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ηε Υίν ζήκεξα ηελ 31
ε
 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα 

θαη ψξα 13:00 κ.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» 

ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {φπσο απηφ έρεη νξηζηεί κε ηελ κε 

αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.56109 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ,  ηεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ. αξ. 

834/10-10-2019)}, ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, γηα 

ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ. 

Παξφληεο είλαη νη: 

 

1. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ , Πξόεδξνο ηνπ Γ.. , 

2. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. , 

3. ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  , ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.., 

4. ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ηαθηηθό κέινο ,εθπξ/πνο ησλ ηαηξώλ, 

5. ΣΑΚΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ηαθηηθό κέινο, εθπξ/πνο ινηπνύ 

πξνζσπηθνύ. 

Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ Μαπξίθνπ Αλζή. 

ηε ζπλεδξίαζε επίζεο θιήζεθε θαη παξεπξέζεθε, ν Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο, 

Αβδειηψδεο ηαχξνο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ε Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

Θέκα 2
ν
: Έγθξηζε νηθνλνκηθνηερληθήο κειέηεο θαη έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο- 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Κάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Υίνπ «θπιίηζεην» ζε ππεξεζίεο Καζαξηόηεηαο/Πιύζεο/ηδεξώκαηνο ηνπ 

Ηκαηηζκνύ». 

 
 Ζ Πξφεδξνο ζέηεη ππφςε ηνπ Γ. . α) ην απφ 25-5-2021 ππεξεζηαθφ ζεκείσκα 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε νηθνλνκηθνηερληθήο κειέηεο θαη 

έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο- δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» ζε ππεξεζίεο 

                                  
 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                  ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

                

           2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                     ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                  «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

          Αξηζκόο   17/31-5-2021 πλεδξίαζεο 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
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Καζαξηφηεηαο/Πιχζεο/ηδεξψκαηνο ηνπ Ηκαηηζκνχ θαη β) ηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε 

γηα ηελ «Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» ζε 

ππεξεζίεο Καζαξηφηεηαο/Πιχζεο/ηδεξψκαηνο ηνπ Ηκαηηζκνχ», ηα νπνία έρνπλ σο εμήο : 

 

«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ 

«ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΠΡΟ:  Ση Διοικήτρια και Δ του Νοςοκομείου 

ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη οικονομικοτεχνικήσ μελζτησ και ζγκριςη ςκοπιμότητασ – διενζργειασ  

διαγωνιςμοφ για την «Κάλυψη των αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου 

“ΚΤΛΙΣΕΙΟ” ςε υπηρεςίεσ Καθαριότητασ/ Πλφςησ/ ιδερϊματοσ του Ιματιςμοφ 

ΧΕΣ: 1. Η αριθ.9/12-3-21 απόφαςη Δ  

          2.Η αριθ.10/6-4-21 απόφαςη Δ 

         3. Η με αριθ.πρωτ. 7305/11-5-21 οικονομοτεχνική μελζτη για την «Κάλυψη των 
αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου “ΚΤΛΙΣΕΙΟ” ςε υπηρεςίεσ Καθαριότητασ/ 
Πλφςησ/ ιδερϊματοσ του Ιματιςμοφ η οποία εκπονήθηκε από 5μελη επιτροπή 
(υπάλληλοι Νοςοκομείου)  

Με την (1) ςχετική αποφαςίςατε για λόγουσ κατεπείγοντοσ και ανωτζρασ βίασ, που δεν 
οφείλονται ςτην υπηρεςία, την απευθείασ ανάθεςη με ςυλλογή προςφορϊν τισ εν 
θζματι υπηρεςίεσ  και αναθζςατε αυτζσ ςε ανάδοχο εταιρεία για χρονικό διάςτημα 2,5 
μηνϊν επιλφοντασ προςωρινά το πρόβλημα λειτουργίασ των πλυντηρίων του 
Νοςοκομείου 

Με την (2) ςχετική αποφαςίςατε την εκπόνηςη οικονομοτεχνικήσ μελζτησ για την 

κάλυψη των αναγκϊν του Νοςοκομείου ςε «Τπηρεςίεσ Καθαριότητασ/ Πλφςησ/ 

ιδερϊματοσ του Ιματιςμοφ» προκειμζνου να διαπιςτϊςετε εάν υπάρχει 

δημοςιονομικό ςυμφζρον  για την ανάθεςη των υπηρεςιϊν ςε ςυνεργείο ή πρόςληψη 

επικουρικοφ προςωπικοφ. 

Με την (3) ςχετική η επιτροπή αποφαίνεται ότι το ςυνολικό ετήςιο κόςτοσ ςτην 

περίπτωςη πρόςληψησ επικουρικοφ προςωπικοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 91.590,80€ . 

την περίπτωςη ανάθεςησ ςε ανάδοχο του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 87.654,80€  

μη ςυμπ. ΦΠΑ.  

ημειωτζο ότι κατά την άποψη τησ υπηρεςίασ θα πρζπει να αφαιρεθεί από το ςυνολικό 

ποςό των 91.590,80€ που αφορά το κόςτοσ με πρόςληψη επικουρικοφ προςωπικοφ το 
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ποςό των 2.000€ που αφορά προμήθεια τρόλεϊ μεταφοράσ ιματιςμοφ. Επομζνωσ το 

ςυνολικό ετήςιο κόςτοσ με επικουρικό προςωπικό ανζρχεται ςε 89.590,80€. 

Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε να αποφαςίςετε :  

1. Δάλ ζα πξνβνχκε ζε  αίηεκα γηα πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

2. Δάλ ζα πξνβνχκε ζε αλάζεζε αλαδφρνπ έξγνπ νπφηε ζα πξέπεη λα εγθξίλεηε απφ 

άπνςε ζθνπηκφηεηαο ηελ ελέξγεηα θαη πξνθήξπμε ηαθηηθνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ κε ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην θαηαθχξσζεο. 

Χίοσ  25/5/2021 

Ο Διοικητικόσ Διευθυντήσ 

. Γ. Αβδελιϊδησ» 

«ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ ¨ΚΤΛΗΣΔΗΟ¨ Δ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / ΠΛΤΖ / ΗΓΔΡΧΜΑΣΟ ΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ   

ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο αθάζαξηνο ηκαηηζκφο, φπσο θαη φια ηα αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα 

ηνπ αζζελνχο, κπνξεί, ππφ πξνυπνζέζεηο,  λα απνηειέζεη πεγή γηα ηε κεηάδνζε 

παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζηνλ άλζξσπν. 

 χκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ( 10-05-2021), ζηα πιπληήξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

απαζρνιείηαη έλαο (1) εξγαδφκελνο, ν νπνίνο είλαη κε ζχκβαζε, πξoγξάκκαηνο ηνπ 

ΟΑΔΓ. θαη επίζεο εξγάδνληαη πέληε (5) ππάιιεινη, κε ζχκβαζε πνπ ζπλάςακε κε 

ηδησηηθή εηαηξεία , ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηηο ππεξεζίεο πιχζεο, ζηεγλψκαηνο, 

ζηδεξψκαηνο, παθεηαξίζκαηνο-ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο ηνπ ηκαηηζκνχ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2,5 κελψλ.  Σν πξνζσπηθφ ησλ πιπληεξίσλ ( 5 ηνπ αλαδφρνπ θαη 1 ηνπ ΟΑΔΓ) 

πξνζθέξνπλ  ππεξεζίεο γηα έμη (6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη θαιχπηνπλ ηελ 24σξε 

ιεηηνπξγία ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά θαη απνδνηηθά ην ηκήκα ησλ πιπληεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Υίνπ θαη λα κπνξνχκε λα παξέρνπκε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ, 

πιπζίκαηνο , ζηεγλψκαηνο,  ζηδεξψκαηνο, ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο  ζε φιν ηνλ 

ηκαηηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ , απαηηείηαη λα εξγάδνληαη ζην ηκήκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

άηνκα γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο: 

1) Όγθνο ηνπ απαηηνχκελνπ ηκαηηζκνχ απφ δηάθνξεο πεγέο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Μεληαία ( θαηαζέηνπκε ζηνηρεία γηα ηνλ κήλα Απξίιην ηνπ 2021,απφ 06/04/2021, 

πνπ απαζρνιήζεθε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, κηα πεξίνδν πνπ δελ ππάξρεη 

αθφκε θακία ηνπξηζηηθή άθημε, νχηε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ζην Ννζνθνκείν, 

ηειψληαο ππφ θαζεζηψο απνθπγήο κεηαθηλήζεσλ), πξνζθέξζεθαλ 

νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ζηνλ αθφινπζν ηκαηηζκφ (θνπβέξηεο 

κάιιηλεο, θνπβέξηεο πηθέ, ζεληφληα, καμηιαξνζήθεο, πξάζηλνο ηκαηηζκφο 
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Υεηξνπξγείσλ, ζηνιέο πξάζηλεο ρεηξνπξγψλ, ζηνιέο ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη 

εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ θιπ αλά θαηεγνξία: 

  

ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖΝΗΑΗΟ ΗΜΑΣΗΜΟ ΜΖΝΟ 

ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2021  (Δ ΣΔΜΑΥΗΑ) 

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 398 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ 560 

ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 337 

ΜΔΘ 148 

ΜΣΝ 1319 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 758 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 162 

SARS-COV-2 (ΘΑΛΑΜΟΗ 

ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΠΗΔΖ) 

267 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 1087 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ-ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ 31 

ΣΔΠ 247 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ 60 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 33 

ΜΟΝΑΓΔ ΔΝΓΟΚΟΠΖΔΩΝ 60 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ 1248 

ΒΡΔΦΗΚΟ ΗΜΑΣΗΜΟ 50 

ΣΟΛΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

840 

ΗΜΑΣΗΜΟ ΚΟΗΣΩΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ 720 

ΚΟΤΡΣΗΝΔ 5 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 8.330 ηεκάρηα 

 

2) Αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, ζε ηκαηηζκφ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ αζζελείο κε επηβεβαησκέλε ινίκσμε, είηε ζηνπο ζαιάκνπο αξλεηηθήο 

πίεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, είηε ζε πεξίπησζε πνπ ζα ρξήδνπλ νη πάζρνληεο 

κεραληθήο ππνζηήξημεο ζηελ ΜΔΘ, αλάγθε αηκνθάζαξζεο, ηνθεηψλ, Υεηξνπξγείσλ 

θιπ., γεληθφηεξα δειαδή ρεηξηζκνχ χπνπησλ θαη λνζειεία επηβεβαησκέλσλ 

θξνπζκάησλ απφ ηνλ λέν θνξσλντφ.  

3) Πιχζηκν θαη ρεηξηζκφο ηκαηηζκνχ λνζειείαο απφ πεξηβάιινληα κε 

ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο θαη αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ινηκψδεο κεηαδνηηθφ 

λφζεκα. 

4) Πεξηνδηθή παξνρή ππεξεζηψλ πιπζίκαηνο θαη εμππεξέηεζε ινηπψλ δνκψλ ηνπ 

λεζηνχ ( πρ Κηβσηφο ηνπ θφζκνπ, Φπιαθέο, Ληκεληθφ ζψκα θιπ) 

5) Πεξίζαιςε πιεζπζκνχ  πέξαλ ησλ 55.000 κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, ιφγσ 

ησλ δνκψλ ή θαη επηθείκελσλ πξνζθπγηθψλ- κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζην λεζί καο. 

 

6) Έρνπλ πξνθχςεη πξφζζεηεο αλάγθεο γηα εξγαζίεο πιχζεο θαη θαζαξηφηεηαο ηνπ 

ηκαηηζκνχ ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ηκεκάησλ, λέσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, 
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κεηεγθαηαζηάζεσλ θιηληθψλ, επηζθεπψλ θηηξηαθψλ δνκψλ, εθθελψζεσλ θηηξίσλ.  

 

7) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο λέαο παζνινγηθήο  θαζψο θαη ηεο ςπρηαηξηθήο 

θιηληθήο πνπ βξίζθεηαη ζε εξγαζίεο απνπεξάησζεο, ζα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηεο 

αλάγθεο γηα πιχζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ ηκαηηζκνχ. 

 

8) Πξννπηηθή αχμεζεο λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ κε ηελ ζχζηαζε ηνπ λένπ νξγαληζκνχ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

9) Έιιεηςε πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο, ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ 

φινπ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ ην ιεηηνπξγνχζε. 

