
ηδ Υίμ ζήιενα ηδκ 20
δ
 ημο ιήκα Οηηςανίμο ημο έημοξ 2021, διένα ηδξ εαδμιάδαξ Σεηάνηδ ηαζ 

χνα 13:00 ι.ι. ζημ Καηάζηδια ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υίμο «ηοθίηζεζμ» ζοκήθεε ημ 
Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ημο Νμζμημιείμο {υπςξ αοηυ έπεζ μνζζηεί ιε ηδκ ιε ανζει. Γ4α/Γ.Π.56109 
απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Τβείαξ (ΦΔΚ,  ηεφπμξ Τ.Ο.Γ.Γ. αν. 834/10-10-2019)}, ζε ηαηηζηή 

ζοκεδνίαζδ, ιεηά απυ πνυζηθδζδ ηδξ Πνμέδνμο, βζα ζογήηδζδ ηςκ παναηάης εειάηςκ. 

Πανυκηεξ είκαζ μζ: 
 

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, 
 

Σμ ιέθμξ ηαηζάξ Νζηυθαμξ ήηακ απχκ. 
Υνέδ Γναιιαηέα εηηεθεί δ οπάθθδθμξ ΓΔ Πνμζςπζημφ Ζ/Τ Μαονίημο Ακεή. 
ηδ ζοκεδνίαζδ ηθήεδηε ηαζ πανεονέεδηε δ Γζμζηδηζηή Γζεοεφκηνζα, Δθέκδ Ζναηθεζακμφ βζα 

ηδκ πανμπή δζεοηνζκίζεςκ επί ηςκ εειάηςκ. 
Αθμφ δζαπζζηχεδηε απανηία, δ Πνυεδνμξ ηδνφζζεζ ηδκ έκανλδ ηδξ ζοκεδνίαζδξ. 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

Θέκα 16ν
: Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο. 
 

 Ζ Πνυεδνμξ εέηεζ οπυρδ ηςκ ιεθχκ ημο Γ.. α) ημ απυ 15-10-2021 (αν. πνςη. εζζενπ. 
17020/18-10-2021) εζζδβδηζηυ οπδνεζζαηυ ζδιείςια ημο Γναθείμο Πνμιδεεζχκ α) ημ απυ 15-10-

2021 ζδιείςια ηδξ επζηνμπήξ β) ηδκ απυ 2-9-2021 ηνμπμπμζδιέκδ μζημκμιμηεπκζηή ιεθέηδ βζα ηδκ 
ελεφνεζδ ηδξ ζοιθενυηενδξ επζθμβήξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο Νμζμημιείμο ζε οπδνεζίεξ 
ηαεανζυηδηαξ ηαζ δ) ηζξ οπ. ανζε. 15133/17-9-2021 ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ 
ακαβηχκ ημο Νμζμημιείμο ζε οπδνεζίεξ ηαεανζυηδηαξ, ηα μπμία έπμοκ ςξ ελήξ :  
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2
ε
 Τ.ΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ                              Αξηζ. Πξση: 17020/18.10.21 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

          «ΚΤΛΗ Σ ΔΗΟ» 
 

                                                                                                                                              Πξνο 

Σιήια: Οζημκμιζηυ 

Γναθείμ:   Πνμιδεεζχκ 

Σαπ.Γ/κζδ: Έθεκαξ Βεκζγέθμο 2 

Σ.Κ.: 82132,  Υίμξ 

Σδθ.: 22713/50258 

Πθδνμθμνίεξ: Β. Κμοηζμονά 
 

 

ΔΗΖΓΖΣΗΚΟ – ΤΠΖΡΔΗΑΚΟ  ΖΜΔΗΧΜΑ 
 

 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ  
               ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ»  

 

ΥΔΣΗΚΑ:  1. Σν ππ’ αξηζ. 15133/17.09.2021 θείκελν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ  
                      2. Σν ππ’ αξηζ. 16266/06.10.2021  ζρόιην  ηεο  εηαηξίαο  

                       « IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. 

                       
 

ε εηηέθεζδ ηςκ ακςηένς, ζαξ οπμαάθθμοιε οπ’ ανζε. 15133/17.09.2021 ηείιεκμ ηςκ Σεπκζηχκ 
Πνμδζαβναθχκ πμο αθμνά ηδκ δζεκένβεζα ημο επζηείιεκμο δθεηηνμκζημφ δζαβςκζζιμφ άκς ηςκ 
μνίςκ ιε ακμζπηή δζαδζηαζία, ημ μπμίμ ακανηήεδηε ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ΔΖΓΖ ζηζξ 20.09.2021 

βζα 15 ήιενεξ ζφιθςκα ιε ημ άνε. 47 ημο Ν. 4412/16 ηαζ έθααε ανζειυ 21DIAB000019692. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζααμφθεοζδξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ οπμαθήεδηε έκα ζπυθζμ απυ ηδκ 
εηαζνία IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A. ημ μπμίμ έθααε ανζειυ. πνςημηυθθμο 
16266/06.10.2021.  

Ζ επζηνμπή αθμφ έθααε βκχζδ ημ εκ θυβς ζπυθζμ, ιε ημ απυ 15.10.2021 έββναθυ ηδξ απμθάζζζε 
μιυθςκμ κα υηζ ειιέκεζ ζηζξ ανπζηέξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ. 
Δπζπνμζεέηςξ, ζαξ εκδιενχκμοιε υηζ έπεζ ηδνδεεί έςξ ηχνα, μ Ν. 4412/16 πενί ηεπκζηχκ 
πνμδζαβναθχκ. 
Σκήκα  Πξνκεζεηώλ       Ζ  Αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε    Ζ  Αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα                                                  

                                   ηνπ Οηθνλνκηθνύ  Σκήκαηνο            Οηθνλνκηθνύ / Γηνηθεηηθνύ   

Β. Κνπηζνπξά                      α.α. Α. Ακπαδή                                   Δι. Ζξαθιεηαλνύ» 

 

 

 

 

 

Γ.. Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  
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«                     

      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                         Υίμξ , 15/10/2021 

   2
Ζ
 Τ.ΠE. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ    

   ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

        «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ 

 

Μεηά ηζξ παναηδνήζεζξ πμο έβζκακ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ δδιυζζαξ δζααμφθεοζδξ ηςκ ηεπκζηχκ 
πνμδζαβναθχκ ημο δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ακάδεζλδ ακαδυπμο ηαεανζυηδηαξ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ 
ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο ημο Γ.Ν. Υίμο «ηοθίηζεζμ», απυ ηδκ εηαζνεία IFS IPIROTIKI FACILITY 

SERVICES S.A. , δ επζηνμπή ζφκηαλδξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ μιυθςκα απμθάζζζε υηζ ειιέκεζ ζηζξ 
ανπζηέξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ.   

 

 

 

Ζ Δπζηνμπή φκηαλδξ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ 

 

 

Σγζαηγζάξ Υανάθαιπμξ 

 

ςηδνίμο Άκκα 

 

Βεκεημξ Δοζηνάηζμξ» 
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«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΓΗ 

2ε ΤΠΔ ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΝΗΧΝ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                         Α.Π. 

                                                                                                        ΥΙΟ  02/09/2021   

ΠΡΟ: Γ.. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ 

ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΤΡΔΗ ΣΗ 

ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ Δ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ . 

Γηα ηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο απηήο ειήθζεζαλ ππόςε: 

 1. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νόκνπ 4369/2016 

2. Ο Νόκνο  4354/2015 (εληαίν κηζζνιόγην)  

3. To ΦΔΚ 173/Β/30-1-2019  

4. Η Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.) 2021 (Π.Κ. 16/1-7-2021.    

 

 πλήιζε  ζήκεξα 02 επηεκβξίνπ 2021 , εκέξα Πέκπηε ε νξηζκέλε κε ηελ απόθαζε 1170/23-08-21 ηεο  

Γηνηθήηξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

Σδηαηδηά Υαξάιακπν, σηεξίνπ Άλλα, Βελέην Δπζηξάηην γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ  νηθνλνκνηερληθή 

κειέηε γηα ηελ ηπρόλ ή όρη εμνηθνλόκεζε δεκνζηνλνκηθήο σθέιεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ζύλαςε 

αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζε ζύγθξηζε κε άιια κέζα (εξγνιαβηθή αλάζεζε) ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο  ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

ην αλώηεξν ζπκπέξαζκα θζάλεη θαλείο εάλ ζπγθξίλεη ην εηήζην ζπλνιηθό θόζηνο  εξγαζίαο  (κηζζό & 

πξόζζεηεο ακνηβέο γηα εξγαζία ζε αξγίεο -λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

θόζηνπο αλαιώζηκσλ-παγίσλ θαζαξηόηεηαο. 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ  

φιθςκα ιε ηζξ πανμφζεξ αημιζηέξ ζοιαάζεζξ, ζηδκ ηαεανζυηδηα ημο Νμζμημιείμο απαζπμθμφκηαζ 

23 άημια, ηα μπμία δεκ είκαζ ανηεηά βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ αολδιέκεξ ακάβηεξ ημο 
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Νμζμημιείμο. Σμ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ ενβάγεηαζ 7 διένεξ ηδκ εαδμιάδα ηαζ εα πνέπεζ ιε ηζξ 

αάνδζεξ ημοξ κα ηαθφπημοκ ηδκ 24ςνδ θεζημονβία ηδξ οβεζμκμιζηήξ ιμκάδαξ. 

Γζα κα θεζημονβήζεζ μιαθά ημ Νμζμημιείμ Υίμο ηαζ κα ιπμνμφιε κα πανέπμοιε ορδθήξ πμζυηδηαξ 

ηαεανζυηδηα ηαζ απμθφιακζδ, ζε υθα ηα ηηζνζαηά ζοβηνμηήιαηα, ηιήιαηα, Δνβαζηήνζα, Μμκάδεξ, 

Υεζνμονβεία, απαζημφκηαζ δφμ (14) άημια επζπθέμκ, δδθαδή ηνζάκηα επηά (37) ζοκμθζηά  επυπηεξ ηαζ 

ηαεανζζηέξ, βζα ημοξ ηάηςεζ θυβμοξ: 

1) Ζ έηηαζδ ημο Νμζμημιείμο ακένπεηαζ ζηα 12.500 m
2 

, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δμιχκ 

«ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΗΑΠ» ηαζ «ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ». Απαζημφκηαζ 3 (ηνία) άημια 

απμηθεζζηζηήξ απαζπυθδζδξ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηηζνζαηχκ δμιχκ, έκα 

βζα ημκ ηάεε πχνμ λεπςνζζηά,  πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνίκεηαζ ημ Νμζμημιείμ ιε αζθάθεζα 

ζηζξ οπδνεζίεξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ δμιχκ ημο. Γεδμιέκδξ ηδξ επζθοθαηήξ ηαζ ηδξ 

επαβνφπκδζδξ βζα ηδκ πακδδιία απυ ηδ θμίιςλδ covid-19, ηαζ ηζξ κευηενεξ εβηοηθίμοξ ηαζ 

μδδβίεξ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ απμθφιακζδ ηςκ ζπμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ πχνςκ 

πανμπήξ θνμκηίδαξ ζε εοαίζεδηεξ μιάδεξ πθδεοζιμφ ( άημια ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα, 

κμδηζηή οζηένδζδ, ή ροπζηά πάζπμκηεξ), απαζηείηαζ μ ηάεε πχνμξ κα απαζπμθεί ημκ δζηυ ημο 

απμηθεζζηζηά ηαεανζζηή, χζηε κα ηαεανίγμκηαζ επζιεθχξ υθεξ μζ επζθάκεζεξ ηαζ ηα 

ακηζηείιεκα πμο εα ιπμνμφζακ δοκδηζηά κα ιεηαδχζμοκ ημκ ζυ.  

2) Οζ δμιέξ αοηέξ  απέπμοκ ανηεηά πζθζυιεηνα απυ ημ Γ. Ν. Υίμο πμο ανίζηεηαζ ζηδκ πυθδ ηδξ 

Υίμο, δεδμιέκμο υηζ ημ «ΦΤΥΑΡΓΧ» ζηεβάγεηαζ ζημ πςνζυ Νεμπχνζ, πμο απέπεζ 17 

πζθζυιεηνα απυ ημ Νμζμημιείμ Υίμο ηαζ μζ άθθεξ δφμ δμιέξ είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζηδκ 

πενζμπή Λαηυιζ, πμο απέπμοκ 3 πζθζυιεηνα απυ ημ Νμζμημιείμ Υίμο. Δίκαζ ηαηακμδηυ υηζ δ 

πζθζμιεηνζηή απυζηαζδ, δοζπεναίκεζ ηζξ ηαεδιενζκέξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ ηαεανζζηχκ, απυ ημ 

Νμζμημιείμ ζημκ έκα ή  ζημκ άθθμ πχνμ ή απυ ηδ ιία ζηδκ άθθδ δμιή, πάκμκηαξ, ιε ηδκ 

ηαηηζηή ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ ηαεανζζηχκ, πμθφηζιεξ ενβαημχνεξ.  

3) Ακηζιεηχπζζδ επεζβμοζχκ ηαζ απνυαθεπηςκ πενζζηάζεςκ, πεζνζζιυξ φπμπηςκ ηαζ κμζδθεία 

επζαεααζςιέκςκ ηνμοζιάηςκ απυ ημκ κέμ ημνςκμϊυ. 

4) Αολδιέκεξ ακάβηεξ ηαεανζυηδηαξ ηαζ απμθφιακζδξ ζημ Γ. Ν Υίμο. Γεδμιέκμο υηζ ημ Γ. Ν. 

Υίμο «ηοθίηζεζμ», είκαζ ημ ιμκαδζηυ Νμζμημιείμ ζε υθμ ημ Νμιυ, ηαζ εθδιενεφεζ 24 χνεξ 

ηδκ διένα/7 διένεξ ηδκ εαδμιάδα, βζα 55.000 ιυκζιμοξ ηαημίημοξ ηαζ ζηακμπμζδηζηυ ανζειυ 

πνμζθφβςκ   ηαζ θυβς ημο κέμο ζηεθέπμοξ ημνμκμζμφ SARS-COV-2, ηαζ ημο κέμο ηφιαημξ 

θμίιςλδξ πμο πνμαθέπεηαζ κα παναηδνδεεί, απαζηείηαζ δ πζζηή ηαζ αοζηδνή ηήνδζδ ηαζ 

εθανιμβή υθςκ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ιέηνςκ εθέβπμο δζαζπμνάξ ημο ζμφ.Όθεξ μζ ιεθέηεξ ζε 

πενζααθθμκηζηά δείβιαηα, επζαεααζχκμοκ ηδκ πανμοζία ημο ζμφ SARS-CoV-2 ζημκ 

πενζαάθθμκηα πχνμ αζεεκχκ ιε COVID-19 ( πυνηεξ , πυιμθα, δζαηυπηεξ, πθδηηνμθυβζα) ηαζ 
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εκζζπφμοκ ηδκ άπμρδ υηζ μζ επζθάκεζεξ ηαζ ηα ακηζηείιεκα παίγμοκ νυθμ ζηδκ ιεηάδμζδ ημο 

ζμφ. οκεπχξ, μ επανηήξ,ηαεδιενζκυξ, ζπμθαζηζηυξ ηαεανζζιυξ ηαζ απμθφιακζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ υθςκ ακελαζνέηςξ ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ άροπςκ ακηζηεζιέκςκ ημο 

Νμζμημιείμο,( ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ απμθφιακζδξ ζηα βναθεία υθμο ημο 

πνμζςπζημφ, δζμζηδηζηή οπδνεζία, ζηάζεζξ κμζδθείαξ ηαζ υπζ ιυκμκ ηςκ πχνςκ πανμπήξ 

θνμκηίδαξ ηαζ εαθάιςκ κμζδθείαξ αζεεκχκ)  εεςνμφκηαζ απαναίηδηα βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ 

δζαζπμνάξ ημο ζμφ SARS-CoV-2.Σμ ένβμ αοηυ εα πνέπεζ κα εκζζπφεηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ 

ζε κμζδθεουιεκμοξ αζεεκείξ ιε επζαεααζςιέκδ θμίιςλδ, είηε ζημοξ εαθάιμοξ ανκδηζηήξ 

πίεζδξ ημο Νμζμημιείμο ιαξ, είηε ζε πενίπηςζδ πμο εα πνήγμοκ μζ πάζπμκηεξ ιδπακζηήξ 

οπμζηήνζλδξ ζηδκ ΜΔΘ, ακάβηδ αζιμηάεανζδξ, ημηεημφ, Υεζνμονβείςκ ηθπ.Γεδμιέκμο ημο 

υηζ μ επανηήξ ηαζ ζοπκυξ ηαεανζζιυξ ηαζ απμθφιακζδ ημο πενζαάθθμκημξ εεςνμφκηαζ 

απαναίηδηα βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζαζπμνάξ ημο ζμφ SARS-CoV-2, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ 

επάνηεζα εηπαζδεοιέκμο πνμζςπζημφ. 

5) Ζ ιέπνζ ζηζβιήξ εθανιμβή υθςκ ηςκ πνςημηυθθςκ, ημο επζπεζνδζζαημφ ζπεδζαζιμφ ημο 

Νμζμημιείμο ιαξ ηαζ ηδξ  απανέβηθζηδξ ηήνδζδξ  ηςκ μδδβζχκ ημο ΔΟΓΤ, βζα ηδ ιδ 

δζαζπμνά  ημο ζμφ, ιαξ έπεζ απμδείλεζ υηζ υηακ οπάνπεζ δζαπείνζζδ πζεακμφ ηνμφζιαημξ ιε  

θμίιςλδ covid-19 , μ ηαεανζζηήξ πμο ειπθέηεηαζ ζημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδκ απμθφιακζδ ηςκ 

πχνςκ, ακηζηεζιέκςκ ηαζ επζθακεζχκ πμο είκαζ δοκδηζηά ιμθοζιέκεξ απυ ημκ SARS-CoV-2 ( 

ΣΔΠ, Αηηζκμθμβζηυ , απμθφιακζδ αζακζέν, ιέζςκ ιεηαθμνάξ αζεεκμφξ, δζαπείνζζδ 

παναβυιεκςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ ημο πενζζηαηζημφ, δζαπείνζζδ ημο ελμπθζζιμφ 

ηαεανζυηδηαξ, αζθαθήξ έκδοζδ ηαζ αθαίνεζδ ηςκ ιέζςκ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ημο) , δεκ 

δφκαηαζ κα ακηαπελέθεεζ ζε ενβαζίεξ ηαεανζυηδηαξ πμο εα πνμηφρμοκ ηαοηυπνμκα απυ 

ελοπδνέηδζδ ηαζ θνμκηίδα άθθςκ αζεεκχκ ( ππ ζηα ΣΔΠ πμο είκαζ ηαζ μ πχνμξ οπμδμπήξ ) 

ηαζ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζηακυξ ανζειυξ ηαεανζζηχκ κα δζαπεζνζζημφιε ηάεε πνυζεεηδ 

ακάβηδ πμο εκζηήπηεζ. 

6) ημ ακελάνηδημ δζχνμθμ ηηίνζμ ηδξ Μαζεοηζηήξ (βοκαζημθμβζηή ηθζκζηή ηαζ Υεζνμονβεία) 

ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα ημπμεεηδεεί έκαξ ηαεανζζηήξ επζπθέμκ απμηθεζζηζηά ζηα Υεζνμονβεία 

ηδξ Μαζεοηζηήξ ηαζ κα ιδκ ιεηαηζκείηαζ μ ίδζμξ ηαεανζζηήξ βζα ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ απυ 

ηδκ  βοκαζημθμβζηή ηθζκζηή ζηα Υεζνμονβεία (απμθοβή  ιεηαθμνάξ ιζηνμαίςκ ζημκ 

άζδπημ πχνμ ηςκ Υεζνμονβείςκ). 

7) Ο πνμαφθζμξ πχνμξ ημο Νμζμημιείμο θυβς πμθθχκ ηεηναβςκζηχκ ηαζ φπανλδξ ηήπςκ,  

απαζηεί ηαεδιενζκή ηαεανζυηδηα. Έκαξ ηαεανζζηήξ/ηνζα εα πνέπεζ κα έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ημκ 

εοπνεπζζιυ ημο πενζαάθθμκηα πχνμο, ηδκ ζοπκή ηαεανζυηδηα ηςκ οαθμπζκάηςκ,  ηαζ ηδκ 

απμηθεζζηζηή ιεηαθμνά υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ αιέζςξ ιεηά ηδ 

ζοθθμβή ημοξ απυ ηα ηιήιαηα, ζημοξ πχνμοξ πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ. 
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8) Αφλδζδ ελοπδνεημφιεκμο ημζκμφ θυβς πνμζθοβζηχκ- ιεηακαζηεοηζηχκ νμχκ ζημ κδζί ιαξ. 

