ΜΑΠ), τα οποία παρέχει ο άμεσος εργοδότης και είναι τα εξής: 

Πίνακας 2. Μέτρα Ατομικής Προστασίας 

 

Προστατευτικά μέσα 
αναπνευστικής οδού 

Μάσκες προσώπου για προστασία από μολυσματικούς 
παράγοντες και σκόνες (απλές μάσκες, FFP2, FFP3 κ.α.) 

Προστατευτικά μέσα κεφαλής Μιας χρήσης κάλυμμα κεφαλής  
Προστατευτικά μέσα χεριών 1) Ζευγάρια γαντιών μιας χρήσης κατά τη διάρκεια της 

φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης των 
αποβλήτων  

2) Υψηλής προστασίας εσωτερικό αδιάτρητο γάντι με 
τετραπλή επίστρωση για διαπνοή , διατήρηση της 
θερμοκρασίας, αντιβακτηριδιακή προστασία και 
προστασία από τρυπήματα/κοψίματα 

3) Γάντια μιας χρήσης, βλ. Εσωτερικό Κανονισμό 
Καθαριότητας 

Προστατευτικά μέσα 
ολόκληρου του σώματος 

Ρουχισμός εργασίας μιας χρήσης που καλύπτει όλο το σώμα 
από υλικά ανθεκτικά και αδιάβροχα, ώστε να αποφεύγεται η 
δερματική επαφή (αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια, 
ολόσωμη φόρμα από υλικό TYVEC κα) 

Προστατευτικά μέσα ποδιών Μπότες ασφαλείας από υλικά ανθεκτικά, αδιάβροχα και 
σόλα  με προστατευτικό ατσάλι στο μπροστινό μέρος για 
την προστασία των δακτύλων, αλλά και ατσάλι στη σόλα 
για προστασία από τρυπήματα με αιχμηρά υλικά. Ποδονάρια 
μιας χρήσης. 

 
9. 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.  

10. ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 

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

απολυμαίνονται. 

Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης και οδηγίες για την εφαρμογή 

συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπως διασπορά αίματος και άλλων 

βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγράφως από την Ε.Ν.Λ. 

 

Άρθρο 9. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (ενδεικτικά) 



 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό. Το 

Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί  ότι 

ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων.  

i. Περιστροφική µηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων, µοκετών  

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

iii. Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής εκποµπής θορύβου. 

Χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες  

iv. Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους   

v. Αφροπαραγωγός για µοκέτες  

vi. Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.)  

vii. Μπαλαντέζες ( τµχ.)  

viii. Λάστιχο ( τµχ.)  

ix. Σκάλα ( τµχ.)  

x. Τρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών γενικότερα 

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

υπηρεσιών)  

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

προεμποτισμένες  πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιμακοστάσια). 

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

απορρόφησης 1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µμικρής εκπομπής 

θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες  

xiii. Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τεµ.)  

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

εξαερισµού. (1 τµχ.)  

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

χρήσεων.  

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

 

Άρθρο 10. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ενδεικτικά) 

 

Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού και της απολύµανσης, όπως 

φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε 

χώρο εργασίας καθορίζεται από το Νοσοκομείο ο χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες 



έναρξης και λήξης αυτής. Οι εργασίες καθαρισµού γίνονται στα χρονικά διαστήματα που δεν 

εµποδίζεται η λειτουργία των χώρων του Νοσοκοµείου.  

Ενδεικτικά ωράρια καθαρισμού: 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ: Καθηµερινά από 06:00 µέχρι 22:00.  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤµΗµΑΤΑ - ΔΩΜΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Καθημερινός καθαρισμός από 06:00 µέχρι 

14:00. Απογευματινή αποκομιδή  απορριµµάτων από 15:00 µέχρι 20:00. Κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

από 20:00 µέχρι 06:00.  

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ: Καθαρισµοί από 06:00 µέχρι 22:00 και κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 22:00 

µέχρι 06:00. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: Καθηµερινός καθαρισµός από 12:00 µέχρι 15:00.  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: Καθηµερινός καθαρισµός καθ' όλη τη διάρκεια του 

24ώρου.  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Καθηµερινός καθαρισµός από 06:00 µέχρι 14:00.  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

ΓΡΑΦΕΙΑ: Καθηµερινές εργασίες από 15.00 µέχρι 20:00.  

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

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: από τη λήξη επεµβάσεων έως 06:00.  

 ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ο καθαρισµός γίνεται παρουσία του αποθηκάριου και όχι εκτός ωραρίου εργασίας για 

λόγους ασφαλείας.  

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ: 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

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 

 

 

ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ (ΙΡΙΔΑ-ΑΡΓΩ) ΚΑΙ Κ.Ψ.ΥΓΕΙΑΣ 
 

1.Καθημερινή καθαριότητα εκτός Σαββάτου –Κυριακών και Αργιών σε όλους τους  χώρους των δομών 

(σφουγγάρισμα –ξεσκόνισμα) καθαρισμός κοιτώνων των φιλοξενούμενων ατόμων που διαθέτουν μειωμένη 

αντίσταση . 

2.απαγορεύεται αυστηρά το σκούπισμα με κοινή σκούπα για τι φορτίζει την ατμόσφαιρα με μικρόβια. 

3.Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς κάδους και θα συλλέγονται σε πλαστικές μαύρες σακούλες 

απορριμμάτων. 

4.Όλα τα υλικά  (σφουγγαρίστρες ,πανέτες ,πανάκια )θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της 

βάρδιας ,παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άμεσα. 

5.Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο χρόνο ώστε να μη κωλύονται άλλες δραστηριότητες (γεύματα, 

ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία κ.λ.π). 

6.Η καθαριότητα γίνεται καθημερινά και ξεκινά με αερισμό και αποκομιδή απορριμμάτων. 

7.Οι τουαλέτες θα καθαρίζονται καθημερινά αρχίζοντας από τα πιο καθαρά σημεία προς τα ποιο ακάθαρτα. 

8.Υγρός καθαρισμός επίπλων και επιφανειών, τοίχων ,παραθύρων ,τζαμιών, περβαζιών. 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι εκτός των παραπάνω , ο ανάδοχος θα πρέπει σε περίπτωση που από την ιατρική 

κοινότητα ανακοινωθούν και επιπλέον μέτρα προστασίας ή χρήση επιπλέον εξοπλισμού που κριθεί απαραίτητος 

για τον περιορισμό της μετάδοσης ή την αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2, θα πρέπει να τα εξασφαλίσει 

ώστε να διασφαλιστεί στο καλύτερο η δυνατόν η υγεία όλων. 

 

 

 

 