 

10) Ο ηειεπηαίνο κφληκνο ππάιιεινο κε νξγαληθή ζέζε «πιχληεο» , απνπζηάδεη απφ 

ηελ Μ Παξαζθεπή 30/04/2021, θαη ζα θαηαζέζεη ηα ραξηηά ηνπ γηα 

ζπληαμηνδφηεζε. Σν ηκήκα ησλ Πιπληεξίσλ δελ ζα έρεη πιένλ θαλέλαλ κφληκν 

ππάιιειν θαη ζα ζηειερψλεηαη κφλνλ απφ έλαλ ζπκβαζηνχρν ηνπ ΟΑΔΓ. 

 

11)  Κίλδπλνη γηα ηελ πξφθιεζε ινηκψμεσλ απφ ηελ κε νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

Ννζνθνκεηαθνχ Ηκαηηζκνχ. Σα ηειεπηαία ηέζζεξα (4) έηε, νη εξγαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ην ζηδέξσκα ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηκαηηζκνχ, παξαιείπνληαλ, ιφγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ (ζπληαμηνδνηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ην ζηειέρσλαλ)  Όια ηα 

ζεληφληα ησλ θιηληθψλ θαη φινο ν ηκαηηζκφο ησλ Υεηξνπξγείσλ, ελψ ζα έπξεπε λα 

ζηδεξψλεηαη, παξαδηλφηαλ πξνο ρξήζε ακέζσο κεηά ην ζηέγλσκα θαη ν  ηκαηηζκφο 

παξνπζίαδε εηθφλα απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο κε θαιαίζζεηεο θαη απφ πγεηνλνκηθήο 

πιεπξάο κε απνδεθηήο, δεδνκέλνπ φηη ην ζηδέξσκα θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ελαπνκεηλάλησλ κηθξνβίσλ θαη ελ γέλεη ην 

κηθξνβηαθφ θνξηίν. 

 Δπίζεο παξνπζηάδνληαλ θαηλφκελα κε νξζήο δηαλνκήο ηνπ ηκαηηζκνχ ζε θιεηζηά 

ηξνρήιαηα φπσο αλαγξάθνπλ νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δηαρείξηζεο 

λνζνθνκεηαθνχ ηκαηηζκνχ. Μεηαθέξνληαλ αθάιππηνο, κε ηήξεζε εκίκεηξσλ, ζε 

αλνηρηά ηξνρήιαηα απφ πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ή πξνζσπηθφ ηεο θεληξηθήο 

απνζήθεο, κε θαηλφκελα ππεξθφξησζεο ησλ θαξνηζηψλ θαη κε φηη θηλδχλνπο 

ηέηνηεο ηαθηηθέο εγθπκνλνχλ. 

Σνλίδεηαη ινηπφλ, ε αλαγθαηφηεηα ΑΜΔΖ ζηειέρσζεο κε πξνζσπηθφ, ηνπ 

ηκήκαηνο ησλ πιπληεξίσλ, ψζηε  λα παξέρνληαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Π Λ Τ  Ζ  Η Μ Α Σ Η  Μ Ο Τ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΛΤΔΧ ΚΑΗ ΗΓΔΡΧΜΑΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟΤ 

ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πιχζεο θαη ελ γέλεη 

πεξηπνίεζεο (ζηέγλσκα- ζηδέξσκα) ηνπ Ννζνθνκεηαθνχ αθάζαξηνπ θαη κνιπζκέλνπ 

ΑΔΑ: Ω3ΥΗ469073-ΥΜΗ



[6] 
 

ηκαηηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην». Σν Ννζνθνκείν ζα δηαζέζεη ηνλ πθηζηάκελν 

κεραλνινγηθφ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ (πιπληήξηα-ζηεγλσηήξηα-

ζηδεξσηήξην), θαζψο θαη ηα αλαγθαία πιηθά (απνξξππαληηθά, θαχζηκα, ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ). Σν θφζηνο ησλ 

απνξξππαληηθψλ-επηζθεπψλ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

1. ΟΡΗΜΟΗ  

1.1 Αθάζαξηνο ηκαηηζκόο είλαη ν ηκαηηζκφο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έζησ θαη κία θνξά 

ζε αζζελή (ή ζε πξνζσπηθφ):   

 ρσξίο εκθαλή ζεκεία ινίκσμεο 

 κε ινίκσμε ρακειήο κεηαδνηηθφηεηαο 

 κε ινίκσμε έλαληη ηεο νπνίαο ε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

αλνζνπνηεκέλε( ηιαξά, αλεκνβινγηά θ.ι.π.)  

 

1.2 Μνιπζκέλνο ηκαηηζκόο είλαη:   

 ν ηκαηηζκφο πνπ είλαη εκπνηηζκέλνο κε αίκα ή κε άιια βηνινγηθά πγξά ηνπ 

ζψκαηνο 

 ν ηκαηηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ αζζελείο κε ινίκσμε ηέηνηα πνπ λα απνηειεί 

δπλεηηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο.  

 

1.3 Καζαξόο ηκαηηζκόο είλαη ν ηκαηηζκφο ν νπνίνο έρεη ππνζηεί ηε δηαδηθαζία ηεο 

πιχζεο (πιχζηκν, ζηέγλσκα, ζηδέξσκα) θαη δε θέξεη θαλέλα ίρλνο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

 

2. ΑΡΗΘΜΟ-ΧΡΑΡΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ηκαηηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 5 άηνκα 

θαζεκεξηλά, νη νπνίνη ζα εξγάδνληαη θαηά ηελ πξσηλή βάξδηα. Σα άηνκα ζα 

απαζρνινχληαη πελζήκεξν, ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ Γεπηέξα έσο θαη άββαην γηα έμε 

(6) εκέξεο εβδνκαδηαίσο θαη 8 ψξεο εκεξεζίσο . Γηεπθξηλίδνπκε φηη: φηαλ ζπκπέζνπλ 

δχν ζπλερφκελεο αξγίεο, ε κία εθ ησλ δχν, ζα δνπιεχεηαη θαλνληθά απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ηκήκαηνο.  

Σν σξάξην ηνπ πξνζσπηθνχ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο, κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Δπηζηαζίαο & Ηκαηηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

Ο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ (δηαινγή, πιχζε, ζηέγλσκα ηκαηηζκνχ, 

ζηδέξσκα, παθεηάξηζκα, δηαλνκή ζηηο  θιηληθέο  θ.η.ι.) ζα γίλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν 

ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο & Ηκαηηζκνχ. 