9) Έπμοκ πνμηφρεζ πνυζεεηεξ ακάβηεξ βζα ενβαζίεξ ηαεανζυηδηαξ θυβς ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ 

ηιδιάηςκ, ιεηεβηαηαζηάζεςκ ηθζκζηχκ, επζζηεοχκ ηηζνζαηχκ δμιχκ, εηηεκχζεςκ ηηζνίςκ.  

10) Ζ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ηδξ ροπζαηνζηήξ ηθζκζηήξ πμο έπεζ δδιμπναηδεεί ηαζ ανίζηεηαζ ζε 

ελέθζλδ, εα δδιζμονβήζεζ πνυζεεηεξ ακάβηεξ βζα πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ. 

11) Σα Δνβαζηήνζα ημο πνχημο μνυθμο (Μζηνμαζμθμβζηυ, Βζμπδιζηυ, Αζιμδμζία, 

Αηηζκμδζαβκςζηζηυ ηαζ Παεμθμβμακαημιζηυ) ελοπδνεημφκηαζ απυ έκακ ηαεανζζηή. 

Απαζημφκηαζ δφμ άημια πνμζςπζημφ ηαεανζυηδηαξ θυβς ηδξ ηνζζζιυηδηαξ ηάπμζςκ πχνςκ, 

ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηαηδβμνζχκ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ  ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα ζπμθαζηζηή 

ηαεανζυηδηα ηαζ απμθφιακζδ. 

12) Με ημ οπάνπμκ πνμζςπζηυ, δεκ ηαθφπημκηαζ ιε εοπένεζα άδεζεξ ηακμκζηέξ ηαζ νεπυ.  

13) Γζα ηα βναθεία ηδξ Γζμίηδζδξ απαζηείηαζ κα οπάνπεζ εοπένεζα πνυκμο ηαζ πνμζςπζημφ χζηε κα 

ιδκ ηαεανίγμκηαζ αζαζηζηά ηαζ πθδιιεθχξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ημο 

ηιήιαημξ ηςκ Δκδμζημπήζεςκ χζηε κα βίκεηαζ δ εκδζάιεζδ ηαεανζυηδηα ηαηά ημκ 

εηηζιχιεκμ πνυκμ. 

14) Δπζηαηηζηή ακάβηδ βζα ζοπκυηενδ ηαεανζυηδηα ζηα Μαβεζνεία ή δοκαηυκ απυ άημιμ 

απμηθεζζηζηήξ απαζπυθδζδξ, θυβς ηήνδζδξ δζαδζηαζζχκ ημο HACCP, ηήνδζδ πνςημηυθθςκ, 

ηήνδζδ ηακυκςκ μνεήξ οβζεζκήξ ηαζ πναηηζηχκ, απμθοβή ιεηαθμνάξ ιζηνμαζαημφ θμνηίμο 

απυ ηαεανζζηέξ ηθζκζηχκ. 

15) Πνμμπηζηή αφλδζδξ κμζμημιεζαηχκ ηθζκχκ ιε ηδκ ζφζηαζδ ημο κέμο μνβακζζιμφ ημο 

Νμζμημιείμο ηαζ ηδκ φπανλδ κέςκ ζαηνζηχκ εζδζημηήηςκ.  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ΚΟΣΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Σμ ιδκζαίμ ηυζημξ βζα ηδκ πνυζθδρδ 37 ηαεανζζηχκ ςξ επζημονζηυ πνμζςπζηυ (ιε ενβμδμηζηέξ 

εζζθμνέξ, ιία ηνζεηία, έκα ηέηκμ, επίδμια παναιεεμνίμο, ακεοβζεζκυ επίδμια ηαζ οπενςνζαηή 

απαζπυθδζδ φρμοξ 62,92 εονχ ιδκζαίςξ, αθέπε πίκαηα 1) εα ακένεεζ ζημ πμζυ ηςκ (1.425,76 εονχ 

+ 62,92 εονχ π 37 ηαεανζζηέξ) 55.081,16 εονχ ηαζ εηδζίςξ (55.081,16 εονχ π 12 ιήκεξ) ζημ πμζυ 

ηςκ 660.973,92 εονχ.  

Πίκαηαξ 1.:Μδκζαίμ ηυζημξ οπενςνζαηήξ απαζπυθδζδξ Καεανζζηχκ (ζφιθςκα ιε ηα 

ζημζπεία ιζζεμδμζίαξ ημο 2020) 

 Κυζημξ 1 (εκυξ) Καεανζζηή ΤΔ 
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Νφπηεξ, Ανβίεξ, Κονζαηέξ ηαζ οπενςνίεξ 62,92 εονχ 

 

πλνιηθό εθηηκώκελν κηζζνδνηηθό θόζηνο θαζαξηόηεηαο κεληαίν= 55.081,16επξώ 

                                                                                              Δηήζην= 660.973,92επξώ 

ΚΟΣΟ ΠΑΓΙΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ημ ιζζεμθμβζηυ ηυζημξ βζα ηδκ οπδνεζία ηδξ Καεανζυηδηαξ, ζηδκ πενίπηςζδ πνυζθδρδξ 

επζημονζημφ πνμζςπζημφ εα πνέπεζ κα πνμτπμθμβζζεεί ηαζ δαπάκδ βζα ηδκ αβμνά απαζημφιεκμο 

πάβζμο ελμπθζζιμφ (αθέπε πίκαηα 2) θυβμ έθθεζρδξ , θεμνάξ αθθά ηαζ παθαζυηδηαξ ημο οθζζηάιεκμο. 

Πίκαηαξ 2. Ακάθοζδ ακαβηαζυηδηαξ πνμιήεεζαξ πάβζμο ελμπθζζιμφ (μζ εηηζιχιεκεξ αλίεξ 

πνμηφπημοκ αάζδ επζζοκαπηυιεκςκ ανπείςκ ζημ πανάνηδια ημο πανυκημξ, ηα είδδ ηαζ ημ πθήεμξ 

αοηχκ πνμηφπημοκ αάζδ ηςκ ακαβηχκ ημο Σιήιαημξ επζζηαζίαξ) 

ΠΑΓΗΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ 

  

ΔΗΓΟ ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ (17%) 

ΣΟΛΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  74 

(37ενβαγυιεκμζ 

π 2 ζημθέξ) 

1991,34 εονχ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ ΜΔ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

1 782,01 εονχ 

ΚΑΡΟΣΗ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 1100LT 

2 545,37 εονχ 

ΚΑΡΟΣΗ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 240LT 

3 347,49 εονχ 

ΜΖΥΑΝΖ ΠΛΤΖ – ΣΔΓΝΧΖ 1 4.028,55 εονχ 

ΣΡΟΛΔΨ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ (ΜΔ ΡΑΦΗΑ) 32 11.381,76 εονχ 

ΤΝΟΛΟ  19.076,52 επξώ 

 

πλνιηθό εηήζην εθηηκώκελν θόζηνο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο (κηζζνδνηηθό θόζηνο θαη θόζηνο 

αγνξάο πάγηνπ εμνπιηζκνύ)660.973,72επξώ + 19.076,52 επξώ= 680.050,24 επξώ. 
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ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Σμ ηυζημξ ηςκ ακαθχζζιςκ εζδχκ ηαεανζυηδηαξ (π.π. ζημφπεξ, θανάζζα, πανηί οβείαξ, ζαημφθεξ, 

πεζνμπεηζέηεξ, οβνά ηαεανζζηζηά ηαζ απμθοιακηζηά, ζθμοββάνζα, πεηζέηεξ ιζηνμζκχκ ηθπ) 

εηηζιάηαζζημ πμζυ ηςκ 30.000 εονχ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ΦΠΑ). Σα ακαθχζζια είδδ 

ηαεανζυηδηαξ ημο ακαδυπμο εα πνέπεζ κα είκαζ εθεβιέκα ηαζ κα πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ 

ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ πχνςκ ημο Νμζμημιείμο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ έρεη ππνινγηζηεί πξνζαύμεζε γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ απξόβιεπησλ πιηθώλ θαζώο 

θαη ππνεθηίκεζεο ησλ αλαιώζεσλ, νη νπνίεο θαηά θνηλή πείξα είλαη είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ. 

Σν αλσηέξσ ζπλνιηθό θόζηνο πξνθύπηεη βάζε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ εμόδσλ πξνκήζεηαο 

ησλ ελ ιόγν πιηθώλ από 01/01/2020 έσο 31/12/2020. 

ΣΤΥΟΝ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΚΟΣΗ - ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΚΟΣΗ  

Γηνηθεηηθό Κόζηνο Ννζνθνκείνπ γηα ηελ δηαρείξηζε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνύ παξνρήο ππεξεζηώλ 

θαζαξηόηεηαο 

Ζ πνυζθδρδ επζημονζημφ πνμζςπζημφ 37 αηυιςκ, δ ζοκεπήξ πνμιήεεζα ηςκ απαζημφιεκςκ οθζηχκ 

& ακαθςζίιςκ ιέζς δδιυζζςκ δζαβςκζζιχκ, δ ιδκζαία ιζζεμδμζία ημο πνμζςπζημφ αοημφ, δ 

επμπηεία ημο πνμζςπζημφ αοημφ ηαζ δ επζζηαζία απμηεθμφκ ζδιακηζηή δζμζηδηζηή επζαάνοκζδ ηςκ 

ανιμδίςκ ηιδιάηςκ (Σιήια Γζαπείνζζδξ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ, Λμβζζηήνζμ, Γναθείμ 

Μζζεμδμζίαξ, Γναθείμ Δπζζηαζίαξ, Σιήια Πνμιδεεζχκ ηθπ) ημο Νμζμημιείμο ηαζ ζε ηαιία 

πενίπηςζδ δεκ ιπμνμφκ κα απμννμθδεμφκ πςνίξ επζπθέμκ ηυζημξ. Σα παναπάκς εηθναγυιεκα ζε 

ηυζημξ απμηζιυκηαζ ζε πενίπμο 30.000,00€. 

φιθςκα ιε ηζξ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ ημο Νμζμημιείμο βζα ηζξ οπδνεζίεξ ηαεανζυηδηαξ απαζηείηαζ 

αζθάθζζδ αζηζηήξ εοεφκδξ . Σμ Νμζμημιείμο δεκ ιπμνεί κα δζαεέηεζ ηέημζμ αζθαθζζηήνζμ εκχ μζ 

ζδζςηζηέξ εηαζνείεξ δζαεέημοκ ηαζ ιε πμζυ ηέημζμ χζηε κα ηαθοθεεί μπμζαδήπμηε γδιζά ιπμνεί κα 

ζοιαεί ηαηά ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ. Σμ ηυζημξ ημο αζθαθζζηδνίμο απμηζιάηαζ ζε 5.000,00€. 

Σέθμξ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί ηαζ κα απμηζιδεεί ηαζ ημ βεβμκυξ πςξ μζ οβεζμκμιζημί πχνμζ, υπςξ αοημί 

ημο Νμζμημιείμο είκαζ πχνμζ ιεβάθδξ εοαζζεδζίαξ ηαζ δ ηαεανζυηδηα ημοξ απμηεθεί ιέβζζηδ 

πνμηεναζυηδηα. Σμ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθδεεί πνέπεζ κα είκαζ άνηζα εηπαζδεοιέκμ ηαζ 

απμθφηςξ ελεζδζηεοιέκμ. Ακ ημ Νμζμημιείμ πνμαεί ζηδκ πνυζθδρδ αηυιςκ πνέπεζ κα ηζκήζεζ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ αοημφ. Δπίζδξ ζηδκ πενίπηςζδ ακαννςηζηχκ 

αδεζχκ δ απνυαθεπηςκ απμοζζχκ ημ Νμζμημιείμ δεκ ιπμνεί κα ηζξ ηαθφρεζ εκχ ιζα ζδζςηζηή 

εηαζνεία έπεζ αοηήκ ηδκ δοκαηυηδηα. Σα παναπάκς πνέπεζ επίζδξ κα απμηζιδεμφκ ημζημθμβζηά, ηαζ 
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ηα 25.000,00€ εηδζίςξ είκαζ ιζα θμβζηή εηηίιδζδ. Οπυηε ηα ζοκμθζηά απνυαθεπηα ηυζηδ ακένπμκηαζ 

πενίπμο ζε 60.000,00€ εηδζίςξ. 

Δπίζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ μζ Τπδνεζίεξ Καεανζυηδηεξ πνέπεζ κα εηηεθμφκηαζ 

ζφιθςκα ιε πζζημπμζδιέκα ζοζηήιαηα ISOβζα ηδκ πμζυηδηα, ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ. Σμ Νμζμημιείμ δεκ δζαεέηεζ ηέημζεξ πζζημπμζήζεζξ πμο δζαζθαθίγμοκ πμζμηζηυηενεξ 

Τπδνεζίεξ εκχ μζ Ηδζςηζηέξ Δηαζνείεξ έπμοκ. 

ΜΗΘΟΓΟΣΗΚΟ ΚΟΣΟ 660.973,92€ 

ΠΑΓΗΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΔΡΑΝ 

ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ 

19.076,52 € 

ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

30.000,00 € 

ΣΤΥΟΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΟΣΖ - 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΚΟΣΖ 

60.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 770.050,44 € 

 

Σμ παναπάκς ζφκμθμ ηςκ 770.050,44€ απμηεθεί ημ ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ ημ εθάπζζημ ηυζημξ βζα 

ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ιε πνμζςπζηυ ημο Νμζμημιείμο. 

ΑΝΑΓΟΥΟ – ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Κόζηνο γηα ηνλ Καζαξηζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

  

Α Ανζειυξ ενβαγμιέκςκ 

37 ηαεανζζηέξ/ηαεανίζηνζεξ& επυπηεξ 
πθήνμοξ απαζπυθδζδξ βζα ημ πνυβναιια 
ηαεανζζιμφ ημο Νμζμημιείμο 

Β Ζιένεξ ηαζ χνεξ ενβαζίαξ 
Γεοηένα έςξ Κονζαηή υθμ ημ 24ςνμ 
ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια ηαεανζζιμφ 

Γ 
οθθμβζηή ζφιααζδ ενβαζίαξ ζηδκ 
μπμία οπάβμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ: 

Δεκζηή Γεκζηή οθθμβζηή φιααζδ 
Δνβαζίαξ (Δ.Γ...Δ.) 2021 (Π.Κ. 16/1-7-

2021),  Τπμονβζηή Απυθαζδ 
4241/127/2019 (ΦΔΚ Σεφπμξ Β’ 

173/30.01.2019). 
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Γ1 Μζηηέξ Απμδμπέξ Δνβαγμιέκςκ 

 

   338.144,29 €  
 

Γ2 
Δπζπθέμκ Κυζημξ Κονζαηχκ & 
Ανβζχκ 

 

 23.576,40 €  
 

Γ3 Δπζπθέμκ Κυζημξ Νοπηενζκχκ 

 

 9.230,76 €  
 

Γ4 Γχνμ Υνζζημοβέκκςκ 

 

 30.961,96 €  
 

Γ5 Γχνμ Πάζπα 

 

18.577,18 €  
 

Γ6 Δπίδμια Αδείαξ  
 

  15.456,31 €  
 

Γ7 Κυζημξ Ακηζηαηάζηαζδξ 

 

  36.328,91 €  
 

Γ8 Απμγδιίςζδ Ακηζηαηαζηαηχκ 

 

   3.027,41 €  
 

Γ9 

οκμθζηυ φρμξ ημο  πμζμφ πμο αθμνά 
ηζξ πάζδξ θφζεςξ κυιζιεξ απμδμπέξ 
ηςκ ενβαγμιέκςκ 

 

475.303,22 €  
 

Δ1 
 Ύρμξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ 
ιε αάζδ ηα πνμτπμθμβζζεέκηα πμζά 

 

  125.860,29 €  
 

Δ2 οκμθζηυ Δνβαηζηυ Κυζημξ 

 

601.163,51 €  
 

Σ 
Κυζημξ οπέν Καηαζηδκχζεςκ 
(ΔΛΠΚ) 740,00 € 

Ε 
Γζμζηδηζηυ Κυζημξ  
(2% επί ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ) 

 

  12.023,27 €  
 

Ζ 

Κυζημξ Δλμπθζζιμφ ηαζ 
ιδπακδιάηςκ ηαεανζζιμφ 
(απμζαέζεζξ, αθάαεξ, ζοκηήνδζδ) ηαζ 
Κυζημξ Ακαθςζίιςκ οθζηχκ 
ηαεανζυηδηαξ 

(2% επί ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ) 

  12.023,27 € 
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Θ  Κυζημξ Δζδχκ Αημιζηήξ Τβζεζκήξ 

(3% επί ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ) 

 

  18.034,91 €  
 

Η Δνβμθααζηυ Κένδμξ 

(2% επί ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ)   12.023,27 € 

Κ Παναηνάηδζδ Φυνμο 8% 
           57.044,19 €  

 

Λ 

Νυιζιεξ ηναηήζεζξ επί ηδξ αλίαξ ημο 
ηζιμθμβίμο πμο εα εηδίδεηαζ ιδκζαίςξ 

(2% Τπμονβείμο οβείαξ ηαζ 0,1554% 
οπέν ηνίηςκ) 

 

  15.684,55 €  
 

Μ Γζα ακάπηολδ ακηαβςκζζιμφ 
 

27.239,89 €  
 

Ν 
οκμθζηυξ Πνμτπμθμβζζιυξ πςνίξ 
ΦΠΑ 

756.000,00 € 

    

Σμ παναπάκς ζφκμθμ ηςκ 756.000,00€ απμηεθεί ημ ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ ημ ιέβζζημ ηυζημξ βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ιε επζθμβή ακαδυπμο απυ Γζαβςκζζιυ, ηαεχξ δ δζεκένβεζα δζαβςκζζιμφ εα 

μδδβήζεζ ζε ακάπηολδ ακηαβςκζζιμφ ηαζ επίηεολδ ιείςζδξ ηζιήξ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

πγθξηηηθά ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη  δεκνζηνλνκηθό όθεινο γηα ηελ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ζηελ πεξίπησζε 

αλαδόρνπ δηόηη: 

Α) ηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ πιήξνπο απαζρόιεζεο ην ειάρηζην εηήζην 

θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: 770.050,44 € 

Β) ηελ πεξίπησζε πνπ αλαηεζεί ζε αλάδνρν ην εηήζην θόζηνο αλέξρεηαη  ζην πνζό ησλ 756.000,00 

€(χωρίς ΦΠΑ)ην κέγηζην θαζώο ν αληαγσληζκόο ζα ζπκβάιεη ζε κείσζε ηηκήο.  

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. 

Με ηελ παξαπάλσ κειέηε έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλεθηηκεζνύλ όινη νη παξάγνληεο νηθνλνκηθνί θαη 

ηερληθνί πνπ ζπληεινύλ ζηελ θάιπςε ηεο κεγάιεο αλάγθεο θαη κέγηζηεο πξνηεξαηόηεηαο ησλ Τπεξεζηώλ 
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Καζαξηζκνύ γηα ηνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε πσο αλ θαη ην 

θόζηνο θαίλεηαη παξαπιήζην ε επηινγή ηδησηηθήο εηαηξείαο εκθαλίδεη ζεκαληηθό δεκνζηνλνκηθό όθεινο 

θαζώο αθελόο εμαζθαιίδεη θαιύηεξε θαη εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία θαη αθεηέξνπ δελ επηβαξύλεη ηηο 

ππάξρνπζεο δνκέο κε επηπιένλ εξγαζίεο ελώ είλαη θαη θαηά έλα πνζνζηό νηθνλνκηθόηεξε ιύζε. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο  ζαο ελέξγεηεο. 

             Με ηηκή 

Σδηαηδηάο Υαξάιακπνο 

σηεξίνπ Άλλα 

Βελέηνο Δπζηξάηηνο» 
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« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Χίος , 15/09/2021 

    2δ Τ.ΠE. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ                Ανζε. Πνςη.:15133/17.09.2021 

      ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

   «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟ∆ΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ∆ΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ∆ΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 

∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑ∆ΔΗΞΖ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ & ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

Οζ υνμζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηδξ πανμφζαξ απμηεθμφκ ηα εθάπζζηα ακαβηαία παναηηδνζζηζηά ηδξ 

οπδνεζίαξ πμο απαζημφκηαζ, πνμηεζιέκμο αοηή κα πνμζδζμνζζεεί ακηζηεζιεκζηά µε ηνυπμ πμο κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο, είκαζ δε απανάααημζ ηαζ δ μπμζαδήπμηε µδ ζοιιυνθςζδ 

πνμξ αοημφξ ζοκεπάβεηαζ απυννζρδ ηδξ πνμζθμνάξ, ζφµθςκα µε ηδκ ηνίζδ ηδξ ανµυδζαξ Δπζηνμπήξ 

Αλζμθυβδζδξ. 