Απφ ην πξνζσπηθφ έλα άηνκν θαζεκεξηλά, ζα απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ 

αθάζαξην ηκαηηζκφ. 

 

3. ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΤ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ Ή ΜΟΛΤΜΔΝΟΤ 

ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ  
 

Ζ ζπιινγή ηνπ αθάζαξηνπ ή κνιπζκέλνπ ηκαηηζκνχ απφ ηα  ηκήκαηα γίλεηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ζα κεηαθέξεη 

κε εηδηθά ηξνρήιαηα ηνλ αθάζαξην ηκαηηζκφ ζηνλ ρψξν ησλ πιπληεξίσλ φπνπ θαη ζα 
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παξαιακβάλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ πιπληεξίσλ. Καηά ηελ δηαινγή ηνπ αθάζαξηνπ ή 

κνιπζκέλνπ ηκαηηζκνχ, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ 

πιπληεξίσλ, ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά κέζα.  

Ζ δηαινγή ηνπ ηκαηηζκνχ θαη ε ηαμηλφκεζε αλάινγα κε ηνλ θχθιν πιπζίκαηνο θαη ην 

είδνο πξνο πιχζε ξνπρηζκνχ , ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνηνηξφπν, ψζηε λα κελ 

αλαηαξάζζεηε, ηηλάδεηαη θαη λα κελ δεκηνπξγείηαη ζθφλε (αεξφιπκα).  

ηνλ κνιπζκέλν ηκαηηζκφ πνπ ζα έξρεηαη ζε ζάθνπο κε επηθνιιεκέλε ζήκαλζε (σο 

κνιπζκαηηθφ ή απφ θνξσλντφ) δελ ζα γίλεηαη δηαινγή. 

 

4. ΠΛΤΗΜΟ- ΣΔΓΝΧΜΑ- ΗΓΔΡΧΜΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ  

 

 ηφρνο ηνπ πιπζίκαηνο είλαη λα αθαηξεί ηνπο ξχπνπο, λα θαζηζηά ην χθαζκα 

αδχλαηνλ λα πξνθαιέζεη αλζξψπηλε αζζέλεηα ή εξεζηζκφ θαη ε φςε ηνπ λα έρεη 

επράξηζην αηζζεηηθά απνηέιεζκα.  

 πληζηάηαη αξρηθά πξφπιπζε ηνπ ηκαηηζκνχ κε θξχν ή ριηαξφ λεξφ ψζηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ κεραληθνχ θαζαξηζκνχ λα επηηπγράλεηαη δηείζδπζε ηνπ λεξνχ ζηηο 

πθαζκάηηλεο ίλεο, κεραληθή απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ νπζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηθξνβίσλ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφπιπζεο επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ θαη νη νξγαληθνί ξχπνη απνκαθξχλνληαη πην εχθνια κε ην 

θξχν λεξφ. Όηαλ ε πιχζε μεθηλά κε δεζηφ λεξφ ηα πξσηετληθά πιηθά 

κνληκνπνηνχληαη κε απνηέιεζκα ην χθαζκα λα κέλεη ιεθηαζκέλν θαη κεηά ην 

πιχζηκν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πιχζεο ην δεζηφ λεξφ θαηαζηξέθεη ηα κηθξφβηα 

γηα απηφ ζπληζηάηαη ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 71
0
 C γηα 25 ιεπηά (θαη πάλησο φρη 

πάλσ απφ 90
ν
 C, γηαηί θαηαζηξέθεηαη ν ηκαηηζκφο.  

 Ο θαζαξφο ηκαηηζκφο πξέπεη λα ζηεγλψλεηαη θαη λα ζηδεξψλεηαη φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα, δηφηη ε πγξαζία απνηειεί πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ κηθξνβίσλ. Δπίζεο νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

επηηπγράλνληαη θαηά ην ζηέγλσκα θαη ην ζηδέξσκα κεηψλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν 

ην κηθξνβηαθφ θνξηίν.  

 Ο ηκαηηζκφο ηνπ ρεηξνπξγείνπ, πξέπεη λα πιέλεηαη ρσξηζηά απφ ηνλ ππφινηπν 

ηκαηηζκφ.  

 Ο ηκαηηζκφο κε ηα βξεθηθά επίζεο πξέπεη λα πιέλεηαη ρσξηζηά απφ ηνλ ππφινηπν 

ηκαηηζκφ. 

 Οη ζηνιέο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πιέλνληαη επίζεο ρσξηζηά θαη θαιφ ζα είλαη 

λα πιέλνληαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο ζην πιπληήξην πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα νη πην 

θαζαξνί θχθινη ξνπρηζκνχ.  

 Ο ηκαηηζκφο ν κνιπζκέλνο ( απφ ινηκψδε, πνιπαλζεθηηθά θαη απφ αζζελείο κε 

θνξνλνηφ) επίζεο ζα πιέλεηαη κφλνο ηνπ, ζε μερσξηζηνχο θχθινπο πξνγξακκάησλ 

έθαζηνο. 

 Απαγνξεχεηαη ε πιχζε παλεηψλ θαη γεληθφηεξα εηδψλ θαζαξηφηεηαο πνπ 

πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο. Τπάξρεη μερσξηζηφ πιπληήξην ζηε δηάζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ησλ 

εηδψλ θαζαξηζκνχ ηνπο. 
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 Ο ηκαηηζκφο πξέπεη λα αθήλεηαη λα ζηεγλψζεη θαη κεηά ην ζηδέξσκα, δηφηη ε 

ζηνίβαμε ηνπ, δεκηνπξγεί αχμεζε ηεο πγξαζίαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

θίλδπλνο πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ κηθξνβίσλ θαη λα κελ δίλεηαη 

πξνο ρξήζε ζηνπο αζζελείο ηπρφλ πγξφο ηκαηηζκφο.  

 Καηά ηελ δηαινγή ηνπ αθαζάξηνπ ηκαηηζκνχ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα 

ηνλ ηκαηηζκφ πνπ είλαη πνιχ ιεξσκέλνο κε αίκα, θφπξαλα θ.η.ι. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ρξεηάδεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ,( λνζειεπηηθφ θαη 

πξνζσπηθφ πιπληεξίσλ πνπ δηελεξγεί ηελ ηειηθή δηαινγή), γηα λα κελ μερληνχληαη 

κέζα ζηνλ  αθάζαξην ηκαηηζκφ αληηθείκελα (αηρκεξά, γάδεο, ιαβίδεο, θαπάθηα) 

πνπ θαηαζηξέθνπλ πιπληήξηα θαη ηκαηηζκφ.  

 

5. ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ  

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη θαζαξφ ηκαηηζκφ (ζηδέξσκα, δίπισκα, απνζήθεπζε θ.η.ι.) 

πξέπεη λα θνξά θαζαξή ελδπκαζία θαη λα έρεη πιχλεη πξνεγνπκέλσο ηα ρέξηα ηνπ.  

Ο θαζαξφο ηκαηηζκφο πξέπεη λα επηδέρεηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο ρεηξηζκνχο, λα 

θαιχπηεηαη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα δηαηεξείηαη ζε πεξηβάιινλ ρσξίο πγξαζία, 

ζθφλε, παξάζηηα.  

Σν πξνζσπηθφ ησλ πιπληεξίσλ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ 

θξεζθνπιπκέλνπ θαζαξνχ ηκαηηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε φπνπ δηαπηζηψλεηαη παξακνλή 

ξχπσλ ή θαη παξνπζία μέλσλ ζσκάησλ (ηξίρεο, πήγκαηα αίκαηνο θιπ), ν ηκαηηζκφο ζα 

αθνινπζεί λέν θχθιν πιχζεο.  

Ο ηκαηηζκφο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ρξεηάδεηαη επηδηφξζσζε (ζθηζκέλνο), ζα νδεγείηαη 

ζην ρψξν ηνπ ξαθείνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ επηδηφξζσζε, 

φια ηα επηδηνξζσκέλα ζεσξνχληαη αθάζαξηα θαη ζα μαλαπιέλνληαη.  Μεηά ην ζηδέξσκα 

θαη αθνχ πξνεγεζεί πνηνηηθφο έιεγρνο ν ρεηξηζκφο πνπ ζα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ 

πιπληεξίσλ, είλαη ν παξαθάησ: Καηά ηελ πξσηλή ιεηηνπξγία, απηφο ζα παξαδίδεηαη απφ 

ην ζηδεξσηήξην ζην ρψξν ηαμηλφκεζεο ηνπ ηκαηηζκνχ. Καη ζα παθεηάξεηαη φπσο 

πεξηγξάθεηαη:  

 

• Ο θαζαξφο ηκαηηζκφο ζα παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλνο ζε δηαθαλείο πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο.  

• Σα ζεληφληα, ιεπθά θαη πξάζηλα, ζηδεξσκέλα θαη πιπκέλα, ζα παξαδίδνληαη ζε 

δεθάδεο.  

• Σα θνπζηνχκηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (λνζειεπηηθνχ θ.ι.π. 

πξνζσπηθνχ) ζα παξαδίδνληαη ζηδεξσκέλα θαη δηπισκέλα. 

• Οη ηαηξηθέο κπινχδεο ζα παξαδίδνληαη ζηδεξσκέλεο ζε θξεκάζηξεο. 

• Οη πξάζηλεο ξφκπεο ηνπ ρεηξνπξγείνπ ζα παξαδίδνληαη ζηδεξσκέλεο θαη δηπισκέλεο.  

• Σα πξάζηλα ηεηξάγσλα ησλ Υεηξνπξγείσλ ζα παξαδίδνληαη ζηδεξσκέλα θαη 

δηπισκέλα ζε 10άδεο.  

• Οη θνπβέξηεο, κάιιηλεο θαη ιηλέο, ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε δηαθαλείο 

ζαθνχιεο.  Οη καμηιαξνζήθεο θαη ηα πξνζφςηα ζα παξαδίδνληαη ζηδεξσκέλα θαη 

δηπισκέλα.  

• Οη θνπξηίλεο ζα πιέλνληαη ρσξηζηά, ζα ζηδεξψλνληαη θαη ζα ζπζθεπάδνληαη ζε 

δηαθαλείο πιαζηηθέο ζαθνχιεο.  
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7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

Οη εξγαδφκελνη ζηνπο ρψξνπο ησλ πιπληεξίσλ πξέπεη:  

Να πξνζηαηεχνληαη κε ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά κέζα: γάληηα, πνδηά, ζθνχθν θαη 

κάζθα. Σα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη νη αζπίδεο πξνζηαζίαο, δελ ζπζηήλνληαη σο κέζα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο, γηαηί ν θίλδπλνο εθηφμεπζεο ζηαγνληδίσλ απφ ηνλ ηκαηηζκφ ζηνπο 

βιελλνγφλνπο ηνπ καηηνχ είλαη αλχπαξθηνο. 

 Γε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα φιεο ηηο 

εξγαζίεο. Άιια ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ, θαη 

άιια γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ θαζαξνχ ηκαηηζκνχ. 

 Να πξνζέρνπλ ηελ ρξήζε γαληηψλ, ηα γάληηα ζα είλαη κηαο ρξήζεο.Να πιέλνπλ ηα ρέξηα 

ηνπο κε λεξφ θαη πγξφ ζαπνχλη πνιχ ζπρλά θαη πάληα κεηά ηελ αθαίξεζε γαληηψλ. Να 

πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη λα θάλνπλ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Να αθαηξνχλ ηελ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία 

κεηά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ αθαζάξηνπ ηκαηηζκνχ θαη λα αθνινπζεί θαιφ πιχζηκν ησλ 

ρεξηψλ.(ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλνληαη ρεηξηζκνί ζηνλ θαζαξφ ηκαηηζκφ κε 

ηελ βξψκηθε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία).  

Να αιιάδνπλ θαζεκεξηλά ηηο ζηνιέο εξγαζίαο. Όηαλ νη ζηνιέο δελ είλαη κηαο ρξήζεο ζα 

πιέλνληαη θαζεκεξηλά. 

 Να κελ θαηαλαιψλνληαη ηξφθηκα θαη πνηά θαζψο θαη λα κελ θαπλίδνπλ ζηνπο ρψξνπο 

ησλ πιπληεξίσλ.  

Να παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ επηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ εκβνιηαζκψλ. 

 Να ππάξρνπλ γξαπηέο θαη ζαθείο νδεγίεο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 

| ηξαπκαηηζκνχ απφ αηρκεξφ αληηθείκελν θαζψο θαη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηελ Δπηηξνπή 

Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 

Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εκβνιηαζκέλν ή λα εκβνιηαζηεί γηα Ζπαηίηηδα Β,  

ηέηαλν θαη ειεγκέλν γηα δεξκαηνπάζεηεο.  

Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο.  

Δπίζεο ππνρξενχληαη  λα ζπκκεηάζρνπλ θαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο, εάλ ρξεηαζηεί, ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ.  

Γελ ζα γίλεηαη άζθνπε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ απφ ηνλ αθάζαξην ρψξν πξνο ηνλ 

θαζαξφ θαη ην αληίζεην.  

Δπίζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ αθάζαξην απαγνξεχεηαη λα απαζρνιείηαη ζηνλ 

θαζαξφ ρψξν. Θα κπνξνχζε λα ζπκβεί απηφ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ 

απαζρνιείηαη πξψηα ζηνλ θαζαξφ ζηελ αξρή ηεο εκέξαο θαη κεηά ζηνλ αθάζαξην ζην 

ηέινο ηεο εκέξαο. Δπίζεο ζα κπνξνχζε πξνζσπηθφ λα κεηαθηλεζεί απφ ηνλ αθάζαξην 

ζηνλ θαζαξφ αθνχ απνξξίςεη ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη πιπζεί θαη θαηφπηλ 

θνξέζεη θαζαξά ΜΑΠ γηα λα εηζέιζεη ζην ρψξν ησλ θαζαξψλ. Άηνκα πνπ 

απαζρνινχληαη κε ηνλ ηκαηηζκφ δελ ζα αζρνινχληαη κε ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

(ηξνρήιαηα κεηαθνξάο, πάγθνη, ξάθηα). Απηφ επηηξέπεηαη κφλν αλ ε θαζαξηφηεηα γίλεηαη 

ζην ηέινο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηκαηηζκφ. 

  

8. ΑΛΛΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

Καζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ( ξάθηα απνζήθεπζεο, dexion, πάγθνη 

δηπιψκαηνο, ηξνρήιαηα κεηαθνξάο ηκαηηζκνχ) ζην ηέινο ηεο βάξδηαο.  

ε πεξίπησζε εχξεζεο μέλνπ ζψκαηνο εληφο ηνπ ηκαηηζκνχ ζα αλαθέξεηαη ακέζσο ζην 

ηκήκα Ηκαηηζκνχ θαη ζηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ.  
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ην ηκήκα Ηκαηηζκνχ ζα ππάξρεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη 

νδεγίεο -πξνγξάκκαηα θχθινπ πιχζεσλ( ζεξκνθξαζίεο –είδνο ηκαηηζκνχ-πξφγξακκα 

πιχζεο) 

 

9. ΥΔΓΗΟ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ  

 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ ν ηκαηηζκφο δελ ζα είλαη εθηθηφ λα πιπζεί ή λα 

ζηδεξσζεί ιφγσ βιάβεο ησλ πιπληεξίσλ ή ζηδεξσηεξίσλ, ην πξνζσπηθφ ησλ πιπληεξίσλ 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ εθηφο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

σξαξίνπ, πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.. 

Σν πιχζηκν θαη ην ζηδέξσκα ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ηερληθήο 

πιπζίκαηνο θαη ζηδεξψκαηνο σο παξαθάησ :  

1. Ο θάζε εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ εηζάγεη ηνλ αθάζαξην ηκαηηζκφ ζηα 

πιπληήξηα, λα θάλεη έλα ππνηππψδε δηαρσξηζκφ ησλ πνιχ αθαζάξησλ απφ ηα ιηγφηεξν 

αθάζαξηα θαη λα ηα πιέλεη ρσξηζηά. Δπίζεο ππνρξενχηαη φπσο πξηλ ηελ πιχζε αθαηξεί 

ηπρφλ εκθαλή ζηεξεά ππνιείκκαηα ( π.ρ. θφπξαλα, ηξίρεο, θφιια θιπ).  

2. Όια ηα πιπληήξηα έρνπλ ζεξκφκεηξα, πνπ δείρλνπλ ηελ αθξηβή ζεξκνθξαζία θαηά ηε 

δηάξθεηα φινπ ηνπ θχθινπ ηνπ πιπζίκαηνο θαη δείθηεο ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο. Οη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα ηεξνχλ πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζα ηνπο 

δνζνχλ.  

3. Σν πξνζσπηθφ  είλαη ππνρξεσκέλν κεηά ηελ πιχζε λα ειέγρεη ην απνηέιεζκα θαη επί 

πξνβιεκάησλ λα αθνινπζεί επαλαπξνγξακκαηηζκφ ηεο πιχζεο.   

4. Ζ ζεξκνθξαζία πιχζεσο πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 71 ν C γηα 25 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ κε 

απνξξππαληηθφ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνο έθζεζεο ζ' απηήλ είλαη 

ζεκαληηθφο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ βιαζηηθψλ κνξθψλ ησλ κηθξνβίσλ. 

 5. ηνλ ηκαηηζκφ, πνπ ιφγσ ζχλζεζεο πξέπεη λα πιπζεί ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ρεκηθά απνιπκαληηθά ψζηε λα κεησζεί ην κηθξνβηαθφ θνξηίν. 

 6. Ο ηκαηηζκφο πνπ απνιπκαίλεηαη κε ριψξην πξέπεη λα πιέλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε 

απνξξππαληηθφ γηα ηελ απφζκεζή ηνπ.  

7. Οη θνπβέξηεο (κάιιηλεο θαη πηθέ) λα πιέλνληαη ζε αλάινγεο ζεξκνθξαζίεο πνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπο κε πξνζζήθε θαηάιιεισλ απνξξππαληηθψλ πνπ λα 

επηθέξνπλ ηελ κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ.  

8. Ο θαζαξφο ηκαηηζκφο ζα νδεγείηαη ζην ηκήκα ηνπ ζηδεξσηήξηνπ κε θπιηφκελνπο 

ηκάληεο. Σν πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη θαηά ην ζηδέξσκα θαη πξηλ ζπζθεπάζεη ηνλ ηκαηηζκφ 

λα ηνλ ειέγρεη θαη αλ δηαπηζηψζεη φηη κέξνο ηνπ δελ έρεη θαζαξηζηεί λα επαλαιάβεη ηελ 

πιχζε.  