 

ε μνζζιέκα ζδιεία ζηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο αημθμοεμφκ ηαζ υπμο δεκ είκαζ εθζηηή δ πθήνδξ ηεπκζηή 

πενζβναθή ηςκ γδημοιέκςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ίζςξ κα ακαθένμκηαζ εκδεζηηζηά ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα 

ή εµπμνζηά ζήµαηα. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ηα γδημφιεκα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ είκαζ απθχξ ακηίζημζπα ή 

ζζμδφκαια ηςκ εκδεζηηζηχξ ακαθενμµέκςκ. Οζ οπμρήθζμζ μζημκμµζημί θμνείξ µπμνμφκ κα οπμαάθθμοκ 

πνμζθμνέξ ηεηµδνζχκμκηαξ µε ημκ ηαθφηενμ ηαηά ηδκ ηνίζδ ημοξ ηνυπμ ηδκ ακηζζημζπία.  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
Η. ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
Άξζξν 1.  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ απμθφιακζδ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ εκ 
βέκεζ πχνςκ ημο Γ.Ν.XIOΤ«ΚΤΛΗΣΔΗΟ», ηαζ ηςκ δμιχκ «ΦΤΥΑΡΓΧ» ηαζ «ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ» 
ζοκμθζηήξ εηηάζεςξ 31.705,91 m2 ( εη ηςκ μπμίςκ ηα 3.629,18 m2 δεκ είκαζ ζε πνήζδ, ηαηά ηδ ζφκηαλδ ημο 
πανυκημξ),ηαε΄ υθμ ημ 24ςνμ ηαζ βζα υθεξ ηζξ διένεξ ημο πνυκμο, οπυ ημοξ παναηάης υνμοξ ηαζ 
πνμτπμεέζεζξ.  
 

2. ε υθα ηα ζηάδζα ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί ηδ κμιμεεζία, ηζξ ηείιεκεξ 
οβεζμκμιζηέξ ηαζ αζηοηηδκζαηνζηέξ δζαηάλεζξ, ημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ θεζημονβίαξ ημο Νμζμημιείμο , 
ημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο ηδνμφκηαζ ζε αοηυ. 
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3. Ο ηαεανζζιυξ ηςκ πχνςκ εα βίκεηαζ ηαεδιενζκά πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ Κονζαηχκ, ανβζχκ ηαζ 
ελαζνεηέςκ διενχκ υθμ ημ εζημζζηεηνάςνμ, πενζθαιαάκεζ δε υθα ηα ηιήιαηα ηαζ πχνμοξ ημο Νμζμημιείμο 
πμο ηαηά ηδκ ηαηάνηζζδ ηδξ ζφιααζδξ θεζημονβμφκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ. Ο ακάδμπμξ είκαζ ελάθθμο 
οπμπνεςιέκμξ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο Νμζμημιείμο, κα 
ηαεανίγεζ ηαζ ηοπυκ πχνμοξ ημο Νμζμημιείμο πμο ηαηά ηδ ηαηάνηζζδ ηδξ ζφιααζδξ δεκ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ. Ζ ζοιιεημπή ζηδκ πανμφζα ζδιαίκεζ βκχζδ εη ιένμοξ ημο ακαδυπμο ηςκ πχνςκ 
αηυιδ ηζ ακ δεκ ακαθένμκηαζ νδηά ζηδκ πανμφζα ή οπάνπεζ εφθμβδ απυηθζζδ ζηδκ έηηαζή ημοξ. 

 

4. Ζ οπδνεζία έπεζ ημ δζηαίςια κα ακαεέζεζ ζημκ ακάδμπμ πνυζεεηεξ ενβαζίεξ πένακ ηςκ ζοιααηζηχκ ζε πμζμζηυ 
ιέπνζ 30 % βζα ηάθορδ ηοπυκ εηηάηηςκ ακαβηχκ πμο δεκ ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ ηαζ εα πνέπεζ κα εζδμπμζείηαζ 
εββνάθςξ απυ ηδκ οπδνεζία ζε εφθμβμ πνμκζηυ δζάζηδια. Ζ ηζιή ηςκ πνμζεέηςκ ενβαζζχκ εα οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ 
πνμζθενεείζα ηζιή, δ μπμία δεζιεφεζ ημκ ακάδμπμ. Δπίζδξ δ οπδνεζία ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημοξ πχνμοξ εθυζμκ δε 
θεζημονβμφκ ηαζ ημ ηίµδµα εα ιεζςεεί µε ακάθμβδ ιείςζδ ημο πνμζςπζημφ. 
 

5. Χξ μθμηθήνςζδ ημο ηαεανζζιμφ εεςνείηαζ ηαζ δ απμημιζδή ηςκ απμαθήηςκ υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ πμο εα 
βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ ηαζ ηςκ Δπμπηνζχκ 
Γδιυζζαξ Τβείαξ ημο Νμζμημιείμο ιαξ. 

 

6. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα βκςνίγεζ ηαζ κα ηδνεί ηδκ ζζπφμοζα Δθθδκζηή κμιμεεζία βζα ηδκ δζαπείνζζδ 
ηςκ κμζμημιεζαηχκ απμαθήηςκ (Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ ΚΤΑ146143/2012, ΦΔΚ 1537). Σα 
κμζμημιεζαηά απυαθδηα εα δζαπςνίγμκηαζ ζηα: α) αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα (ΑΑ), ηα μπμία 
ημπμεεημφκηαζ ζε ιαφνμοξ ζάημοξ ιζαξ πνήζδξ α) ακηγώο κνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ), ηα μπμία 
ημπμεεημφκηαζ ζε ηίηνζκμοξ ζάημοξ ή δμπεία ιζαξ πνήζδξ (αζπιδνά),αδζαθακή, αδζάηνδηα ,αδζαπέναζηα 
απυ οβναζία β) κεηθηά επηθίλδπλα απόβιεηα (ΜΔΑ),ηαζ άιια επηθίλδπλα απόβιεηα (ΑΔΑ), ηα μπμία 
ημπμεεημφκηαζ ζε εζδζηά πανημηοηία ιζαξ πνήζδξ (Hospital boxes) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηθείκμκηαζ ζε ηυηηζκμ 
ζάημ. δ) οθζηά πνμξ ακαηφηθςζδ, ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ζε ιπθε ή δζαθακείξ ζάημοξ ιζαξ πνήζδξ. Όθμζ 
μζ ζάημζ εα απμιαηνφκμκηαζ υηακ έπμοκ βειίζεζ ηαηά ηα 2/3 ηαζ εα δέκμκηαζ ιε ζθζβηηήνα. Απαναίηδηα 
υθμζ μζ ζάημζ εα θένμοκ αοημηυθθδηδ εηζηέηα ζηδκ μπμία εα ακαβνάθεηαζ ημ ηιήια απ' ημ μπμίμ 
πνμένπμκηαζ, δ διενμιδκία ηαζ δ χνα απμημιζδήξ. Όθμζ  μζ ζάημζ εα πνέπεζ κα είκαζ αδζαθακείξ, 
αδζάηνδημζ ηαζ αδζαπέναζημζ απυ οβναζία ηαζ εα πνέπεζ κα ζοθθέβμκηαζ υηακ έπμοκ βειίζεζ ηαηά ηα 2/3 

ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ημοξ. Όθμζ μζ ζάημζ εα θένμοκ αοημηυθθδηδ εηζηέηα ζηδκ μπμία εα ακαβνάθεηαζ ημ 
Νμζμημιείμ, ημ ηιήια απυ ημ μπμίμ πνμένπμκηαζ , δ διενμιδκία , δ χνα απμημιζδήξ ηαζ ημ υκμια ημο 
οπαθθήθμο ηαεανζυηδηαξ. Τπμπνεςηζηά εα δέκμκηαζ ιε ζθζηηήνα-δειαηζηά. Σα απυαθδηα εα πνέπεζ κα 
ζοθθέβμκηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ πθδζζέζηενα ζημκ ηυπμ παναβςβήξ ημοξ ηαζ απμηθείμκηαζ μζ δζαδζηαζίεξ 
εηηέκςζδξ ηαζ επακαθαιαακυιεκδξ πθήνςζδξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ. Κάεε θμνά εα αθθάγεζ μ ζάημξ ηαζ ιζα 
θμνά ηδκ διένα εα πθέκμκηαζ μζ πενζέηηεξ ζημοξ εαθάιμοξ ηαζ ζημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ 
(εζςηενζημφξ-ελςηενζημφξ).  
 Γζα ηδ ιεηαθμνά ηςκ απμαθήηςκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηνμπήθαημζ ηάδμζ, πςνδηζηυηδηαξ    350-500 

lt,  μζ μπμίμζ εα ηθείκμοκ αζθαθχξ ηαζ εα απμθοιαίκμκηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε αάνδζαξ. Οζ ηνμπήθαημζ ηάδμζ εα 

δζαηνίκμκηαζ ζε μζηζαηχκ (αζηζηχκ ) ηαζ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ. Οζ ζάημζ εα πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ 

ζημκ ηνμπήθαημ ηάδμ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ζήιακζδ. Οζ ηάδμζ εα πνέπεζ κα είκαζ ακμλείδςημζ, πςνδηζηυηδηαξ 

350-500 lt, εα δζαεέηεζ ηαπάηζ ηαζ πνμζηαηεοηζηά βζα ηδκ απμθοβή πνυζηνμοζδξ. ημκ ποειέκα ημοξ εα 

οπάνπεζ απμπέηεοζδ βζα ημκ ζοπκυ ηαεανζζιυ ημοξ. Ο ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ εηηυξ απυ ηδκ ζοθθμβή υθςκ 

ηςκ ηαηδβμνζχκ απμαθήηςκ , ηδκ ιεηαθμνά ημοξ ζημοξ πχνμοξ πνμζςνζκήξ θφθαλδξ, ηδκ ζςζηή 

ημπμεέηδζδ ιέζα ζημοξ ροηηζημφξ εαθάιμοξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα πενζιεηνζηά ηςκ ροηηζηχκ 

εαθάιςκ ηαζ ηςκ θμζπχκ απμεδηεοηζηχκ πχνςκ (press container). ε πενίπηςζδ πμο δεκ ηδνείηαζ δ 
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δζαδζηαζία δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ, δ Γζμίηδζδ ημο Νμζμημιείμο  έπεζ  ημ δζηαίςια κα επζαάθθεζ 

πνυζηζιμ έςξ 300 € βζα ηάεε πανάααζδ. 

7. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέηεζ υθα ηα ακαβηαία ιδπακήιαηα, οθζηά ηαζ ελμπθζζιυ βζα ηδκ πανμπή 
ηςκ οπδνεζζχκ ημο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζάημοξ απμαθήηςκ (ηυηηζκμοξ-ηίηνζκμοξ  ζηακμφξ κα οπμδεπημφκ 
ηοηία ηςκ 60 lt ) ηαζ ιαφνμοξ δζαθυνςκ ιεβεεχκ.  

 

8. Σα ιδπακήιαηα ηαζ μ ελμπθζζιυξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαεανζζιμφ πνέπεζ κα είκαζ 
θεζημονβζηά ηαζ κα ανίζημκηαζ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ ηυζμ απυ άπμρδ θεζημονβίαξ υζμ ηαζ απυ ειθάκζζδ.  

 

9. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέηεζ υθα ηα απαναίηδηα οθζηά ηαεανζζιμφ, ηα μπμία εα πνέπεζ κα 
απμδεζηκφεζ ιε ζπεηζηά έββναθα υηζ είκαζ πνχηδξ πμζυηδηαξ.  

 

10. ε πενίπηςζδ αθάαδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ μ ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηα ακηζηαηαζηήζεζ αιέζςξ 
χζηε δ εηηέθεζδ ημο ακαθδθεέκημξ ένβμο κα είκαζ απνυζημπηδ.  

 

11. Σμ Νμζμημιείμ εα πανέπεζ ζημκ ακάδμπμ πχνμ βζα ηδκ θφθαλδ ηςκ ενβαθείςκ, ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ηςκ 
οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ απμδοηήνζα βζα ημ πνμζςπζηυ ημο. Σα οθζηά πμθθαπθχκ πνήζεςκ 
(ζθμοββανίζηνεξ, ιάπεξ ιε ιζηνμσκεξ, πακάηζα) εα πθέκμκηαζ ζε πθοκηήνζα ηαζ εα ζηεβκχκμκηαζ ζε 
ζηεβκςηήνζα πμο εα ανίζημκηαζ εκηυξ ημο πχνμο ημο κμζμημιείμο. Ο ακάδμπμξ μθείθεζ κα δζαηδνεί ηδκ 
ηάλδ ηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ αοηχκ ηαζ κα ημοξ επζζηνέρεζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ζφιααζδξ ζηδκ 
ανπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ. Ο ακάδμπμξ έπεζ οπμπνέςζδ κα αδεζάγεζ ημοξ πχνμοξ πμο ημο παναζπέεδηακ βζα 
ηδκ ενβαζία ημο ιε δζηά ημο έλμδα, ιυθζξ αοηά γδηδεμφκ απυ ημ Νμζμημιείμ. Ο ενβμδυηδξ δεκ εοεφκεηαζ 
βζα ηθμπή ή θεμνά βζα μπμζμδήπμηε θυβμ, ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο θένκεζ ή έπεζ απμεδηεοιέκα μ ακάδμπμξ 
ηαζ μζ οπάθθδθμί ημο ζημ πχνμ ημο Νμζμημιείμο. 

 

12. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί υθμοξ ημοξ ηακυκεξ ποναζθάθεζαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηαζ κα ζοιιμνθχκεηαζ 
ιε ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ ημο Νμζμημιείμο ιαξ. 

 

13. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ μπμζαζδήπμηε γδιζάξ ή αθάαδξ πμο εα πνμηθδεεί ζημ 
πνμζςπζηυ ηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Νμζμημιείμο ή ζε μπμζμκδήπμηε ηνίημ, εθ' υζμκ αοηή μθείθεηαζ ζε 
οπαζηζυηδηα ηςκ οπαθθήθςκ ημο ζδίμο (ακαδυπμο) ή ηςκ ενβαζζχκ ημο.  

 

14. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί έκηοπδ αθθδθμβναθία µε ημοξ ανιυδζμοξ ημο Νμζμημιείμο µε ζημπυ 
ηδκ επζζήιακζδ ηοπυκ παναθείρεςκ υζμ ηαζ παναπυκςκ. 

 

15. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ακηζηαεζζηά αιέζςξ ηάεε έθθεζρδ ηαζ πανάθεζρδ ή πθδιιεθή ενβαζία πμο εα 
παναηδνείηαζ ηαζ βκςζημπμζείηαζ ζ’ αοηυκ απυ ημοξ οπεφεοκμοξ ημο Νμζμημιείμο ηαζ ηδκ Δ.Ν.Λ. Ζ 
βκςζημπμίδζδ αοηή εα θοθάζζεηαζ ζημ θάηεθμ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ζημ βναθείμ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ 
ημο Νμζμημιείμο. Δάκ μ ακάδμπμξ δεκ θνμκηίγεζ ζφιθςκα µε ηα ακςηένς βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ 
έθθεζρδξ ή πανάθεζρδξ ή πθδιιεθμφξ ενβαζίαξ εα επζαάθθμκηαζ απυ ημ Νμζμημιείμ ιαξ, μζ πμζκζηέξ νήηνεξ 
ιε υηζ πνμαθέπεηαζ  ζημ άνενμ 218 ημο Ν. 4412/16 υπςξ ζζπφεζ, παναηναημφιεκδξ απυ ηδκ ιδκζαία αιμζαή. ε 
ηάεε πενίπηςζδ ημ Νμζμημµείμ δζηαζμφηαζ κα ηδνφλεζ έηπηςημ ημκ ακάδμπμ πςνίξ άθθδ δζαηφπςζδ. 

 

17. Γζα μπμζαδήπμηε αθθαβή ηνυπμο ηαεανζυηδηαξ ηαζ πνήζδξ οθζηχκ πνέπεζ κα οπάνπεζ έβηνζζδ απυ ηδκ 
Δ.Ν.Λ ηαζ ηζξ Δπυπηνζεξ Γδιυζζαξ Τβείαξ . Ζ έβηνζζδ αοηή εα θοθάζζεηαζ ζημ θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ ζημ 
βναθείμ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ ημο Νμζμημιείμο. 

 

18. Καηά ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ απυ ημκ ακάδμπμ, δεκ πνέπεζ κα παναηςθφεηαζ δ θεζημονβία ημο 
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Νμζμημιείμο μφηε κα εκμπθμφκηαζ αζεεκείξ, πνμζςπζηυ ηαζ επζζηέπηεξ.  
 

19. Ο ακάδμπμξ πνέπεζ κα θνμκηίγεζ βζα ηδκ έβηαζνδ ακάθδρδ οπδνεζίαξ απυ ημοξ οπαθθήθμοξ ημο ηαζ βζα ηδκ 
απμπχνδζή ημοξ απυ ημ Νμζμημιείμ, µεηά ημ ηέθμξ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ.  

 

20. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ πμο 
ζοκεπάβεηαζ δ πανμπή οπδνεζζχκ ζημ πχνμ εκυξ Νμζδθεοηζημφ Ηδνφιαημξ.  

 

21. Πνζκ ηδκ ακάθδρδ ηδξ ενβαζίαξ μ ακάδμπμξ ηαηανηίγεζ ιε ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ ημο Σιήιαημξ Δπζζηαζίαξ 
& Ηιαηζζιμφ ημο Νμζμημιείμο, πνυβναιια βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ. 
Δπζπθέμκ ιέηνα απμθφιακζδξ ιπμνμφκ κα γδηδεμφκ απυ ημκ ενβμδυηδ (δζαπείνζζδ ηνίζεςκ, ειθάκζζδ 
εκδδιζχκ, επζδδιζχκ, πακδδιζχκ).  
 

22. Ο ακάδμπμξ επζαανφκεηαζ ιε υθα ηα έλμδα πμο αθμνμφκ ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημο (υπςξ ζημθέξ 
πνμζςπζημφ, οθζηά ηαεανζυηδηαξ, ιδπακήιαηα, ελμπθζζιυ, ζαημφθεξ απμννζιιάηςκ 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ηθείζηνςκ αοηαζθάθζζδξ ηςκ απμαθήηςκ) . 

 

23. Ο ακάδμπμξ επζαανφκεηαζ επίζδξ ιε ηδκ πανμπή ηςκ παναηάης εζδχκ αημιζηήξ οβζεζκήξ βζα ηζξ ακάβηεξ 
ηςκ αζεεκχκ, ηςκ επζζηεπηχκ ηαζ ημο πνμζςπζημφ ημο Νμζμημιείμο (πανηί οβείαξ ζε νμθυ, πεζνμπεηζέηεξ 
ζε θφθθμ ηαζ ζε νμθυ, ηαζ  ηνειμζάπμοκμ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ απαζηείηαζ ηαηηζηυξ ηαζ επακαθαιαακυιεκμξ 
εθμδζαζιυξ ιε οθζηά (πανηί, πεζνμπεηζέηεξ, ζαπμφκζ, ηηθ.) ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ χζηε κα ιδκ 
παναηδνμφκηαζ θαζκυιεκα έθθεζρδξ ηαηά ελαημθμφεδζδ. Δπζζοκάπηεηαζ  ακαθοηζηυξ πίκαηαξ πμζμηήηςκ 
βζα υθα ηα είδδ πμο γδημφκηαζ. 

 

24. Ο ακάδμπμξ δεκ επζαανφκεηαζ ιε δαπάκεξ φδνεοζδξ, πανμπήξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, εένιακζδξ, 
ηθζιαηζζιμφ ηαζ ηαοζίιςκ, ηα μπμία αανφκμοκ ημ Νμζμημιείμ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ εφθμβδξ πνήζδξ 
ηαζ ηαηακάθςζδξ απυ ημκ ακάδμπμ.  

 

25. Απαβμνεφεηαζ ζημκ ακάδμπμ κα δζαηυρεζ βζα μζμδήπμηε θυβμ ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημο. Γζα ημ θυβμ 
αοηυ μ ακάδμπμξ δδθχκεζ ζηδκ πνμζθμνά ημο υηζ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ 
ημο ζοκεπχξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ πενίπηςζδξ απενβίαξ πνμζςπζημφ.  

 

Άξζξν 2. 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

 

1. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέζεζ έιπεζνμ πνμζςπζηυ (ιε πνμτπδνεζία ζε πχνμ πανμπήξ 
Τπδνεζζχκ Τβείαξ) πμο δεκ εα εκαθθάζζεηαζ ζοπκά, εηπαζδεοιέκμ ζε βεκζημφξ ηαζ εζδζημφξ 
ηακυκεξ οβζεζκήξ, ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ενβαζίαξ ημο, ζφιθςκα ιε πνυβναιια πμο εα έπεζ 
οθμπμζδεεί ηαζ εα ηαηαηεεεί.  

 

2. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ ζοκεπή εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ημο βζα 
εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πνήζδ ηςκ οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ, ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ οβζεζκή χζηε κα 
οθμπμζμφκηαζ μζ κμιμεεηζηέξ απαζηήζεζξ. Σα έλμδα αοηά αανφκμοκ απμηθεζζηζηά ημκ ακάδμπμ.  

 

3. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ ζηδκ απανέβηθζηδ ηήνδζδ ηδξ εηάζημηε ζζπφμοζαξ ενβαηζηήξ ηαζ 
αζθαθζζηζηήξ κμιμεεζίαξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ πανμπή ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ ημο, ζδίςξ δε ςξ 
πνμξ ηδκ ηαηααμθή ηςκ απμδμπχκ, μζ μπμίεξ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηαηχηενεξ 
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ηςκ πνμαθεπμιέκςκ απυ ηδκ μζηεία ..Δ, ηδκ ηήνδζδ ημο κμιίιμο ςνανίμο, ηςκ υνςκ οβζεζκήξ 
ηαζ αζθάθεζαξ ηθπ. Πανάααζδ ηδξ οπμπνέςζδξ αοηήξ δίκεζ ημ δζηαίςια ζημ Νμζμημιείμ βζα 
ιμκμιενή ηαηαββεθία ηδξ ζοιαάζεςξ ηαζ ηήνολδ ημο ακαδυπμο ςξ έηπηςημο . 

 

4. Σμ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ ζπεηζηά µε ηδκ οβζεζκή 
ηαζ αζθάθεζά ημο ηαζ μ ακάδμπμξ είκαζ απμηθεζζηζηυξ ηαζ ιυκμξ οπεφεοκμξ πμζκζηά ηαζ αζηζηά βζα 
ηάεε αηφπδια πμο ηοπυκ πνμηφρεζ.  

 

5. ημ Νμζμημιείμ εα παναδμεμφκ απμδεζηηζηά αζθάθζζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ Η.Κ.Α ή ζε άθθμ 
δδιυζζμ μνβακζζιυ. Αθθμδαπμί ιπμνμφκ κα απαζπμθδεμφκ ιυκμ εθ' υζμκ έπμοκ ηα απαναίηδηα 
έββναθα παναιμκήξ ηαζ ενβαζίαξ ζηδκ Δθθάδα. Ο ενβμδυηδξ ιπμνεί κα γδηήζεζ μπμηεδήπμηε 
μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία βζα ηδκ ενβαζζαηή ζπέζδ ημο πνμζςπζημφ ιε ημκ ακάδμπμ.  Ο Ακάδμπμξ 
οπμπνεμφηαζ κα δζαεέηεζ αζαθίμ πανμοζίαξ πνμζςπζημφ ιε ανίειδζδ ακά ζεθίδα, ιε 
μκμιαηεπχκοια, εεςνδιέκμ απυ ημ Νμζμημιείμ υπμο ημ πνμζςπζηυ εα οπμβνάθεζ ηαηά ηδκ 
άθζλδ ηαζ απμπχνδζή ημο. Σμ αζαθίμ αοηυ εα εθέβπεηαζ ηαζ εα οπμβνάθεηαζ απυ ημ Γναθείμ 
Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ ημο Νμζμημιείμο ιαξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ανιυδζα επζηνμπή αεααίςζδξ 
ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ ζοιααηζηχκ οπμπνεχζεςκ ημο Ακαδυπμο, εα είκαζ δε δζαεέζζια ζε ηάεε 
γήηδζδ οπδνεζζαηχκ παναβυκηςκ ημο Νμζμημιείμο. 

 

5. Σμ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθείηαζ απυ ημκ ακάδμπμ πνέπεζ κα είκαζ οβζέξ, βεβμκυξ πμο 
απμδεζηκφεηαζ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ αζαθζανίμο οβείαξ / πζζημπμζδηζηυ οβείαξ εκ ζζπφ, εεςνδιέκμο 
απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ. διεζχκεηαζ υηζ ημ πνμζςπζηυ πνέπεζ κα έπεζ εθεβπεεί βζα δπαηίηζδα Β ηαζ 
κα είκαζ εθμδζαζιέκμ µε ηάνηα ειαμθζαζιμφ έκακηζ ηδξ δπαηίηζδαξ Β ηαζ ημο ηεηάκμο.  

 

6. Σμ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθδεεί εα πνέπεζ κα βκςνίγεζ πμθφ ηαθά ηδκ Δθθδκζηή βθχζζα 
(ζηακυηδηα πνμθμνζημφ θυβμο ηαζ ζημζπεζχδμοξ βναθήξ ζηδκ Δθθδκζηή- δεδειέκμο υηζ απαζηείηαζ 
δ ακαβναθή ζημζπείςκ ζηα απυαθδηα), κα είκαζ άνζζημ ζημ ήεμξ ημο, άρμβμ απυ πθεονάξ 
ζοιπενζθμνάξ απέκακηζ ζε ηνίημοξ ηαζ ζημ πνμζςπζηυ ημο Νμζμημιείμο. 

 

7. Σμ Νμζμημιείμ έπεζ  ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ  απυ ημκ ακάδμπμ ηδκ απμιάηνοκζδ ενβαγμιέκςκ 
απυ ηδκ ενβαζία ζημ ζοβηεηνζιέκμ πχνμ, πμο ηνίκεζ υηζ δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ οπμπνεχζεζξ 
ημοξ, ή δείπκμοκ μθζβςνία ή δεκ πεζεανπμφκ ζηζξ μδδβίεξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ημο Νμζμημιείμο. Ο 
ενβαγυιεκμξ δεκ έπεζ ηαιία αλίςζδ βζα ημ θυβμ αοηυ απυ ημ Νμζμημιείμ.  

 

8. Ο ακάδμπμξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο, δεκ έπμοκ 
ηαιία απμθφηςξ ζπέζδ ελανηδιέκδξ ενβαζίαξ ιε ημ Νμζμημιείμ, μζ δε ιζζεμί ηαζ αιμζαέξ ημοξ, 
ηαεχξ ηαζ μπμζεζδήπμηε άθθεξ οπμπνεχζεζξ, μζ μπμίεξ επζαάθθμκηαζ απυ ηδκ ενβαηζηή ηαζ 
αζθαθζζηζηή κμιμεεζία, αανφκμοκ απμηθεζζηζηά ημκ ακάδμπμ, μ μπμίμξ είκαζ μ ιυκμξ οπεφεοκμξ 
έκακηζ αοηχκ ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκδέεηαζ ιε ενβαζζαηή ή άθθδ ζπέζδ ηαεχξ ηαζ έκακηζ ηνίηςκ ελ’ 
αθμνιήξ ηςκ ζπέζεςκ αοηχκ.  

 

9. Ο ακάδμπμξ πνέπεζ απαναίηδηα κα δζαεέηεζ 37 ζοκμθζηά ενβαγυιεκμοξ, 8  ςνχκ ενβαζίαξ 
διενδζίςξ έηαζημξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ πχνςκ ημο Νμζμημιείμο, μζ μπμίμζ εα ηαθφπημοκ 
υθεξ ηζξ αάνδζεξ  ζε υθα ηα ηιήιαηα ημο Νμζμημιείμο. ε πενίπηςζδ ιδ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ 
ημο πνμζςπζημφ (ιενζηή απαζπυθδζδ) μ ανζειυξ ηςκ αηυιςκ πνμζαολάκεηαζ ακαθυβςξ.  
ημ ηέθμξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαηαεέημοιε εκδεζηηζηυ πνυβναιια ιε ηδκ διενήζζα ηαζ 
εαδμιαδζαία απαζπυθδζδ ημο πνμζςπζημφ ηαεανζυηδηαξ ιε ηα άημια, ημοξ πχνμοξ ηαζ ηα νεπυ 
ακάπαοζδξ. 

 

10. Σμ Νμζμημιείμ δφκαηαζ κα γδηήζεζ απυ ημκ ακάδμπμ κα πνμζθάαεζ ηαζ άθθμοξ οπαθθήθμοξ, ακ 
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ηνίκεζ υηζ δ ζφκεεζδ ημο πνμζςπζημφ ηυζμ ανζειδηζηά υζμ ηαζ ηαηά εζδζηυηδηεξ δεκ επανηεί βζα 
ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο Νμζμημιείμο.  

 

11. Σμ πνμζςπζηυ πμο απαζπμθείηαζ ζηα ηθζκζηά ηιήιαηα εα είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ηδκ ηαεανζυηδηα 
ηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ημο αηάεανημο ζιαηζζιμφ δδθαδή ηδκ ιεηαθμνά ημο 
αηάεανημο ζιαηζζιμφ ιε ηα εζδζηά ηνμπήθαηα ζηα πθοκηήνζα ημο κμζμημιείμο, ζε ζοκενβαζία ιε 
ημ Γναθείμ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ. Απαβμνεφεηαζ δ μπμζαδήπμηε ιεηαθμνά ηαεανμφ ζιαηζζιμφ 
απυ ημ ηιήια ηςκ πθοκηδνίςκ ζηα ηθζκζηά ηιήιαηα, πανά ιυκμ ημ ζηνχζζιμ ηςκ ηθζκχκ υζςκ 
οπαθθήθςκ ηαεανζυηδηαξ εα είκαζ επζθμνηζζιέκμζ ιε ημοξ ημζηχκεξ . 

 

12. Οζ αάνδζεξ ημο πνμζςπζημφ ηαζ μζ χνεξ ακαπθδνςιαηζηήξ ακάπαοζδξ (Ρεπυ) εα εκαθθάζζμκηαζ 
ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ ζοκεπήξ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ ημο Νμζμημιείμο.  

 

13. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηαηανηίζεζ πνυβναιια ενβαζίαξ βζα ημ πνμζςπζηυ ημο, ημ μπμίμ εα 
ημζκμπμζείηαζ ζημκ ενβμδυηδ. Σμ ιδκζαίμ πνυβναιια ημο πνμζςπζημφ ηαεανζυηδηαξ, ζημ μπμίμ εα 
πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ημ ςνάνζμ ηαζ μ πχνμξ πμο εα απαζπμθείηαζ μ ηάεε ενβαγυιεκμξ, εα 
παναδίδεηαζ ζημκ Πνμσζηάιεκμ ημο ηιήιαημξ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ , ημ ανβυηενμ ηδκ 25δ 
διένα ημο πνμδβμφιεκμο ιήκα. Δπίζδξ εα ηαηαηίεεηαζ ηαζ εαδμιαδζαίμ πνυβναιια υπμο εα 
ακαθένεηαζ ημ πνμζςπζηυ ηαζ ημ ηιήια ζημ μπμίμ ενβάγεηαζ. Σμ πνυβναιια εα θοθάζζεηαζ ζημ 
θάηεθμ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ζημ Γναθείμ Δπζζηαζίαξ ημο Νμζμημιείμο. ε πενίπηςζδ αθθαβήξ ζημ 
πνυβναιια ημο πνμζςπζημφ, μ ακάδμπμξ εα ηαηαεέηεζ ζημκ Πνμσζηάιεκμ ημο ηιήιαημξ 
Δπζζηαζίαξ ημ κέμ πνυβναιια ηαζ αοηυ εα θοθάζζεηαζ ζημ θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ  ιαγί ιε ημ 
ανπζηυ ηαηαηεεεζιέκμ πνυβναιια. 

 

14. Σμ πνμζςπζηυ εα είκαζ ιυκζιμ βζα ηάεε κμζδθεοηζηυ ηιήια, δεκ εα ιεηαηζκείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 
ηδξ αάνδζαξ ηαζ δεκ εα εκαθθάζζεηαζ (εζδζηά ζε ηθεζζηά ηιήιαηα υπςξ ιμκάδεξ ηαζ πεζνμονβεία). 
Αθθαβέξ εα βίκμκηαζ ιυκμ ιεηά απυ εκδιένςζδ ημο Πνμσζηαιέκμο ημο βναθείμο Δπζζηαζίαξ  ηαζ 
ιε ηδκ ζφιθςκδ βκχιδ αοημφ. 

 

15. Ζ απαζπυθδζδ ημο πνμζςπζημφ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία, εα είκαζ 40 
χνεξ εαδμιαδζαίςξ ακά άημιμ, ζε δε πενίπηςζδ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ δ δφκαιδ πνμζςπζημφ εα 
αολάκεηαζ ακαθυβςξ.  

 

16. ε πενίπηςζδ πμο μ ανζειυξ ημο απαζπμθδιέκμο πνμζςπζημφ είκαζ θζβυηενμξ απυ εηείκμκ πμο 
ακαβνάθεηαζ ζημ πνυβναιια ηαζ πμο είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα οπμαάθθεζ μ ακάδμπμξ ζηδκ 
οπδνεζία ημο Νμζμημιείμο εα επζαάθθμκηαζ μζ παναηάης πμζκέξ: 

 

i. Πνυζηζιμ 44 € βζα ηδκ απμοζία ηάεε αηυιμο ζε έκα 24ςνμ.  
 

ii. Πνυζηζµμ  132 € ακ απμοζζάγμοκ µέπνζ 3 άημµα µέζα ζε έκα 24ςνμ.  
 

iii. Πνυζηζµμ 176 € ακ απμοζζάγμοκ µέπνζ 4 άημµα µέζα ζε έκα 24ςνμ.  
 

iv. Πνυζηζµμ 440 € ακ απμοζζάγμοκ µέπνζ 5 άημµα µέζα ζε έκα 24ςνμ.  
 

17. ε πενίπηςζδ ζοζηδιαηζηήξ απμοζίαξ πνμζςπζημφ ηαζ µδ ηήνδζδξ ημο πνμαθεπυιεκμο 
πνμβνάιιαημξ, ημ Νμζμημιείμ  δζαηδνεί ημ δζηαίςια ηαηαββεθίαξ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ηήνολδξ ημο 
ακαδυπμο ςξ έηπηςημο.  
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18. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ, μ ακάδμπμξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ημο 
ακαθαιαάκμοκ ηδκ οπμπνέςζδ κα ηδνμφκ ειπζζηεοηζηά υθα ηα ζημζπεία, πμο ημοξ έβζκακ βκςζηά 
θυβς ηδξ ενβαζίαξ ημοξ, ζπεηζηά ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ημοξ πχνμοξ ημο Νμζμημιείμο. Ζ 
παναπάκς οπμπνέςζδ αθμνά ζδίςξ ηα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ οβείαξ ηςκ αζεεκχκ 
ηαζ βεκζηά ηάεε ζημζπείμ πμο ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ειπίπηεζ ζημ ζαηνζηυ απυννδημ.  

 

19. Ο ακάδμπμξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ημο μθείθεζ κα ηδνεί αοζηδνά ημοξ ηακυκεξ πνυθδρδξ αηοπδιάηςκ 
βζα ηδκ πνμζςπζηή αζθάθεζα ηάεε ενβαγμιέκμο. Σδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ αοηχκ 
έπεζ μ ακάδμπμξ.  

 

20. ε πενίπηςζδ πνμηθδεείζδξ αθάαδξ ζημοξ πχνμοξ ή ζημκ ελμπθζζιυ ημο Νμζμημιείμο, απυ ημ 
πνμζςπζηυ ημο ακαδυπμο αοηυξ οπμπνεμφηαζ, ιε δζηή ημο δαπάκδ, κα απμηαηαζηήζεζ άιεζα ηδ 
αθάαδ ηαζ μ ελμπθζζιυξ κα παναδμεεί ζηδκ ίδζα ηαθή ηαηάζηαζδ πμο είπε παναθδθεεί.  

 

21. Σμ πνμζςπζηυ μθείθεζ κα δζαηδνεί ορδθυ επίπεδμ αημιζηήξ οβείαξ ηαζ οβζεζκήξ, θένεζ δε ηαεανή 
ηαζ εοπανμοζίαζηδ ζημθή.  

 

22. Ζ πνμιήεεζα, ζοκηήνδζδ ηαζ πθφζζιμ ηςκ ζημθχκ αανφκμοκ απμηθεζζηζηά ημκ ακάδμπμ. Ζ ζημθή 
ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ ημο ακαδυπμο εα είκαζ μιμζυιμνθδ ηαζ ίδζα απυ πθεονάξ πμζυηδηαξ ηαζ 
πνχιαημξ χζηε δ ειθάκζζή ημο κα είκαζ άνζζηδ ηαζ κα ηοβπάκεζ ηδξ εβηνίζεςξ ημο Νμζμημιείμο.  

 

23. Οζ ζημθέξ ημο πνμζςπζημφ πνέπεζ κα είκαζ ηαεανέξ ηαζ εοπνεπείξ. ε ηάεε ενβαγυιεκμ πνέπεζ κα 
δζαηεεμφκ ημοθάπζζημκ δφμ (2) ζημθέξ ενβαζίαξ. Σμ πνχια ηςκ ζημθχκ ενβαζίαξ πνέπεζ κα 
εβηνζεεί απυ ημ Νμζμημιείμ ,χζηε κα ιδκ μιμζάγεζ ιε ημκ πνςιαηζζιυ ηςκ ζημθχκ ενβαζίαξ ημο 
πνμζςπζημφ ημο Νμζμημιείμο. Πνμηείκεηαζ ημ ιπθέ ζημφνμ ή ζζέθ. 

 

24.Σμ πνμζςπζηυ ημο ακαδυπμο οπμπνεμφηαζ ζηδκ ζημθή ενβαζίαξ ημο ηαζ ζε ειθακέξ ζδιείμ κα 
θμνά εζδζηή πθαζηζημπμζδιέκδ ημκηάνδα, δ μπμία εα θένεζ ηα ελήξ : 1) θςημβναθία 2) 
μκμιαηεπχκοιμ 3) εζδζηυηδηα ενβαζίαξ 4) επςκοιία ηαζ θμβυηοπμ ημο ακαδυπμο.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. 
 

ΤΛΗΚΑ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 

1. Σμκ ακάδμπμ αανφκμοκ ηα έλμδα ηςκ οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ, ιδπακδιάηςκ ηαζ ζάηςκ 
ηαεανζυηδηαξ + δειαηζηά. Όθα ηα οθζηά πνέπεζ κα απμδεζηκφεηαζ ιε ζπεηζηά έββναθα υηζ είκαζ 
άνζζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ υηζ πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο ηίεεκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία. Οζ 
ζάημζ απμννζιιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ ακεεηηζημί ηαζ κα απμηνέπμοκ ηδκ δζαννμή οβνχκ.  
 

2. Σα οθζηά ηαεανζζιμφ, απμθφιακζδξ ηαζ μζ ακαθμβίεξ  πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηεθμφκ οπυ ηδκ 
έβηνζζδ ημο Νμζμημιείμο. 

 

3. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηαηαεέζεζ ηαηάζηαζδ ηςκ οθζηχκ ηαεανζζιμφ, απμθφιακζδξ, 
πθδνμθμνζαηά έκηοπα, δεθηία δεδμιέκςκ αζθαθείαξ. Γζα ηα οθζηά απμθφιακζδξ πνέπεζ κα 
ηαηαηεεεί δ έβηνζζδ ηοηθμθμνίαξ ημοξ απυ ημκ Δ.Ο.Φ. Σα απμννοπακηζηά κα θένμοκ ανζειυ 
έβηνζζδξ απυ ημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ ηαζ κα είκαζ δζαηνζηζηά ανςιαηζζιέκα.  