9.  ην ζηάδην απηφ ζα γίλεηαη θαη ν έιεγρνο θαη δηαρσξηζκφο ηνπ θαηεζηξακκέλνπ - 

ζρηζκέλνπ απφ πνιιαπιή ρξήζε ηκαηηζκνχ. 
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10. Ο ηκαηηζκφο πξέπεη λα αθήλεηαη λα ζηεγλψλεη θαη κεηά ην ζηδέξσκα δηφηη ε ζηνίβαμή 

ηνπ δεκηνπξγεί αχμεζε ηεο πγξαζίαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ κηθξνβίσλ θαη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο 

αζζελείο πγξφο ηκαηηζκφο.  

11. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη θαζαξφ ηκαηηζκφ (ζηδέξσκα, δίπισκα απνζήθεπζε 

θ.ι.π.) πξέπεη λα θνξά θαζαξή ελδπκαζία θαη λα έρεη πξνεγνπκέλσο πιχλεη ηα ρέξηα ηνπ.  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ΚΟΣΟ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

Σν κεληαίν θφζηνο γηα 5 θαζαξηζηέο / πιχληεο ηνπ ηκαηηζκνχ (κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, 

κία ηξηεηία, έλα ηέθλν, επίδνκα παξακεζνξίνπ, αλζπγηεηλφ επίδνκα θαη ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε χςνπο 62,92 επξψ κεληαίσο, βιέπε πίλαθα 1), ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 

(1.425,76 επξψ + 62,92 επξψ ρ 5 εξγαδφκελνπο) = 7.443,40 επξψ θαη εηεζίσο (7.443,40 

επξψ ρ 12 κήλεο) ζην πνζφ ησλ 89.320,80 επξψ.  

Πίλαθαο 1.:Μεληαίν θφζηνο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο Καζαξηζηψλ Ηκαηηζκνχ 

(ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία κηζζνδνζίαο ηνπ 2019) 

 Κφζηνο 1 (ελφο) Καζαξηζηή / πιχληε ΤΔ 

Νχρηεο, Αξγίεο, Κπξηαθέο θαη ππεξσξίεο 62,92 επξψ 

 

πλνιηθό εθηηκώκελν κηζζνδνηηθό θόζηνο πιπληώλ ηκαηηζκνύ (κεληαίν)= 7.443,40 

επξώ 

                                                                                              Δηήζην= 89.320,80 επξώ 

ΚΟΣΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ / ΠΛΤΗ ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ 

ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

ην κηζζνινγηθφ θφζηνο γηα ηελ ππεξεζία ηεο θαζαξηφηεηαο-πιχζεο-ζηδεξψκαηνο ηνπ 

ηκαηηζκνχ ζηελ πεξίπησζε ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ ζα πξέπεη λα πξνυπνινγηζζεί θαη 

δαπάλε γηα ηελ αγνξά απαηηνχκελνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ (βιέπε πίλαθα 2) ιφγν έιιεηςεο 

, θζνξάο αιιά θαη παιαηφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ. 
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Πίλαθαο 2. Αλάιπζε αλαγθαηφηεηαο πξνκήζεηαο πάγηνπ εμνπιηζκνχ (ηα είδε θαη 

ην πιήζνο απηψλ πξνθχπηνπλ βάζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο επηζηαζίαο) 

ΠΑΓΗΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ 

  

ΔΗΓΟ ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ (17%) 

ΣΟΛΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ   10 

(5εξγαδφκελνη 

ρ 2 ζηνιέο) 

270 επξψ 

ΣΡΟΛΔΪ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ (ΜΔ 

ΡΑΦΗΑ) 

5 2.000 επξψ 

ΤΝΟΛΟ  2.270 επξώ 

 

πλνιηθό εηήζην εθηηκώκελν θόζηνο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο / πιύζεο / 

ζηδεξώκαηνο ηκαηηζκνύ κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο (κηζζνδνηηθό θόζηνο θαη θόζηνο 

αγνξάο πάγηνπ εμνπιηζκνύ)  89.320,80 επξώ + 2.270,10 επξώ= 91.590,80 επξώ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Σν θφζηνο ησλ αλαιψζηκσλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο – πιχζεο – ζηδεξψκαηνο  ηνπ ηκαηηζκνχ 

(π.ρ. πγξφ πιπληεξίσλ ξνχρσλ, ρισξίλε, βξεθηθφ πγξφ απνξξππαληηθφ, απνζθιεξπληηθφ 

λεξνχ, απνζηαγκέλν λεξφ θιπ) εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ 4.000 επξώ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). Σα αλαιψζηκα είδε θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ειεγκέλα θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ έρεη ππνινγηζηεί πξνζαύμεζε γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ απξόβιεπησλ 

πιηθώλ θαζώο θαη ππνεθηίκεζεο ησλ αλαιώζεσλ, νη νπνίεο θαηά θνηλή πείξα είλαη πηζαλό 

λα πξνθύςνπλ. 

Σν αλσηέξσ ζπλνιηθό θόζηνο πξνθύπηεη βάζε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ εμόδσλ 

πξνκήζεηαο ησλ ελ ιόγν πιηθώλ από 13/05/2020 έσο 13/05/2021. 

ΑΝΑΓΟΥΟ 

Ο θαηψηαηνο κεληαίνο κηζζφο ελφο ππαιιήινπ ΤΔ κε 1 ηξηεηία θαη επίδνκα γάκνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 868,40 πιένλ ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 24,81% + 5,66% βαξέα, 
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δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ 1.133 επξώ/κήλα. Γηα 5 άηνκα εηεζίσο ην θφζηνο ηεο 

κηζζνδνζίαο κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 79.310,00 € (5 άηνκα Υ 

1.133 Υ 14 κήλεο= 79.310,00 €).  

Μεληαίνο κηζζφο  (5 άηνκα) κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 5.665,00 € θαη 79.310,00 εηεζίσο. 