 

4. Σα απμθοιακηζηά (πθχνζμ ή δζζηία Γζπθςνμσζμηοακμονζημφ Ναηνίμο NaDCC) δαπέδςκ - 

επζθακεζχκ κα έπμοκ άδεζα ΔΟΦ. Να ακαβνάθεηαζ ημ πμζμζηυ ημο εκενβμφ πθςνίμο (4% έςξ 6%) 
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ή ηα ppm πμο απμδεζιεφεζ ακά θίηνμ κενμφ ηαζ βεκζηυηενα δ ζφκεεζή ημο ηαεχξ ηαζ δ 
διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ θήλδξ. Σα έββναθα αοηά εα θοθάζζμκηαζ απυ ηζξ Δπυπηνζεξ Γδιυζζαξ 
Τβείαξ. 

 

5. Ζ ηαεανζυηδηα ηαεδιενζκήξ νμοηίκαξ, δ ηαεδιενζκή απμθφιακζδ, δ βεκζηή ιδκζαία ηαεανζυηδηα, 
ηαζ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, εα μνίγμκηαζ βζα ηάεε πχνμ ιε ζοκενβαζία ηαζ βναπηέξ 
μδδβίεξ ηςκ Δπμπηνζχκ Γδιυζζαξ Τβείαξ, ηδξ/ημο πνμσζηαιέκδξ/μο  ηιήιαημξ ή ηθζκζηήξ ή 
μπμζμοδήπμηε άθθμο ανιμδίμο. Σα έββναθα αοηά εα θοθάζζμκηαζ ζημκ θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ ζημ 
Γναθείμ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ. 

 

6. Ο ιδπακζηυξ ελμπθζζιυξ πθοζίιαημξ, ηαεανζυηδηαξ ηαζ απμθφιακζδξ ηςκ πχνςκ ηαζ ιζηνμενβαθεία 

(ημοαάδεξ ηαεχξ ηαζ ιδπακή πθφζεςξ ηαζ ηαεανζζιμφ δαπέδςκ πμο εα θεζημονβεί ιε νεφια ή ιπαηανία 
ηαζ εα ανίζηεηαζ ζε ιυκζιδ αάζδ ζημ Νμζμημιείμ ηαζ άθθα υπςξ ακαθένμκηαζ ζηδκ ζοκδιιέκδ ηαηάζηαζδ 
ημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ) εα δζαηίεεκηαζ απυ ημκ ακάδμπμ.  

 

7. Ο ηεπκζηυξ ελμπθζζιυξ πνέπεζ κα πθδνμί ημοξ παναηάης υνμοξ :  
 

 Να ακηαπμηνίκεηαζ πθήνςξ ζηζξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο, βζα ηδκ ηαεανζυηδηα.  
 Να είκαζ αιεηαπείνζζημξ.  
 Ο ελμπθζζιυξ, ηα ενβαθεία ηαζ οθζηά ηαεανζζιμφ, απαναζηήηςξ κα είκαζ πνχηδξ πμζυηδηαξ ηαζ πθέμκ 

ηαηάθθδθα, απνδζζιμπμίδηα ηαζ ηαηαζηεοαζιέκα παναζηεοαζιέκα (οθζηά ηαεανζυηδηαξ) µε ηζξ ηεθεοηαίεξ 
επζζηδιμκζηέξ ελεθίλεζξ.  

 Να είκαζ ηαηά ημ δοκαηυ αευνοαα ηαζ κα ανίζημκηαζ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ, ηυζμ απυ άπμρδ θεζημονβίαξ, υζμ 
ηαζ απυ ειθάκζζδ.  

 Ο ελμπθζζιυξ, ηα ενβαθεία ηαζ οθζηά ηαεανζζιμφ κα ιδκ πνμηαθμφκ θεμνέξ (αναποπνυκζα ηαζ ιαηνμπνυκζα) 
ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ζημκ ελμπθζζιυ ημο κμζμημιείμο.  

 Σα απαναίηδηα ιδπακήιαηα - ελμπθζζιυξ (ηάδμζ ζθμοββανίζιαημξ δζπθμφ ζοζηήιαημξ, ζθμοββανίζηνεξ, 
πακέηεξ ιε ιζηνμσκεξ, ηνυθεσ ηαεανζζηνζχκ ιε υθα ηα ζοκμδεοηζηά ελανηήιαηα ηηθ) κα είκαζ δζαθμνεηζηά βζα 
ηάεε Κθζκζηή - Σµήµα - Δνβαζηήνζα - Μμκάδεξ, πηένοβα Γζμίηδζδξ ηαζ άθθςκ Τπδνεζζχκ ηαζ κα ιδκ 
ιεηαθένμκηαζ εηηυξ ηςκ ηιδιάηςκ βζα ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ. ε πενίπηςζδ αζηζμθμβδιέκδξ ιεηαθμνάξ εα 
πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά μ ακεθηοζηήναξ αηαεάνηςκ.  

 Ο παναπάκς πνδζζιμπμζμφιεκμξ ελμπθζζιυξ ηςκ πχνςκ κα είκαζ ιανηανζζιέκμξ µε ηδκ μκμιαζία ημο πχνμο 
ηαζ ηδκ πνήζδ βζα ηδκ μπμία πνμμνίγεηαζ.  

 ε ηάεε ηνυθεσ απαζηείηαζ κα οπάνπεζ πθαζηζημπμζδιέκμ έκηοπμ ιε ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ ηζξ αναζχζεζξ ηςκ 
απμννοπακηζηχκ ηαζ απμθοιακηζηχκ δζαθοιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα δζαηίεεκηαζ 
εφπνδζημζ δμζμιεηνδηέξ βζα ηάεε ηνυθεσ. 

 Γζα ημοξ εαθάιμοξ απμιυκςζδξ ηςκ Κθζκζηχκ κα πνδζζιμπμζείηαζ λεπςνζζηυξ ελμπθζζιυξ ηαζ οθζηά 
ηαεανζζιμφ.  
 

8. Με απμηθεζζηζηή εοεφκδ ημο ακαδυπμο εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ δ δοκαηυηδηα βζα ζοκεπή ηαζ πθήνδ 
ηεπκζηή οπμζηήνζλδ (επζζηεοέξ, ακηαθθαηηζηά ηθπ), πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδ θεζημονβία ημο 
ελμπθζζιμφ, ηαεχξ επίζδξ δ ζοκεπήξ ηαζ πθήνδξ πανμπή ηςκ εβηεηνζιέκςκ απυ ημ Νμζμημιείμ πνμσυκηςκ 
ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ. Ο ακάδμπμξ δεκ ιπμνεί κα ανκδεεί ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημο, 
επζηαθμφιεκμξ ημοξ ακςηένς θυβμοξ.  

 

9. Σα απυαθδηα εα ημπμεεημφκηαζ ζε πθαζηζημφξ ζάημοξ ηαζ εα ιεηαθένμκηαζ ζημοξ πχνμοξ ζοβηέκηνςζδξ πμο εα ημο 
οπμδεζπεμφκ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ημο Νμζμημιείμο πέκηε (5) ημοθάπζζημκ θμνέξ διενδζίςξ, έηζζ χζηε κα 
είκαζ εφημθδ δ απμημιζδή ημοξ απυ ηα εζδζηά αοημηίκδηα ιεηαθμνάξ απμννζιιάηςκ.  
 

10. Όθεξ μζ ζαημφθεξ ηςκ απμαθήηςκ εα αθθάγμκηαζ ηαζ εα πεηζμφκηαζ πςνίξ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα δεφηενδ θμνά.  
 

11. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εθμδζάζεζ ημ πνμζςπζηυ ημο, µε ηα ηαηάθθδθα βζα ηάεε ενβαζία βάκηζα : 
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ρνλδξά (θνπδίλαο) πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ οβζεζκήξ 
(ημοαθέηεξ), κηαο ρξήζεσο βζα υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ ενβαζίεξ ηαζ δεξκάηηλα ρνλδξά γάληηα ζημοξ ιεηαθμνείξ ηςκ 
απμαθήηςκ (απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ιεηαθμνά). Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ην ρξώκα ησλ γαληηώλ πνπ ζα παξέρεη ν 
αλάδνρνο ζην πξνζσπηθό ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο από ην ρξώκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

12. Σα οθζηά ηαεανζζιμφ ηαζ μζ πμζυηδηεξ πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ακάδμπμ ηαζ 
εβηνίκμκηαζ απυ ημ Νμζμημιείμ ηυζμ πνμξ ηδκ πμζυηδηά ημοξ, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηά ημοξ.  

 

13. Σμ Νμζμημιείμ ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδ πνήζδ μνζζιέκςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκςκ απμθοιακηζηχκ ηαζ οβνχκ 
ηαεανζζιμφ βεκζηυηενα, ζε πενίπηςζδ ιδ ζηακμπμίδζδξ απυ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα.  

 

14. ε πενίπηςζδ πμο κέεξ ιέεμδμζ ηαζ ηεπκζηέξ πνμηφρμοκ βζα ηαθφηενμ ηαεανζζιυ ηαζ απμθφιακζδ, μ 
ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνδζζιμπμζεί ηζξ αεθηζςιέκεξ ιεευδμοξ ηαζ ιέζα. ε ηάεε πενίπηςζδ πνέπεζ κα 
θνμκηίγεζ χζηε μζ οπάθθδθμί ημο κα βκςνίγμοκ ηδ πνήζδ ηςκ οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ ηαζ ιεευδςκ πμο 
πνδζζιμπμζμφκ.  

 

15. Σμ Σιήια Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ, εα επζαθέπεζ ημκ ζςζηυ εθμδζαζιυ ημο ακαδυπμο ιε οθζηά 
ηαεανζυηδηαξ ηαζ θμζπά ακαθχζζια είδδ πμο γδημφκηαζ απυ ηδκ πανμφζα , υπςξ επίζδξ ηαζ εάκ 
ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ, ζε πμζυηδηα ηαζ ζε ακαθμβία. 

 

 

 

Άξζξν 4. 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο ακάδμπμξ επζεεςνείηαζ ηαζ εθέβπεηαζ απυ μνζζεείζα Δπζηνμπή ηαζ ηάεε ελμοζζμδμηδιέκμ πνμξ ημφημ απυ 
ημ Γ. πνυζςπμ, βζα ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. Έθεβπμξ ιπμνεί κα 
δζεκενβδεεί πςνίξ πνμδβμφιεκδ εζδμπμίδζδ απυ ηζξ Δπυπηνζεξ Γδιυζζαξ Τβείαξ, ηδκ Δ.Ν.Λ. ημο 
Νμζμημιείμο, απυ ιέθμξ ηδξ Γζμίηδζδξ ημο Νμζμημιείμο ηαζ απυ ημκ Τπεφεοκμ Δπζζηαζίαξ. Οζ ακςηένς 
έθεβπμζ είκαζ ακελάνηδημζ ημο εθέβπμο πμο εκενβείηαζ απυ ηδκ οβεζμκμιζηή οπδνεζία ή άθθεξ ηναηζηέξ 
ανπέξ αοηεπαββέθηςξ.  

 

2. Ο ακάδμπμξ μθείθεζ κα ηδνεί ημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ Λεζημονβίαξ ημο Νμζμημιείμο, ηζξ απμθάζεζξ ημο 
Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ή ηςκ ελμοζζμδμηδιέκςκ μνβάκςκ ημο ηαζ ημοξ υνμοξ ηδξ ζφιααζδξ αάζεζ ηςκ 
μπμίςκ εα εθέβπεηαζ – επζεεςνείηαζ. Γζα υζα δεκ ακαβνάθμκηαζ ζηδκ ζφιααζδ ζζπφμοκ υζα πενζβνάθμκηαζ 
ζηδκ Γζαηήνολδ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ Νμιμεεζίεξ πμο αθμνμφκ ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ημο ακαδυπμο.  

 

3. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δέπεηαζ ημκ ακςηένς έθεβπμ ηαζ κα δζεοημθφκεζ ηα υνβακα πμο ημκ αζημφκ.  
 

4. Ο ακάδμπμξ ηδνεί αζαθίμ επζημζκςκίαξ µε ηδκ επζηνμπή εθέβπμο ηαεανζυηδηαξ µε ζημπυ ηδκ ακαβναθή ζε 
αοηυ ηοπυκ εθθείρεςκ ή παναπυκςκ πανμοζία ημο εηπνμζχπμο ημο ακαδυπμο, ημ μπμίμ εα οπμβνάθεηαζ 
ηαζ απυ ηα δφμ ιένδ. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ζοιιμνθχκεηαζ ηαζ κα επζθαιαάκεηαζ ηςκ 
ακαθενμιέκςκ ζημ αζαθίμ εθθείρεςκ. Ζ επζηνμπή εθέβπμο ηαεανζυηδηαξ επζεεςνεί ηαζ οπμβνάθεζ ηδκ 
ελάθεζρδ ηςκ παναθείρεςκ ή εάκ δεκ οπάνπεζ ζοιιυνθςζδ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο ακςηένς ημ 
ανβυηενμ εκηυξ ημο επμιέκμο 24χνμο, επζαάθθεηαζ απυ ημ κμζμημιείμ πνυζηζιμ 150 €, ακαβνάθεηαζ ζημ 
πνςηυημθθμ ημο ιήκα πμο ηεθεζζδίηδζε δ απυθαζδ βζα πμζκή ηαζ παναηναηείηαζ απυ ημ ιδκζαίμ ηίµδµα. Ζ 
απυθαζδ επζαμθήξ πνμζηίµμο ημζκμπμζείηαζ ζημκ ακάδμπμ πμο δζηαζμφηαζ κα δζαηοπχζεζ εββνάθςξ 
ακηζννήζεζξ εκηυξ πέκηε (5) ενβαζίιςκ διενχκ απυ ηδκ πνμξ αοηυκ ημζκμπμίδζδ ημο πνμζηίιμο. 
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Πανάααζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ αοηχκ δίκεζ ημ δζηαίςια ζημ Νμζμημιείμ βζα ιμκμιενή ηαηαββεθία ηδξ 
ζοιαάζεςξ ηαζ ηήνολδ ημο ακαδυπμο ςξ έηπηςημο. 

 

5. Αλζμθυβδζδ ηαεανζυηδηαξ εα δζεκενβείηαζ ηαζ ιέζς εκηφπςκ πμο εα ζοιπθδνχκμκηαζ ζε εαδμιαδζαία 
αάζδ απυ ημοξ πνμσζηάιεκμοξ ηςκ ηιδιάηςκ ηαζ εα ζοθθέβμκηαζ απυ ημκ Πνμζζηάιεκμ ημο ηιήιαημξ 
Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ ημο Νμζμημιείμο. Γείβιαηα έκηοπςκ εαδμιαδζαίαξ αλζμθυβδζδξ επζζοκάπημκηαζ.  

 

Άξζξν 5. 
 

ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΔΚΠΛΖΡΧΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

 

ε πενίπηςζδ πθδιιεθμφξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ μ ακάδμπμξ εκδιενχκεηαζ άιεζα 
απυ ημκ ενβμδυηδ ηαζ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα εηηεθέζεζ άιεζα ηδκ οπδνεζία, εθυζμκ αοηυ επζηνέπεηαζ απυ ηζξ 
ακάβηεξ ημο ενβμδυηδ. ε πενίπηςζδ πμο μ ακάδμπμξ δεκ απμηαηαζηήζεζ ηζξ πθδιιεθχξ εηηεθεζεείζεξ 
ενβαζίεξ άιεζα, ηυηε δεκ ηαηααάθθεηαζ αιμζαή βζα αοηέξ. Πεναζηένς μ ενβμδυηδξ έπεζ ημ δζηαίςια κα 
ακαεέζεζ ζε ηνίημ θοζζηυ ή κμιζηυ πνυζςπμ ηζξ απυ ηδ ζφιααζδ πνμηαεμνζζιέκεξ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ 
απμθφιακζδξ, ζε αάνμξ ημο ακάδμπμο, υηακ αοηυξ - ηαηυπζκ ηαζ βναπηήξ εζδμπμίδζδξ - δεκ εηπθδνχζεζ άιεζα 
ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο. ε ηάεε πενίπηςζδ μ ενβμδυηδξ δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα θφζεζ ιμκμιενχξ ηδ ζφιααζδ, 
ηδνφζζμκηαξ ηςκ ακάδμπμ έηπηςημ ηαζ κα αλζχζεζ απμγδιίςζδ. 
 

 

Άξζξν 6. 
 

ΆΛΛΟΗ ΌΡΟΗ 

 

 

1. Ο ακάδμπμξ εοεφκεηαζ ζε απμγδιίςζδ έκακηζ ημο Νμζμημιείμο, βζα ηάεε θεμνά ηαζ αθάαδ πμο εα έπεζ 
πνμηθδεεί ζημ πχνμ ηαζ ζηα ακηζηείιεκα πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ ηαεανίγεζ πένα απυ ηδκ ηακμκζηή ηαζ 
ζοκήεδ πνήζδ.  

2. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα απμγδιζχκεζ πθήνςξ ημ Νμζμημιείμ, ημοξ οπαθθήθμοξ ημο ηαζ ηάεε ηνίημ 
άημιμ, βζα υθα ηα έλμδα, απχθεζεξ, γδιίεξ ηαζ δαπάκεξ. Αηυιδ κα ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ πμο 
πδβάγμοκ απυ ή ζε ζπέζδ ιε μπμζαδήπμηε πνάλδ ή πανάθεζρδ ημο ακαδυπμο ζπεηζγυιεκδ ιε ηδκ πανμφζα 
ζφιααζδ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα ηάεε πανάααζδ πμο πδβάγεζ ή απμννέεζ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ πμο 
ζοκηεθέζηδηακ ή πνμηθήεδηακ ζε ζπέζδ ιε : 
i) ςιαηζηέξ αθάαεξ ( ζοιπενζθαιαακμιέκςκ αθααχκ πμο απέαδζακ εακαηδθυνεξ) ηαζ/ή 

ii)  Οπμζαδήπμηε απχθεζα ή γδιία ηδξ αηίκδηδξ ηαζ ηζκδηήξ πενζμοζίαξ ημο Νμζμημιείμο. 
 

3. Απαβμνεφεηαζ ζημκ ακάδμπμ δ ιε μπμζακδήπμηε ηνυπμ εηπχνδζδ ή ιεηααίααζδ πνμξ ηνίημοξ ηςκ 
δζηαζςιάηςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ημο, πμο απμννέμοκ απυ ηδ πανμφζα ζφιααζδ. 

4. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ 
είκαζ απμηθεζζηζηυξ ηαζ ιυκμξ οπεφεοκμξ πμζκζηά ηαζ αζηζηά βζα ηάεε αηφπδια ζημ πνμζςπζηυ ημο. 

5. Ο ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ οπμδείλεζξ πμο πνμηφπημοκ έπεζηα απυ εθέβπμοξ είηε ημο κμζμημιείμο 
είηε απυ άθθμοξ ηναηζημφξ θμνείξ (π.π. χια Δπζεεςνδηχκ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Πνυκμζαξ, Γζεφεοκζδ Τβζεζκήξ 
Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Υίμο η.η.θ.) 

6. Ζ Δπζηνμπή Αλζμθυβδζδξ ημο εκ θυβς δζαβςκζζιμφ ιπμνεί κα επζζηεθηεί πχνμοξ υπμο μ ακάδμπμξ πανέπεζ οπδνεζίεξ 
ζημ ακηζηείιεκμ ηαεανζυηδηαξ Νμζμημιείςκ, βζα κα έπεζ ζαθή εζηυκα ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ημο. Ζ Δπζηνμπή 
Αλζμθυβδζδξ  εα ζοκμδεφεηαζ απυ ιέθδ ηδξ ΔΝΛ ηαζ δζηαζμφηαζ κα πάνεζ πθδνμθμνίεξ απυ ημοξ απμδέηηεξ ηςκ 
οπδνεζζχκ βζα ημ πμζμηζηυ επίπεδμ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαεανζυηδηαξ ημο ακαδυπμο, υπςξ επίζδξ κα γδηήζεζ απυ ημκ 
ακάδμπμ δείβιαηα ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ εζδχκ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ. 
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ΑΡΘΡΟ 7. 
ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ζοκάπηεζ ηαζ κα δζαηδνεί, απμηθεζζηζηά ιε δζηή ημο δαπάκδ, αζθαθίζεζξ ηαε’ υθδ 
ηδκ δζάνηεζα ζζπφμξ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ Δθθδκζηή Νμιμεεζία ηαζ ηα πνμαθεπυιεκα ζηδκ 
πανμφζα ζφιααζδ, βζα μπμζεζδήπμηε δναζηδνζυηδηεξ   πνμαθέπμκηαζ ή ειπίπημοκ ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ, ζδίςξ 
δε ηδκ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθζζδ ημο πνμζςπζημφ ημο ηαζ βζα αζηζηή εοεφκδ έκακηζ ηνίηςκ. 

2. Ο ακάδμπμξ εα ελαζθαθίζεζ, υηζ εα οθίζηακηαζ ζε ζζπφ μζ ηάηςεζ ακαθενυιεκεξ αζθαθζζηζηέξ ηαθφρεζξ ηαε’ 
υθδ ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ημο ένβμο: 

 Κάθορδ μπμζαζδήπμηε Αζηζηήξ Δοεφκδξ πνμξ μπμζμκδήπμηε ηνίημ, δ μπμία ακαηφπηεζ απυ ή μθείθεηαζ 
ζηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο, πενζθαιαακμιέκςκ αθθά υπζ ιυκμ, πενζπηχζεςκ εακάημο, ζςιαηζηχκ αθααχκ, 
απχθεζαξ ή γδιίαξ πενζμοζίαξ, αηοπδιαηζηήξ νφπακζδξ, ροπζηήξ μδφκδξ ηαζ δεζηήξ αθάαδξ ιέπνζ εηείκςκ 
ηςκ μνίςκ εοεφκδξ ηα μπμία εα δζαηδνμφζε ζε ζζπφ εκυξ ζοκεημφξ θεζημονβμφκημξ ένβμο πανυιμζαξ θφζδξ, 
ιεβέεμοξ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ ημο ένβμο. ηδκ ηάθορδ εα πενζθαιαάκεηαζ νδηά ηαζ δ εη ημο Άνενμο 922 
ημο Αζηζημφ Κχδζηα απμννέμοζα εοεφκδ ηδξ οπδνεζίαξ ( εοεφκδ πνμζηήζακημξ). 

 Ζ εη ημο κυιμο εοεφκδ ημο ακαδυπμο, ηδκ μπμία έπεζ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο ενβμδυηδ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδκ, 
απυ ηα άνενα 657,658 ηαζ 932 ημο ζζπφμκημξ Α.Κ., πνμαθεπυιεκδ οπμπνέςζδ ημο αζθαθζζιέκμο, έκακηζ 
ημο πνμζςπζημφ ημο πμο είκαζ αζθαθζζιέκμ ζημ ΗΚΑ ηαζ απαζπμθείηαζ ζηζξ πενζβναθυιεκεξ ζηδκ πανμφζα 
ζφιααζδ ενβαζίαξ, ζε πενίπηςζδ ζςιαηζηχκ αθααχκ πμο εα πνμηθδεμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ενβαζίαξ. Ο 
ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα ελαζθαθίζεζ υηζ ηα ακςηένς ηδνμφκηαζ ηαζ απυ ημοξ πάζδξ θφζεςξ ζοιαμφθμοξ, 
ζοκενβάηεξ ηαζ οπενενβμθάαμοξ αοημφ. 

3. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα αζθαθίζεζ ημ πνμζςπζηυ ημο ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Δθθδκζηήξ  Δνβαηζηήξ  
Νμιμεεζίαξ, υπςξ αοηέξ ζζπφμοκ ακά πάζα πνμκζηή ζηζβιή. ε πενίπηςζδ πμο πνμζςπζηυ ημο ακαδυπμο δεκ 
οπάβεηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ, αοηυξ οπμπνεμφηαζ κα ημ αζθαθίζεζ έκακηζ αηοπδιάηςκ ζε 
αζθαθζζηζηέξ εηαζνείεξ.  

4. Όθεξ μζ αζθαθζζηζηέξ ζοιαάζεζξ εα ηαηανηίγμκηαζ εββνάθςξ ηαζ εα ηοβπάκμοκ ηδξ εβηνίζεςξ ηδξ Τπδνεζίαξ, δ 
μπμία εα έπεζ ηδκ έκκμζα ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ εη ιένμοξ ηδξ απμδμπήξ υηζ ζοιιμνθχκμκηαζ επανηχξ ιε ημοξ 
υνμοξ ημο πανυκημξ άνενμο, ημο πανανηήιαημξ πενί εθάπζζηςκ αζθαθζζηζηχκ απαζηήζεςκ ηαζ ηςκ θμζπχκ υνςκ 
ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ. 

5. Οζ αζθαθίζεζξ δεκ απαθθάζζμοκ , μφηε πενζμνίγμοκ ηαε’ μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηαζ εοεφκεξ ημο 
ακαδυπμο πμο απμννέμοκ απυ ηδκ πανμφζα φιααζδ. ε ηάεε πενίπηςζδ, μ Ακάδμπμξ εοεφκεηαζ πθήνςξ βζα 
υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο απμννέμοκ ή ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημο ηαζ παναιέκεζ 
απμηθεζζηζηά ηαζ ελ μθμηθήνμο οπεφεοκμξ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ έβηαζνδ απμηαηάζηαζδ γδιζχκ ζε πνυζςπα ή/ ηαζ 
πνάβιαηα , ακελάνηδηα απυ ημοξ αζθαθζζηέξ, αηυιδ ηαζ πένακ ηςκ πμζχκ ηάθορδξ ηςκ εκ θυβς ζοιαάζεςκ. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 Σμ Νμζμημιείμ έπεζ δζηαίςια κα επζαάθθεζ ηζξ πμζκζηέξ νήηνεξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημοξ κυιμοξ 
πμο δζέπμοκ ηδκ πανμφζα ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ζφιααζδ πμο εα οπμβναθεεί ιε ημκ ακάδμπμ. 

 

 

Άξζξν 9. 
 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ  ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ελδεηθηηθά) 
 

 

Ο ακάδμπμξ ππνρξενύηαη κα ιαξ δζαεέζεζ ημοθάπζζημκ ημκ ηάηςεζ πενζβναθυιεκμ ελμπθζζιυ. Σμ 
Νμζμημιείμ δζηαζμφηαζ κα γδηήζεζ ακααάειζζδ ημο ελμπθζζιμφ ημο ακαδυπμο, εθυζμκ ηνζεεί υηζ μ 
ελμπθζζιυξ πμο εα πνδζζιμπμζείηαζ δεκ είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ. 
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1) 1 ηει. Μπαηανζμηίκδηδ ηαζ δθεηηνμηίκδηδ µδπακή πθφζδξ δαπέδςκ, παµδθήξ εηπμιπήξ εμνφαμο βζα ημκ 
ηαεανζζιυ ιεβάθςκ επζθακεζχκ (δζάδνμιμζ, ημζκυπνδζημζ πχνμζ) 

2) 1ηει. Πζεζηζηυ µδπάκδµα πθφζεςξ βζα ημ πθφζζιμ ηαζ ηδκ απμθφιακζδ ηςκ ηνμπήθαηςκ ιεηαθμνάξ απμαθήηςκ, 
ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ελςηενζηχκ πχνςκ, ημο πχνμο ηεθζηήξ ζοθθμβήξ απμννζιιάηςκ ηαζ ημ πθφζζιμ- απμθφιακζδ 
ηςκ εζδζηχκ ροβείςκ θφθαλδξ ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ υηακ αδεζάγεζ. 

3) 3 ηει. Μπαθακηέγεξ  
4) 2 ηει. Λάζηζπμ πθοζίιαημξ  
5) 1 ηει ηάθα  
6) 2 ηει. Σνυθεσ ηαεανζυηδηαξ ζοιααηά ιε ημ ζφζηδια πνμειπμηζζιέκςκ πακζχκ ιε εκζςιαηςιέκα ηα 4 

ημοααδάηζα δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ. 
7) 25 Σνυθεσ ηαεανζυηδηαξ ζοζηήιαημξ δζπθμφ ημοαά επαββεθιαηζηά, ιε εκζςιαηςιέκα ηα 4 ημοααδάηζα 

δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ. 
8) 1 ηει. Ζθεηηνζηή ζημφπα (απμννμθδηήξ βζα οβνά ηαζ ζηυκδ). Ζ δθεηηνζηή ζημφπα κα είκαζ εοέθζηηδ µε νυδεξ, 

µεβάθδξ ζζπφμξ απμννυθδζδξ 1800-2200 W, κα δζαεέηεζ θίθηνα ηαηαηνάηδζδξ ηαζ κα είκαζ παιδθήξ εηπμιπήξ 
εμνφαμο. Να δζαεέηεζ δζάθμνα ελανηήιαηα πμο δζεοημθφκμοκ ηδ πνήζδ βζα δζαθμνεηζηέξ ενβαζίεξ. 

9) 1 ηει. Μδπακή παναβςβήξ αηµμφ (αηιμηαεανζζηήξ) βζα ημκ ηαεανζζµυ ηςκ πενζίδςκ ημο ζοζηήµαημξ 
ηθζµαηζζµμφ - ελαενζζµμφ.   

10) 1 ηει. Πθοκηήνζμ - ζηεβκςηήνζμ βζα ημ ηαεδιενζκυ πθφζζµμ ηαζ ζηέβκςια ηςκ οθζηχκ πμθθαπθχκ πνήζεςκ.  
11) 2 ηει εζδζηά ηθεζζηά ηνμπήθαηα ηανυηζζα βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ κμζμημιεζαηχκ απμαθήηςκ μζηζαημφ ηφπμο . 
12) 2 ηει εζδζηά ηθεζζηά ηνμπήθαηα ηανυηζζα βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ ηα μπμία εα είκαζ 

μπςζδήπμηε δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ απυ ηα πνμδβμφιεκα ηαζ ηα μπμία εα πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ 
ιυκμκ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ιμθοζιαηζηχκ. 
 

Όθα ηα ηνμπήθαηα ηανυηζζα ιεηαθμνάξ απμαθήηςκ ηαζ ηςκ δφμ ηαηδβμνζχκ, εα πνέπεζ κα είκαζ θεζημονβζηά, 
ηαθαίζεδηα, κα απμηεθμφκηαζ απυ οθζηυ πμο κα επζηνέπεζ ημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδκ απμθφιακζή ημοξ. Να 
δζαεέημοκ ζφζηδια απμζηνάββζζδξ . Δπζπθέμκ ζηα πνμμνζγυιεκα βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ιμθοζιαηζηχκ εα 
επζημθθδεεί ζήιακζδ ιε ημ δζεεκέξ ζφιαμθμ ημο αζμηζκδφκμο. Ζ ιεηαθμνά υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ 
απμαθήηςκ εα βίκεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ημ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ ηαζ δ ιεηαθμνά ημοξ ζημκ πχνμ ηεθζηήξ 
ζοθθμβήξ απμαθήηςκ εα πναβιαημπμζείηαζ αοζηδνά ηαζ ιυκμ ιε ηα ηνμπήθαηα (λεπςνζζηά βζα ηα μζηζαημφ 
ηφπμο ηαζ λεπςνζζηά βζα ηα ιμθοζιαηζηά) άζπεηα απυ ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ, χζηε κα απμθεφβεηαζ ημ 
θαζκυιεκμ ηδξ πεζνμκαηηζηήξ ιεηαθμνάξ ιε υηζ ηζκδφκμοξ αοηή δ ηαηηζηή ζοκεπάβεηαζ (θυνηζζδ ηδξ 
αηιυζθαζναξ ιε ιζηνυαζα, ζηίζζιμ ζαημφθαξ ηαζ δζαζπμνά ιζηνμαίςκ, ηίκδοκμξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ 
αζθάθεζα ηςκ ηαεανζζηχκ). Σα ηνμπήθαηα δεκ εα βειίγμοκ πθήνςξ ηαζ δεκ εα  οπενπεζθίγμοκ χζηε κα είκαζ 
πάκηα ηθεζζηά ηαζ κα πθδνμφκηαζ μζ πνμδζαβναθέξ οβζεζκήξ. Δπίζδξ εα ηδνμφκηαζ μζ ηακυκεξ οβζεζκήξ ιε 
ηαεδιενζκυ πθφζζιμ ηαζ ζοζηδιαηζηή απμθφιακζδ ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα. 

Ο ζςζηυξ δζαπςνζζιυξ ηςκ απμαθήηςκ είκαζ εοεφκδ ηαζ εα βίκεηαζ απυ ημ πνμζςπζηυ ημο κμζμημιείμο. Σμ 
πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ πενζζοθθμβή, ηδκ ιεηαθμνά ηαζ ηδκ ζςζηή απμεήηεοζή 
ημοξ. Οζ ιαφνμζ ζάημζ εα δέκμκηαζ ηαθά ιε δειαηζηά πμο δεκ λακακμίβμοκ, εκχ ηα ιμθοζιαηζηά εα 
ζοθθέβμκηαζ ζε ηοηία εα ηθείκμοκ ιε εζδζηυ ηθείζηνμ πμο δεκ λακακμίβεζ ηαζ εα ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζημκ 
εζδζηυ ροηηζηυ εάθαιμ. ε πενίπηςζδ πμο ζε ηάπμζμ ζάημ πενζζοθθμβήξ οπάνπεζ ηαζ δ παναιζηνή δζαννμή 
ζηενεμφ ή οβνμφ πενζεπμιέκμο ηυηε εα ημπμεεηείηαζ υθμξ μ ζάημξ ιέζα ζε δεφηενμ ζάημ πενζζοθθμβήξ.  

Σμ ζοκενβείμ ηαεανζυηδηαξ εα έπεζ ηδκ εοεφκδ ηαηά ηδκ απμημιζδή ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ κα 
επζημθθμφκ εηζηέηα-έκδεζλδ πνμέθεοζδξ ζάημο. Γδθαδή κα ακαβνάθεηαζ επάκς ζηζξ ηίηνζκεξ ή ηυηηζκεξ 
ζαημφθεξ ηαζ ζηα εζδζηά πανημηζαχηζα (hospital boxes) δ διενμιδκία παναβςβήξ ημοξ ηαζ ημ ηιήια ή ημ 
υκμια ηδξ ηθζκζηήξ απυ υπμο πνμένπμκηαζ ηα ζοβηεηνζιέκα απυαθδηα. 

Ζ ζοθθμβή, δ ζοβηέκηνςζδ, δ ιεηαθμνά ηαζ δ απμημιζδή ζημ πχνμ ηεθζηήξ ζοθθμβήξ απμαθήηςκ απυ υθμοξ 
ημοξ πχνμοξ ηαζ απυ υθα ηα ηηίνζα εεςνείηαζ ςξ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο ηδξ ηαεανζυηδηαξ. 
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Όθα ηα αζακζέν ημο Νμζμημιείμο ζημ ηέθμξ ηάεε αάνδζαξ εα αηζκδημπμζμφκηαζ ζημ οπυβεζμ ηαζ εα 
ηαεανίγμκηαζ . 

Γζα ηδκ απμθφιακζδ ηςκ επζθακεζχκ πμο έπμοκ θενςεεί ιε αίια ή άθθμ αζμθμβζηυ οβνυ εα  αημθμοεείηαζ ημ 
πνςηυημθθμ ηαεανζζιμφ  πμο εα ηαηαηεεεί απυ ηδκ Δπζηνμπή Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ. 

Σμ πθφζζιμ ηςκ πενζχκ ημο πνμζςπζημφ ηαεανζυηδηαξ είκαζ απαναίηδημ ιυθζξ αβάθμοκ ηα βάκηζα ηαζ υηακ 
ηεθεζχζμοκ ηδκ ιεηαθμνά ηςκ απμννζιιάηςκ. Σα βάκηζα ημοξ δεκ πνέπεζ κα ηα θμνάκε ζοκεπχξ ηαζ πςνίξ 
θυβμ ηαζ ηονίςξ εα αημθμοεμφκ ηζξ ζοιαμοθέξ βζα μνεέξ ηαηηζηέξ χζηε κα ιδκ αββίγμοκ ιε ηα βάκηζα ημοξ ηαζ 
ιμθφκμοκ ημ πενζαάθθμκ πμο αζεεκείξ-πνμζςπζηυ ηαζ επζζηέπηεξ αββίγμοκ ιε βοικά πένζα.    

Οζ ζθμοββανίζηνεξ  ηαζ μζ πακέηεξ ζημοπίζιαημξ –πανηεηέγεξ πνμηείκεηαζ κα είκαζ θεοημφ πνχιαημξ χζηε κα 
θαίκεηαζ δ ηαεανζυηδηα ημοξ ιεηά ημ πθφζζιμ ηαεχξ ηαζ πνζκ πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ανπή ηδξ ενβαζίαξ. 
Δπεζδή μζ ζθμοββανίζηνεξ ηαζ μζ πανηεηέγεξ δφζημθα ζηεβκχκμοκ , ηναηάκε ζημ εζςηενζηυ ημοξ οβναζία ηαζ 
βίκμκηαζ νεγεναμοάν ιζηνμαίςκ πνμηείκεηαζ κα είκαζ ηαηάθθδθδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ακημπήξ, κα απμζοκδέμκηαζ 
ιε ηθζπ, απαζηείηαζ υιςξ ζημ ηέθμξ ηάεε αάνδζαξ κα πθέκμκηαζ ηαζ κα ζηεβκχκμοκ ζε πθοκηήνζμ-ζηεβκςηήνζμ. 

Να οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ 4(ηέζζενζξ) ζθμοββανίζηνεξ ηαζ πανηεηέγεξ δζαεέζζιεξ ζε ηάεε ηιήια βζα κα 
οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα ζηεβκχκμοκ ηαθά. ε  ηάεε αάνδζα εα πνδζζιμπμζείηαζ ζηεβκή ζθμοββανίζηνα 
μπςζδήπμηε βζα θυβμοξ οβζεζκήξ αθθά ηαζ βζα κα απμθεφβεηαζ  ημ θαζκυιεκμ ηςκ δοζάνεζηςκ μζιχκ.  

 

 

Άξζξν 10. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ελδεηθηηθά) 
 

Ακάθμβα µε ηδ πνήζδ ημο πχνμο ηαεμνίγεηαζ δ ζοπκυηδηα ημο ηαεανζζµμφ ηαζ ηδξ απμθφµακζδξ, υπςξ 
θαίκεηαζ ζημοξ παναηάης πίκαηεξ. Ακελανηήηςξ αοηχκ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, βζα ηάεε ενβαζία ηαζ ηάεε πχνμ 
ενβαζίαξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ Νμζμημιείμ μ πνυκμξ πανμπήξ αοηήξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ χνεξ έκανλδξ ηαζ 
θήλδξ αοηήξ. Οζ ενβαζίεξ ηαεανζζµμφ βίκμκηαζ ζηα πνμκζηά δζαζηήιαηα πμο δεκ ειπμδίγεηαζ δ θεζημονβία 
ηςκ πχνςκ ημο Νμζμημµείμο. 
 

Δκδεζηηζηά ςνάνζα ηαεανζζιμφ: 
Κμζκυπνδζημζ πχνμζ: Καεδµενζκά απυ 06:00 µέπνζ 22:00. 
Νμζδθεοηζηά ηµήµαηα - δςιάηζα κμζδθείαξ: Καεδιενζκυξ ηαεανζζιυξ απυ 06:00 µέπνζ 13:00. Απμβεοιαηζκυ 
ζημφπζζια - ζθμοββάνζζια ηαζ απμημιζδή απμννζµµάηςκ απυ 15:00 µέπνζ 20:00. Κάθορδ εηηάηηςκ 
ακαβηχκ απυ 23:00 µέπνζ 07:00. 
Μμκάδεξ Δκηαηζηήξ: Καεανζζµμί απυ 06:00 µέπνζ 22:00 ηαζ ηάθορδ εηηάηηςκ ακαβηχκ απυ 22:00 µέπνζ 
06:00. 

Δλςηενζηά ζαηνεία: Καεδµενζκυξ ηαεανζζµυξ απυ 6:00 ιέπνζ 8:00 ηαζ απυ 15:00 µέπνζ 22:00. 
 Σµήµα Δπεζβυκηςκ Πενζζηαηζηχκ: Καεδµενζκυξ ηαεανζζµυξ ηαε' υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 24χνμο.  
Γζαβκςζηζηά Δνβαζηήνζα: Καεδµενζκυξ ηαεανζζµυξ απυ 06:00 µέπνζ 16:00. 
Απμβεοιαηζκή απμημµζδή απμννζµµάηςκ ηαζ ηάθορδ εηηάηηςκ ακαβηχκ.  
Γναθεία: Καεδµενζκέξ ενβαζίεξ απυ 15:00 µέπνζ 23:00. 
Υεζνμονβεία: Δκδζάιεζμζ ηαεανζζµμί: απυ 07:00 µέπνζ θήλδ επεµαάζεςκ. Σεθζηυξ ηαεανζζµυξ: απυ ηδ θήλδ 
επεµαάζεςκ έςξ 06:00. 
Πθοκηήνζα: Καεανζζµυξ απυ 07:00 µέπνζ 14:00. 