πλνιηθό εθηηκώκελν κηζζνδνηηθό θόζηνο θαζαξηόηεηαο / πιύζεο / ζηδεξώκαηνο 

ηκαηηζκνύ  κεληαίν= 5.665,00 επξώ 

                                                                                              Δηήζην= 79.310,00 επξώ 

Πίλαθαο 3.:Δηήζην ζπλνιηθό θόζηνο θαζαξηόηεηαο/πιύζεο/ζηδεξώκαηνο ηκαηηζκνύ 

αλαδόρνπ: 

ύλνιν εξγαηηθνύ θόζηνπο 

θαζαξηζηώλ 

 

79.310,00 επξώ 

Γηνηθεηηθό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 

 

2000 επξψ 

Δξγνιαβηθό όθεινο Δθηηκώκελν Δξγνιαβηθό όθεινο 8% 

6.344,80 επξψ 

ύλνιν ρσξίο ΦΠΑ 87.654,80 επξψ 

ΦΠΑ 17% 14.901,31 επξψ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 102.556,11 επξώ 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

1. πγθξηηηθά ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη  δεκνζηνλνκηθό όθεινο γηα ηελ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΓΔΡΩΜΑ ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ζηελ περίπηωζη αναδότοσ 

δηόηη: 

Α) ηελ πεξίπησζε αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο ην εηήζην θόζηνο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: 91.590,80 εσρώ. 

Β) ηελ πεξίπησζε πνπ αλαηεζεί ζε αλάδνρν ην εηήζην θόζηνο αλέξρεηαη θαη ειάρηζην ζην 

πνζό ησλ 87.654,80 εσρώ (τωρίς ΦΠΑ). ηνλ αλάδνρν δελ έρεη ππνινγηζηεί ην 

κηζζνινγηθό θόζηνο ηνπ αλζπγηεηλνύ επηδόκαηνο πνπ ηπρόλ δηθαηνύληαη νη εξγαδόκελνη ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, θαζώο ηόζν ν  Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ Υίνπ όζν θαη ην 

ΔΦΚΑ Υίνπ δήισζαλ αλαξκόδηνη γηα λα απαληήζνπλ. 

Δπίζεο ζην δεκνζηνλνκηθό όθεινο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη ην πνζό ηνπ ΦΠΑ, 

ην νπνίν γηα ην Ννζνθνκείν δελ απνηειεί έμνδν πνπ ζπκςεθίδεηε θαη απνδίδεηαη ζηελ 

Δθνξία, αιιά εμαληιεί πηζηώζεηο από ηνπο θσδηθνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

ΔΜΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΚΟΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ 

ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔΗ  

 

ην παξαπάλσ ζπγθξηηηθφ ζπκπέξαζκα δελ έρνπλ ππνινγηζηεί ζεκαληηθά έκκεζα θφζηε 

πνπ επηβαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν ζηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο εξγαδνκέλσλ κε ζχκβαζε 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο:  

1. Σν θφζηνο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο/πιχζεο/ζηδεξψκαηνο κε ίδηα κέζα. Ζ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ε πξνκήζεηα 

ησλ πιηθψλ κέζσ εμσζπκβαηηθψλ παξαγγειηψλ θαη θαηφπηλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ, 

θαζψο επίζεο ε επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ επηθέξνπλ ζεκαληηθή δηνηθεηηθή επηβάξπλζε 

ζηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ (Σκήκα Πξνζσπηθνχ, Γξαθείν Μηζζνδνζίαο, 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ, Γξαθείν Δπηζηαζίαο θιπ).  Ζ δηνηθεηηθή δηαρείξηζε γηα ην 

Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί ρξεκαηηθά. Ζ Δπηηξνπή δελ πξνέβε ζηελ 

απνηίκεζε απηή, θαζψο ζεσξεί φηη δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία.  

2. Ζ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί 

θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα θάιπςε νπνηαζδήπνηε 

αζηηθήο επζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. ηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο θαη ηεο 

αλάιεςεο παξνρήο ησλ ππφ εμέηαζε ππεξεζηψλ απφ ην Ννζνθνκείν, ε αζηηθή επζχλε γηα 

νπνηνδήπνηε ζπκβάλ (αηχρεκα επηζθέπηε, εξγαηηθφ αηχρεκα θιπ) επηβαξχλεη ην 

Ννζνθνκείν. Ζ Δπηηξνπή δελ πξνέβε ζηελ ρξεκαηηθή απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο απηνχ, 

θαζψο δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία γηα ηπρφλ πθηζηάκελα ζπκβάληα, θξίλεη φκσο φηη είλαη 

έλα ζεκαληηθφ έκκεζν θφζηνο. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο  ζαο ελέξγεηεο. 

             Με ηηκή 
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Γεκεξηδνύδε Υξηζηίλα 

Παληειάθε Διέλε 

Σδηαηδηάο Υαξάιακπνο 

Γηαλλαθή Βαζηιηθή 

Γεσξγαιάο Ηξαθιήο» 

 

ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο αλαθέξεη φηη ε αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο/ 

Πιχζεο/ ηδεξψκαηνο ηνπ Ηκαηηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε αλάδνρν ζα επηθέξεη φθεινο 

ηεο ηάμεο ησλ 2.000,00 € θαη εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο θαη ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

«θπιίηζεην» ζε ππεξεζίεο Καζαξηφηεηαο/Πιχζεο/ηδεξψκαηνο ηνπ Ηκαηηζκνχ». 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ σ λ α  

1. Δγθξίλεη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ηελ «Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» ζε ππεξεζίεο Καζαξηφηεηαο/Πιχζεο/ηδεξψκαηνο 

ηνπ Ηκαηηζκνχ». 

2. Σε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα «Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» ζε ππεξεζίεο Καζαξηφηεηαο/Πιχζεο/ηδεξψκαηνο 

ηνπ Ηκαηηζκνχ» πξνυπνινγηζκνχ 87.655,00 € κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ 

Ν.4412/16 γηα ηα θαηψηαηα φξηα (ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο), θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο  

3. Ζ δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 0419 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ έηνπο 2021. 

 

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

Καζψο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε,  ιχεηαη  ε ζπλεδξίαζε.  

ε  πίζησζε  ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε  ην  παξφλ  πξαθηηθφ  ην  νπνίν  αθνχ  αλαγλψζηεθε  

θαη  βεβαηψζεθε , ππνγξάθεηαη  σο  αθνινχζσο: 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ  Δ .  ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ                               Ν.ΝΣΟΤΛΖ  

   Α.ΚΑΡΣΑΛΖ 

   Ν. ΣΑΚΗΑ 

           Ζ εθηεινύζα ρξέε γξακκαηέα 

  ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ 

Σν παξόλ είλαη αθξηβέο αληίγξαθν  

              απνζπάζκαηνο  

           Πξαθηηθνύ ηνπ Γ.                                                           
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            Υίνο , 31-5-2021  

             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

               Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ  
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