Απμεήηεξ: Καεδµενζκά απυ 07:00 µέπνζ 08:30. Ο ηαεανζζµυξ βίκεηαζ πανμοζία ημο απμεδηάνζμο ηαζ 
υπζ εηηυξ ςνανίμο ενβαζίαξ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ. 
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Μδπακμζηάζζα: Πενζμδζηυξ βεκζηυξ ηαεανζζµυξ (ημοθάπζζημκ ιδκζαίςξ). 
 

Οζ βεκζημί ηαεανζζιμί εα βίκμκηαζ ιδκζαία ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ιε ηδκ πνμσζηαιέκδ ή ημκ οπεφεοκμ ημο 
ηάεε ηιήιαημξ. 

 

ΖΜΔΗΧΖ : 
 

1. Δηηυξ ημο ςνανίμο ηαηηζηχκ-πνμβναιιαηζζιέκςκ ενβαζζχκ απαζηείηαζ 24ςνδ ηάθορδ ημο Νμζμημιείμο 
βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ.  

 

2. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ενβαζζχκ, Π.π. ζε έκα υνμθμ κα απαζηείηαζ 
ηαεανζζµυξ εαθάµμο, ηαεανζζµυξ βναθείςκ, ηαεανζζµυξ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ η θ π., είκαζ πνμθακέξ υηζ 
εα πνέπεζ κα βίκεζ ζοκημκζζµυξ ηαζ κα ελαζθαθζζηεί δ αθθδθμοπία εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ.  

 

3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη επόπηε θαζαξηόηεηαο ζηελ πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα.  
 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

 

 

Ο ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πανέπεζ ορδθμφ επζπέδμο οπδνεζίεξ ηαεανζυηδηαξ ηαζ απμθφιακζδξ, 
ζφιθςκα ιε υζα εκδεζηηζηά ηαζ υπζ πενζμνζζηζηά ακαθένμκηαζ παναηάης, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ 
οπμδείλεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ . 
 

 Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζημκ ηαεδιενζκυ ηαεανζζιυ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ οπμπνέςζδ κα λακαηαεανζζηεί ηάπμζμξ 
πχνμξ, εθυζμκ ιεηά ημκ ηαηηζηυ ηαεανζζιυ, ημ απμηέθεζια δεκ είκαζ ζηακμπμζδηζηυ ή εθυζμκ μ πχνμξ θενςεεί 
λακά. 
 

Γεληθέο Αξρέο 

 

 

1. H ηαεανζυηδηα εα βίκεηαζ ιε πνμειπμηζζιέκα πακζά δαπέδμο & επζθακεζχκ ή ιε ημ ζφζηδια 
ζθμοββανίζιαημξ ημο δζπθμφ ημοαά. 

 

2. Πνμδβείηαζ μ ηαεανζζιυξ, έπεηαζ δ απμθφιακζδ. Δάκ πνδζζιμπμζείηαζ ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά 
ημ κενυ εα πνέπεζ κα αθθάγεηαζ ιεηά απυ ηάεε εάθαιμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ 
εα ηαεμνζζηεί ακάθμβα ιε ηδκ πνήζδ. 

 

3. ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ακαιζβκφεηαζ απμννοπακηζηυ ιε απμθοιακηζηυ. 

 

4. Καεανζυηδηα απυ ΦΖΛΑ πνμξ ηα ΥΑΜΖΛΑ. 
 

5. Θα πνδζζιμπμζμφκηαζ εβηεηνζιέκα πνμσυκηα ηαζ ιε εοεφκδ ημο ακαδυπμο εα ηδνμφκηαζ αοζηδνά μζ 
μδδβίεξ πνήζδξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ.   

 

6. Οζ ενβαζίεξ εα λεηζκμφκ πνχηα απυ ημοξ πζμ ηαεανμφξ πχνμοξ, δδθ. μζ δζάδνμιμζ ηαζ μζ ημζκυπνδζημζ 
πχνμζ, ιεηά μζ εάθαιμζ κμζδθείαξ ηαζ ηέθμξ μζ εάθαιμζ υπμο κμζδθεφμκηαζ αζεεκείξ ιε ιεηαδμηζηά 
κμζήιαηα ή πμθοακεεηηζηά ιζηνυαζα . 

 

7. ΜΟΝΧΔΗ υπμο κμζδθεφμκηαζ αζεεκείξ ιε ιεζςιέκδ ακηίζηαζδ ζηζξ θμζιχλεζξ, εα πνέπεζ κα 
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ηαεανίγμκηαζ πνζκ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ εαθάιμοξ ιε λεπςνζζηυ ελμπθζζιυ ηαζ οθζηά ηαεανζζιμφ.  
 

8. ΔΗΡΑ ΔΡΓΑΗΧΝ: Απμημιζδή απμννζιιάηςκ, ζημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί, οβνυ λεζηυκζζια (ιε 
πνμειπμηζζιέκα πακάηζα), ζθμοββάνζζια (ηνυθεζ ιε πνμειπμηζζιέκεξ πακέηεξ ή ζφζηδια ημο δζπθμφ 
ημοαά ). 
 

9. Ο ελμπθζζιυξ εα δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ημ πχνμ ζημκ μπμίμ εα πνδζζιμπμζείηαζ, χζηε ημ πνμζςπζηυ 
ημο Ακαδυπμο , υζμ ηαζ ημο Νμζμημιείμο κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαηνίκεζ ακ πνδζζιμπμζείηαζ ζςζηά μ 
ελμπθζζιυξ ζε ηάεε πχνμ ημο Νμζμημιείμο. 
 

10. Σα ζοβηεηνζιέκα πνχιαηα εα ακαθένμκηαζ ζηδ ζφιααζδ ηαζ ηα ζπεηζηά έββναθα εα θοθάζζμκηαζ ζημ 
θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ ημο Σιήιαημξ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ. Γζαθμνμπμίδζδ ζημ πνςιαηζηυ 
δζαπςνζζιυ ημο ελμπθζζιμφ εα βίκεηαζ ιυκμ ηαηυπζκ έββναθδξ βκχιδξ ηςκ Δ.Γ.Τ, ηα έββναθα εα 
θοθάζζμκηαζ επίζδξ ζημκ θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ. 
 

11. Παναηίεεηαζ πίκαηαξ εκδεζηηζηήξ πνυηαζδξ Υνςιαηζημφ Γζαπςνζζιμφ Δλμπθζζιμφ Καεανζυηδηαξ, δ 
μπμία είκαζ οπμπνεςηζηή ηαζ εα ακαθένεηαζ ζηδ ζφιααζδ. 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 

ΥΡΖΖ ΚΟΤΒΑΓΑΚΗΑ ΠΑΝΗΑ 
ΜΗΚΡΟΗΝΔ 

ΛΔΚΑΝΔ  WC ΚΟΚΚΗΝΟ ΚΟΚΚΗΝΟ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ -ΚΟΜΟΓΗΝΑ ΜΠΛΔ ΜΠΛΔ 

ΛΟΗΠΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ-ΣΟΗΥΟΗ ΠΡΑΗΝΟ ΠΡΑΗΝΟ 

ΝΗΠΣΖΡΔ –ΠΛΑΚΑΚΗΑ-

ΝΣΟΤΕΗΔΡΔ 

ΚΗΣΡΗΝΟ ΚΗΣΡΗΝΟ 

 

 

12. ε ηάεε εάθαιμ πνδζζιμπμζμφκηαζ ημοθάπζζημκ 2 ηαεανέξ πνμειπμηζζιέκεξ πακέηεξ ηαζ μ επανηήξ 
ανζειυξ πνμειπμηζζιέκςκ πακζχκ. Σα πνδζζιμπμζδιέκα πακζά & πακέηεξ δεκ λακαπνδζζιμπμζμφκηαζ 
αθθά απμννίπημκηαζ ζε εζδζημφξ πενζέηηεξ . 

 

13. Πθφζζιμ ελμπθζζιμφ (ηάδμζ, ημοαάδεξ) ηαζ ζηέβκςια ζημ ηέθμξ ηδξ αάνδζαξ.  
 

14. Όθα ηα οθζηά εα πανέπμκηαζ ζε επανηή πμζυηδηα απυ ηδκ ανπή ηδξ αάνδζαξ.  
 

15. Όθα ηα οθζηά (ζθμοββανίζηνεξ, πακέηεξ, πακάηζα) παναθαιαάκμκηαζ ηαεανά ηαζ ζε πενίπηςζδ 
θεμνάξ ακηζηαείζηακηαζ άιεζα.  

 

16. Όθα ηα οθζηά (ζθμοββανίζηνεξ, πακέηεξ, πακάηζα), πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα Κθεζζηά Σιήιαηα εα 

είκαζ απμηθεζζηζηά, εα δζαθένμοκ ηαζ εα πθέκμκηαζ λεπςνζζηά.  
 

17. Όθα ηα οθζηά (ζθμοββανίζηνεξ, πακέηεξ, πακάηζα) πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζοθθμβή ιεβάθδξ 
πμζυηδηαξ αίιαημξ ή άθθςκ αζμθμβζηχκ οβνχκ εα απμννίπημκηαζ ζε ηίηνζκμ πενζέηηδ (π.π. Τθζηά 
Υεζνμονβείμο, Μαζεοηδνίμο η.η.θ.). 

 

18. ηα ηθζκζηά ηιήιαηα ηα πακάηζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ βναθείςκ ζαηνχκ-

κμζδθεοηζηχκ ζηάζεςκ ηθπ, εα είκαζ δζαθμνεηζηά απυ αοηά ηδξ ηαεδιενζκήξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ 
εαθάιςκ. 
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ: 
 

 

1. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ εηηεθείηαζ εηηυξ απυ ηα ηθζκζηά ηιήιαηα, ενβαζηήνζα, Μμκάδεξ, 
Υεζνμονβεία ηθπ, ηαζ ζε υθμοξ ημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ αθθά ηαζ ζε πχνμοξ υπςξ: 

 

i. Λμοηνά - Σμοαθέηεξ  
 

ii. Γζάδνμιμζ  
 

iii. Αίεμοζεξ ακαιμκήξ – Κυιαμζ ηιδιάηςκ  
 

iv. Γναθεία  
 

v. ηάθεξ ηαζ αζακζέν.  
 

vi. Οζηίζημζ δεζβιαημθδπηζηχκ εθέβπςκ- Οζηίζημζ ανκδηζηήξ πίεζδξ, μζηίζημζ δζαθμβήξ. 
 

vii.  Ακάπαοζδ Πνμζςπζημφ – Απμδοηήνζα πνμζςπζημφ 

 

viii. Μαβεζνεία – Σναπεγανία –απμεήηεξ ηνμθίιςκ 

 

ix. Βενάκηεξ  
 

x. Πενζαάθθμκηα πχνμ ημο Νμζμημιείμο. 
 

xi.  Νεηνμημιείμ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο  ροβείςκ-κεηνμεαθάιςκ).  
 

xii. Φοθαηίςκ (ηεκηνζηή πφθδ, ηδθεθςκζηυ ηέκηνμ  ηαζ ΔΚΑΒ).  
 

xiii. Σεπκζηή οπδνεζία-Μδπακμζηάζζα-ακηθζμζηάζζα 
 

xiv. Σιήια πθοκηδνίςκ-ζιαηζζιμφ. 
 

xv. Απμεήηδ οθζημφ  
 

xvi. Φοηηζημί εάθαιμζ απμαθήηςκ 

 

Όπμηε απαζηείηαζ, ηαηυπζκ εκημθήξ ηδξ Γζμίηδζδξ ημο Νμζμημιείμο ηαζ ιε απμηθεζζηζηή εοεφκδ ημο 
ακαδυπμο βζα ηδ θήρδ υθςκ ηςκ απαναίηδηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηαζ αζθάθεζαξ έκακηζ ημο πνμζςπζημφ 
ηαεανζυηδηαξ/ ημο πνμζςπζημφ ημο Νμζμημιείμο/ ηςκ επζζηεπηχκ/ ηςκ πενζμίηςκ/ ηάεε ηνίημο , εα βίκεηαζ 
ηαεανζζιυξ ζε πχνμοξ υπςξ π.π. ηανάηζεξ, απμθήλεζξ ηθζιαημζηαζίςκ, ζημ εζςηενζηυ ηθεζζηχκ αίενζςκ, ζε 
θμφηζα ηαζ θνεάηζα ιεηά ηδκ επέιααζδ ηδξ Σεπκζηήξ Τπδνεζίαξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ εζηυκαξ ηαζ ηδξ 
οβζεζκήξ ηςκ πχνςκ. 
 

 

 
1. ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ  

 

Ζ ηαεανζυηδηα ηαζ απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε υζα εκδεζηηζηά ηαζ υπζ πενζμνζζηζηά ακαθένμκηαζ 
παναηάης, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ (ΔΝΛ), υπςξ εα 
ηεεμφκ ηαηά ηδκ ηαηάνηζζδ ηδξ ζφιααζδξ, εζδζηυηενα ζε πχνμοξ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημκ αζεεκή, υπςξ μζ εάθαιμζ 
απμιυκςζδξ, ηα Υεζνμονβεία, Μμκάδα Δκηαηζηήξ Θεναπείαξ, δ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ, δ Μμκάδα Σεπκδημφ Νεθνμφ, δ 
Μμκάδα Αζιμδοκαιζημφ ηθπ 
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Ο εάθαιμξ πνέπεζ κα ηαεανίγεηαζ ζημκ εθάπζζημ δοκαηυ πνυκμ, χζηε κα µδκ ηςθφμκηαζ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ 
(βεφιαηα, ζαηνζηέξ επζζηέρεζξ, κμζδθεία, επζζηεπηήνζμ ηθπ). Ζ ηαεανζυηδηα ζημοξ εαθάιμοξ βίκεηαζ 
ηαεδιενζκά ηαζ λεηζκά ιε : 
 

i. Απμημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ.  
 

ii. ημφπζζια µε ακηζζηαηζηυ πακί ιζαξ πνήζεςξ πμο εα αθθάγεζ απυ εάθαιμ ζε εάθαιμ. Ακ είκαζ πμθθαπθχκ 
πνήζεςκ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ πθοκηήνζμ-ζηεβκςηήνζμ βζα κα πθέκμκηαζ ηαζ κα ζηεβκχκμκηαζ ιεηά απυ 
ηάεε πνήζδ. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ απθήξ μζηζαηήξ ζημφπαξ.  

 

iii. Τβνυ λεζηυκζζια ημο εαθάιμο ιε ειπμηζζιέκα πακάηζα ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ημ λεζηυκζζια ζε: 
ηναπέγζα, θςηζζηζηά ημίπμο, ηαείζιαηα, πεναάγζα, πανάεονα, πυνηεξ ηαζ ηα πενμφθζα ημοξ, κημοθάπεξ ηαζ 
ηγάιζα παναεφνςκ.  

 

iv. θμοββάνζζια πμο εθανιυγεηαζ ζ' υθα ηα δάπεδα εηηυξ απυ ιμηέηεξ ηαζ πανηέηα. Σμ ζθμοββάνζζια εα 
βίκεηαζ ιε ημ ζφζηδια ιε ειπμηζζιέκεξ πακέηεξ ημ μπμίμ είκαζ ημ ελήξ: Σμπμεεηείηαζ ζημ ημκηάνζ δ 
ειπμηζζιέκδ πακέηα. Σμ ζθμοββάνζζια λεηζκάεζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο εαθάιμο ηαζ πνμξ ηα έλς. ημ ηέθμξ 
δ πνδζζιμπμζδιέκδ πακέηα απμννίπηεηαζ ηαζ ημπμεεηείηαζ ηαεανή ζημ ημκηάνζ βζα ημκ επυιεκμ εάθαιμ. Ο 
εθάπζζημξ ανζειυξ πακεηχκ βζα έκα εάθαιμ είκαζ δφμ (2). Δάκ πνεζαζηεί απμθφιακζδ, ηα πακάηζα εα πνέπεζ 
κα είκαζ ειπμηζζιέκα ιε απμθοιακηζηυ δζάθοια. Δκαθθαηηζηά εα εθανιυγεηαζ ημ ζθμοββάνζζια ιε ηδκ 
ιέεμδμ ημο δζπθμφ ημοαά. 

 

v. Σα πακάηζα, μζ πακέηεξ, μζ ζθμοββανίζηνεξ πθέκμκηαζ ηαεδιενζκά ζε πθοκηήνζμ ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ: 1) 
ημοξ 90 μC ή μπςζδήπμηε >70 μC ή 2. ημοξ 60 μC ιε ηδκ πνμζεήηδ Cl2 ιε απμννοπακηζηυ ηαζ 
ζηεβκχκμκηαζ. Πνζκ ημ πθφζζιμ αθαζνμφκηαζ ηα λέκα ζχιαηα (ηνίπεξ, πκμφδζα ηηθ). Οζ ζθμοββανίζηνεξ ηαζ 
ηα πακάηζα ηςκ WC πθέκμκηαζ ζε πςνζζηυ πθοκηήνζμ ή εάκ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ ιεηά ημ πέναξ ηςκ 
πθφζεςκ είηε ιε ηζξ πακέηεξ είηε ιε ηζξ ζθμοββανίζηνεξ εα πναβιαημπμζείηαζ ιζα ηεκή πθφζδ ιε πθχνζμ βζα 
ηδ ιείςζδ ημο ιζηνμαζαημφ θμνηίμο.  

 

vi. Ακ δδθςεεί ιμθοζιαηζηυ πενζζηαηζηυ ή ζηζξ ιμκχζεζξ ιε πμθοακεεηηζηυ πνδζζµμπμζμφκηαζ λεπςνζζηά 
οθζηά ζ' αοημφξ ημοξ εαθάιμοξ (ζθμοββανίζηνα WC, πακάηζα), ηα μπμία εα πνδζζιμπμζμφκηαζ 
απμηθεζζηζηά βζα αοημφξ ημοξ εαθάιμοξ ηαζ ιυκμκ. Μεηά ηδκ έλμδμ ημο αζεεκμφξ υθα αοηά ηα είδδ εα 
απμννίπημκηαζ ζημ εζδζηυ ηοηίμ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ. 

 

vii. ημοξ δζαδνυιμοξ ηαζ ζηζξ ιεβάθεξ ακμζηηέξ επζθάκεζεξ µπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιδπακή ηαοηυπνμκμο 
ζημοπίζιαημξ ηαζ ζθμοββανίζιαημξ ή, εκαθθαηηζηά, ημζκή ζθμοββανίζηνα, δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ απ' αοηή 
ημο WC, ιε ζφζηδια δζπθμφ ημοαά.  

 

Οζ παναπάκς εκένβεζεξ εηηεθμφκηαζ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ζε ηάεε αάνδζα ηαζ υπμηε ηνζεεί απαναίηδημ. 
Καεανζυηδηα-απμθφιακζδ κμζδθεοηζηχκ ηθζκχκ εα βίκεηαζ ηαζ ιεηά απυ ελζηήνζα αζεεκχκ.  
Γεκζηή Καεανζυηδηα εαθάιςκ πναβιαημπμζείηαζ ημοθάπζζημκ ζε ιδκζαία αάζδ, ή ζοπκυηενα εθ' υζμκ ηνζεεί 
απαναίηδημ απυ ηδκ πνμσζηαιέκδ ή απυ ηδκ Δ.Ν.Λ. Ζ βεκζηή ηαεανζυηδηα πενζθαιαάκεζ ακελαζνέηςξ υηζ 
οπάνπεζ ιέζα ζημ εάθαιμ (κμζδθεοηζηή ηθίκδ, ημιμδίκμ, ηναπεγίδζμ, ζηαηυ, ημίπμζ, κημοθάπεξ, ηγάιζα  η.η.θ.).  
οπκή ηαεανζυηδηα-απμθφιακζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 24χνμο ζηα πυιμθα, πεζνμθααέξ, ιπνίγεξ ηαζ ζηα 
ημιαία ηςκ ακεθηοζηήνςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ ηυιαμοξ ηάεε μνυθμο. 
Καεανζυηδηα ηγαιζχκ ημοθάπζζημκ 2 θμνέξ ιδκζαίςξ( ηδκ πνχηδ ηαζ ηδκ ηνίηδ εαδμιάδα ηάεε ιήκα). 
Καεανζυηδηα ηαεζζιάηςκ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ιδκζαίςξ. 
 

2. ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

Ζ ηαεανζυηδηα ζηζξ ημοαθέηεξ βίκεηαζ ςξ ελήξ: 
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i. Απμημιζδή απμννζιιάηςκ.  
 

ii. Ζ ηαεανζυηδηα ανπίγεζ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης ηαζ απυ ηα πζμ ηαεανά πνμξ ηα αηάεανηα ζδιεία 
ηαεδιενζκά. Καεανίγεηαζ πνχηα δ θάιπα µε οβνυ λεζημκυπακμ, μζ ηαενέπηεξ, μζ ημίπμζ βφνς απυ ημκ 
κενμπφηδ, ηαεανίγεηαζ δ εήηδ ηςκ πεζνμπεηζεηχκ ηαζ ακαπθδνχκεηαζ. Ακ οπάνπμοκ αοηυιαηεξ ζοζηεοέξ 
ζαπμοκζμφ ακηζηαείζηαηαζ ημ δμπείμ ζαπμοκζμφ (ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ επακαπθδνχκεηαζ). Αημθμοεεί 
δζαδζηαζία ηαεανζυηδηαξ ηαζ απμθφιακζδξ ζε υθα ηα είδδ οβζεζκήξ ηαζ ελανηήιαηα.  

 

Γίκεηαζ ηαεανζυηδηα ανπζηά ζημ κζπηήνα ιε πνμειπμηζζιέκα ιε απμννοπακηζηυ πακάηζα απυ ημ ηίηνζκμ 
ημοααδάηζ – Ξέπθοια. Αημθμοεεί απμθφιακζδ ημο κζπηήνα ιε πνμειπμηζζιέκα ιε απμθοιακηζηυ δζάθοια 
πακάηζα απυ ημ ηίηνζκμ ημοααδάηζ. Δπακαθαιαάκεηαζ δ ίδζα δζαδζηαζία βζα ηδ θεηάκδ ηδξ ημοαθέηαξ ιε ημ 
ηυηηζκμ ημοααδάηζ. οκμπηζηά, απαζηείηαζ ηαεανζζιυξ- λέπθοια -απμθφιακζδ βζα υηζ οπάνπεζ ζηδκ 
ημοαθέηα, ηαζ πνήζδ πμθθχκ πακζχκ βζα: ημκ κζπηήνα-ιπαηανίεξ-εήηδ πεζνμπεηζεηχκ- ζαπμοκμεήηδ ηαζ ηδ 
θεηάκδ-ηάδμ απμννζιιάηςκ-πζβηάθ. Δθμδζάγμοιε ιε οθζηά (πανηί, πεζνμπεηζέηεξ, ζαπμφκζ).Αημθμοεεί 
ζθμοββάνζζια ιε ζφζηδια ιε πνμειπμηζζιέκεξ πακέηεξ ή δζπθμφ ημοαά .οκμπηζηά ημ ζφζηδια δζπθμφ 
ημοαά πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ελήξ:  

 

i. ΜΠΛΔ ηάδμξ: απμννοπακηζηυ/απμθοιακηζηυ δζάθοια.  
 

ii. ΚΟΚΚΗΝΟ  ηάδμξ: κενυ βζα λέαβαθια.  
 

iii. ΦΗΓΚΣΖΡΑ: ζημκ ηυηηζκμ ηάδμ.  
 

iv. ΥΡΖΖ:  
 

v. Διαάπηζζδ ηδξ ζθμοββανίζηναξ ζημ απμννοπακηζηυ ή απμθοιακηζηυ δζάθοια (ιπθε 
ηάδμξ).  

 

vi. ηίρζιμ ηδξ ζθμοββανίζηναξ (ηυηηζκμξ ηάδμξ).  
 

vii. θμοββάνζζια επζθάκεζαξ.  
 

viii. Διαάπηζζδ ζημκ ηυηηζκμ ηάδμ (λέπθοια-ζηίρζιμ) & επακάθδρδ ηδξ δζαδζηαζίαξ.  
 

ix. Ο ηάδμξ ιε ημ απμθοιακηζηυ αδεζάγεηαζ ζηδκ επυιεκδ ημοαθέηα.  
 

x. Ζ ζθμοββανίζηνα εα είκαζ απμηθεζζηζηά βζα ηζξ ημοαθέηεξ ηαζ δεκ εα πνδζζιμπμζείηαζ ζε 
άθθμοξ πχνμοξ . 

 

Καζαξηόηεηα-απνιύκαλζε κεληαίσο ή κεηά από εμηηήξηα αζζελώλ 

 

 

Ο βεκζηυξ ηαεανζζιυξ δςιαηίμο ιεηά ημ ελζηήνζμ (ή μ ιδκζαίμξ) πνέπεζ κα βίκεηαζ έβηαζνα, χζηε κα έπεζ 
μθμηθδνςεεί πνζκ ηδκ εζζαβςβή άθθμο αζεεκή. Αημθμοεμφιεκα αήιαηα: 
 

1.Ο ηζκδηυξ ελμπθζζιυξ ημο εαθάιμο (ηνεαάηζα, ημιμδίκα, ηναπεγίδζα, ηανέηθεξ, πμθοενυκα) ηαεανίγμκηαζ, 
λεπθέκμκηαζ, απμθοιαίκμκηαζ ηαζ ιεηαθένμκηαζ εηηυξ εαθάιμο. 
 

2. Απμημιζδή απμννζιιάηςκ  
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3. Αθαίνεζδ ημονηζκχκ  
 

4. Αθαίνεζδ πανααάκ  
 

5. ημφπζζια µε ακηζζηαηζηυ πακί ιζαξ πνήζδξ. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ απθήξ μζηζαηήξ ζημφπαξ.  
 

6. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ηςκ θςηζζηζηχκ ημίπμο ημο εαθάιμο ηαζ ημο 
ζζδδνμδνυιμο ηςκ πανααάκ.  
 

7. Υνήζδ πνμειπμηζζιέκςκ πακζχκ ιε απμννοπακηζηυ. Με ηδ πνήζδ πακέηαξ ηαεανίγμοιε ημοξ ημίπμοξ 
απυ πάκς πνμξ ηα ηάης ηαζ δίκμοιε έιθαζδ ζηα ζδιεία πμο έπμοκ πενζζζυηενμοξ νφπμοξ. Αθθάγμοιε 
πακέηεξ ηαηηζηά.  
 

8. Ξεπθέκμοιε ιε ηαεανυ κενυ ηαζ ηδ πνήζδ πακέηαξ.  
 

9. Υνήζδ πνμειπμηζζιέκςκ πακζχκ ιε απμθοιακηζηυ. Γζάθοζδ δζζηίςκ πθςνίμο (αναίςζδ: 2 δζζηία ζε 3 lt 
κενυ πεν. 1000 ppm/lt).  Με ηδ πνήζδ  πακέηαξ απμθοιαίκμοιε ημοξ ημίπμοξ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης. 

 

10. Απμθοιαίκμοιε ηα θχηα ηαζ ημκ οπυθμζπμ ελμπθζζιυ (ππ ημκζυθεξ πανμπήξ μλοβυκμο) πμο ανίζηεηαζ 
ζημκ ημίπμ πνδζζιμπμζχκηαξ πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ιε απμθοιακηζηυ: Γζάθοζδ δζζηίςκ πθςνίμο 
(αναίςζδ: 2 δζζηία ζε 3 lt κενυ πεν. 1000 ppm/lt). Απμθοιαίκμοιε επίζδξ ημ ζζδδνυδνμιμ ηςκ πανααάκ.  
 

11. Καεανζζιυξ ηγαιζχκ.  
 

12. Καεανζζιυξ ηδθευναζδξ.  
 

13. Καεανζζιυξ-λέπθοια-απμθφιακζδ ηςκ οπυθμζπςκ επζθακεζχκ ημο εαθάιμο (κημοθάπεξ, πυνηεξ WC ηαζ 
εαθάιμο εζςηενζηά – ελςηενζηά) ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ιε ημ ακηίζημζπμ πνμσυκ βζα ηάεε ενβαζία.  
 

14. Δπακάθδρδ απμθφιακζδξ ημο ελμπθζζιμφ ημο εαθάιμο ηαζ επακαημπμεέηδζδ ζημ εάθαιμ.  
 

3. ΑΗΘΟΤΔ ΑΝΑΜΟΝΖ (θόκβνη - ζαιόλη θιηληθήο) 
 

Γζεκενβείηαζ: 
 

i. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί ιζαξ πνήζεςξ ή πθέκεηαζ ιεηά απυ ηάεε πνήζδ, εθ' υζμκ είκαζ 
πμθθαπθχκ πνήζεςκ.  

ii. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ηςκ ηαεζζιάηςκ, ηναπεγζδίςκ, πεναάγζα παναεφνςκ.  
iii. Πθέκμκηαζ ηα δμπεία απμννζιιάηςκ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ηαεανέξ ζαημφθεξ, δεκ αδεζάγμκηαζ μζ παθζέξ.  
iv. θμοββάνζζια ιε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά. 
v. Πενζμδζηά ηαεανίγμκηαζ ηα θςηζζηζηά εθυζμκ ηνζεεί απαναίηδημ απυ ηδκ πνμσζηαιέκδ ημο ηµήµαημξ.  
vi. Σγάιζα παναεφνςκ 2 θμνέξ ιδκζαίςξ.  

 

4. ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 

Γίκεηαζ ηαεδιενζκά επζζηαιέκδ ηαεανζυηδηα ημο πχνμο. Σα Μαγεηξεία θαζαξίδνληαη βάζεη πξνγξάκκαηνο 
θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηαζθάιηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ HACCP πνπ εθαξκόδεη ην Ννζνθνκείν 

 

 

i. Απμημιζδή απμννζιιάηςκ.  
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ii. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  
 

iii. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ζε υηζ οπάνπεζ ζημ πχνμ.  
 

iv. θμοββάνζζια ιε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά. 
Δκδεζηηζηά : 
 

Καεδιενζκά εα ηαεανίγμκηαζ : πχνμζ πνμεημζιαζίαξ ηνμθίιςκ, απμδοηήνζα, ημοαθέηεξ, βναθεία ,πχνμξ 
απμεήηδξ ηνμθίιςκ, ηάδμζ απμννζιιάηςκ, δάπεδα , επίζδξ μ αφθεζμξ πχνμξ . 
Δαδμιαδζαία εα ηαεανίγμκηαζ : πάβημζ ενβαζίαξ- θεηάκεξ πθφζεςξ ,ροβεία ιαβεζνείςκ (έλς) , ημίπμζ, πυνηεξ, 
ροβείμ απμαθήηςκ ιαβεζνείμο, μζ απμπεηεφζεζξ ,ζπάνεξ ηαζ ηα θνεάηζα ηςκ ιαβεζνείςκ. 
Μδκζαία εα ηαεανίγμκηαζ: ελαενζζιυξ ,πανάεονα, μνμθέξ. 
 

5. ΓΡΑΦΔΗΑ  
 

Σα βναθεία ηαεανίγμκηαζ µζα θμνά ηδκ διένα.  
i. Απμημιζδή απμννζιιάηςκ.  

 

ii. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  
 

iii. Δθυζμκ οπάνπμοκ ιμηέηεξ, ζημφπζζια µε δθεηηνζηή ζημφπα ηαζ πενζμδζηυ πθφζζιμ µε ημ ακάθμβμ 
ιδπάκδια.  

 

iv. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα.  
 

v. θμοββάνζζια µε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά.  
 

vi. Σγάιζα παναεφνςκ 1 θμνέξ ιδκζαίςξ.  
 

 

6. ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ 

 

Καεδιενζκά: 
 

i. οπκή απμημιζδή απμννζιιάηςκ . 
 

ii. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  
 

iii. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα.. Ξεζημκίγμκηαζ ηα ελήξ: βναθεία, ηανέηθεξ, πυιμθα, 
πεζνμθααέξ, πάβημζ.  

 

iv. Καεανίγμκηαζ ηαζ Απμθοιαίκμκηαζ ηα ελεηαζηζηά ηνεαάηζα ιε ηα ακηίζημζπα πνμειπμηζζιέκα 
πακάηζα..  

 

v. Πθέκμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ μζ κενμπφηεξ ηαζ ηα ηαθαεάηζα ηςκ απνήζηςκ.  
 

vi. θμοββάνζζια µε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά.  
 

vii. Σγάιζα παναεφνςκ 1 θμνέξ ιδκζαίςξ.  

ΑΔΑ: 6ΑΩΥ469073-7Υ3



 

Όηακ μζ ημίπμζ ηαζ μζ επζθάκεζεξ είκαζ θενςιέκα ηαεανίγμκηαζ ιδπακζηά. Σα W.C θυβς ηδξ ζοπκήξ πνήζδξ 
ηαεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ ζε ζοπκή αάζδ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ-δζαδζηαζία ιε ημοξ εαθάιμοξ ηςκ 
αζεεκχκ. Γεκζηή ηαεανζυηδηα ηςκ ζαηνείςκ πναβιαημπμζείηαζ ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ιε ηδκ πνμσζηαιέκδ. 
 

 

7. ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 

 

Καεδιενζκά: 
 

i. οπκή απμημιζδή απμννζιιάηςκ  
 

ii. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  
 

iii. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα. Ξεζημκίγμκηαζ ηα ελήξ: βναθεία, ηανέηθεξ, πυιμθα, 
πεζνμθααέξ, πάβημζ.  

 

iv. Καεανίγμκηαζ ηαζ Απμθοιαίκμκηαζ ηα ελεηαζηζηά ηνεαάηζα ιε ηα ακηίζημζπα πνμειπμηζζιέκα πακάηζα.  
 

v. Πθέκμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ μζ κενμπφηεξ ηαζ ηα ηαθαεάηζα ηςκ απνήζηςκ.  
 

vi. θμοββάνζζια µε πνμειπμηζζιέκεξ ιε απμθοιακηζηυ πακέηεξ.  
 

vii. Σγάιζα παναεφνςκ ηαηηζηά 2 θμνέξ ιδκζαίςξ.  
 

 

Όηακ μζ ημίπμζ ηαζ μζ επζθάκεζεξ είκαζ θενςιέκα ηαεανίγμκηαζ ιδπακζηά ιε ηνζαή. Σα W.C θυβς ηδξ ζοπκήξ 
πνήζδξ ηαεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ ζε ζοπκή αάζδ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ-δζαδζηαζία ιε ημοξ εαθάιμοξ ηςκ 
αζεεκχκ. 
 

Γεκζηή ηαεανζυηδηα πναβιαημπμζείηαζ ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ιε ηδκ Πνμσζηαιέκδ. Όθμζ μζ παναπάκς πχνμζ 
ακάθμβα ιε ηδκ ζοπκυηδηα πνήζδξ ημοξ ηαεανίγμκηαζ ηαζ πενζζζυηενεξ απυ δφμ θμνέξ. Όηακ ηνίκεηαζ απυ ηδκ 
Πνμσζηαιέκδ βίκεηαζ βεκζηυξ ηαεανζζιυξ ηςκ ζαηνείςκ. 
 

8. ΜΟΝΑΓΔ, ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

 

φιθςκα ιε ημ πνςηυημθθμ ενβαζίαξ πμο εα ηαηαεέζεζ δ Δ.Ν.Λ. 
 

Δπζαάθθεηαζ δ ΑΜΔΖ απμημιζδή ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ απυ ημοξ εοαίζεδημοξ πχνμοξ 
(Υεζνμονβεία-Υεζνμονβεία Μαζεοηζηήξ, Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ, Μμκάδα Δκδμζημπήζεςκ, Μμκάδα 
Αζιμδοκαιζημφ, ΜΔΘ ηαζ ΜΣΝ ) ηαε' υθμ ημ 24ςνμ. 
 

Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ημζκήξ πθςνίκδξ ηαζ απαζημφκηαζ εζδζηά απμθοιακηζηά βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ δαπέδςκ 
ηςκ Υεζνμονβείςκ (αβχβζια) πνμξ απμθοβή πνυηθδζδξ θεμνχκ ζηδκ αβςβζιυηδηα ημοξ. ε ηάεε πενίπηςζδ 
ηα πζζημπμζδηζηά ηςκ απμθοιακηζηχκ εα ηαηαηεεμφκ πνμξ έβηνζζδ. Οπμζαδήπμηε ηνμπμπμίδζδ ηςκ 
απμθοιακηζηχκ ζηεοαζιάηςκ εα ηεθεί οπυ ηδκ έβηνζζδ ηδξ ΔΝΛ ηαζ ηςκ ΔΓΤ ημο Νμζμημιείμο, ηαζ εα 
δδθχκεηαζ εββνάθςξ ζημ Σιήια Δπζζηαζίαξ ζημκ θάηεθμ ηδξ ηαεανζυηδηαξ. 
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9. ΚΟΗΣΧΝΔ- WC 

 

i Απμημιζδή απμννζιιάηςκ. 
ii Αθαίνεζδ ημο αηάεανημο ζιαηζζιμφ  
iii ηνχζζιμ ηαεανμφ ζιαηζζιμφ  
iv Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα.  
v ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  
vi θμοββάνζζια µε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά.  
vii Σγάιζα παναεφνςκ 1 θμνέξ ιδκζαίςξ.  

 

 

10 .ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ - ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ 

 

Κθζιαημζηάζζα :ηαεανίγμκηαζ ιζα θμνά ηδκ διένα. ημοπίγμκηαζ ιε δθεηηνζηή ζημφπα ή ακηζζηαηζηυ 
πακί. Ξεζημκίγμκηαζ μζ πζκαηίδεξ, ηα ηαπάηζα θςηζζιμφ. Απμθοιαίκμκηαζ μζ πεζνμθααέξ ηςκ εονχκ ελυδμο 
πνμξ ημ ηθζιαημζηάζζμ, ημ πεναάγζ, μζ ημοπαζηέξ ηαζ ημ ζμααηεπί. θμοββάνζζια ιε ζφζηδια δζπθμφ ημοαά 
ηαζ αθθαβή κενμφ ημοθάπζζημκ 2 θμνέξ ακά υνμθμ. Υνδζζµμπμζείηαζ ςπμζδήπμηε δ πζκαηίδα µε ηδκ έκδεζλδ 
"Βνεβιέκμ Πάηςια". Σμ ηθζιαημζηάζζμ ζθμοββανίγεηαζ ζε χνεξ µδ αζπιήξ (04:00-07:00).Ο βεκζηυξ 
ηαεανζζιυξ βίκεηαζ ακά 15κεήιενμ ηα ααααημηφνζαηα. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ηαεδιενζκά βίκεηαζ έθεβπμξ ηαζ 
ζε πενίπηςζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ (κέμζ θεηέδεξ, ζημοπίδζα ηθπ.), εα εζδμπμζείηαζ ημ Σιήια ηαεανζζιμφ ηαζ εα 
επζιεθείηαζ άιεζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ηθζιαημζηαζίςκ. 
 

Ακεθηοζηήνεξ: ημφπζζια µε απμννμθδηζηή ζημφπα ημο δαπέδμο ηαζ ηςκ μδδβχκ μθζζεήζεςξ ηςκ 
εονχκ ηςκ εαθάιςκ 1 θμνά ηδκ διένα. Όθεξ μζ επζθάκεζεξ ηαζ ημ πάηςια ηαεανίγμκηαζ µε οβνυ ηαεανζζµμφ 
ηαζ οβνυ απμθφµακζδξ δφμ θμνέξ ηδκ διένα. 
Οζ δζαηυπηεξ θεζημονβίαξ εα ηαεανίγμκηαζ µε πνμειπμηζζιέκα ζε απμθοιακηζηυ πακάηζα ημοθάπζζημκ 2 
θμνέξ ζε ηάεε αάνδζα. ε ζοκενβαζία µε ηδκ ηεπκζηή οπδνεζία ημο Νμζμημιείμο  εα ηαεανίγμκηαζ ηάεε 
ηνίιδκμ μζ ρεοδμνμθέξ ηαζ ηα θςηζζηζηά ηςκ εαθάιςκ ηςκ ακεθηοζηήνςκ. 
 

11. ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ-ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ 

 

Καεανίγμκηαζ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ηδκ διένα ηαζ πενζζζυηενεξ απυ µία θμνά ζημοξ πμθοζφπκαζημοξ 
δζαδνυιμοξ. Οζ εκδιενςηζηέξ πζκαηίδεξ κα ηαεανίγμκηαζ ακά 15ήµενμ. Οζ ρεοδμνμθέξ ηαεχξ ηαζ ηα 
θςηζζηζηά ζχιαηα κα ηαεανίγμκηαζ ηάεε ηνίιδκμ ζε ζοκενβαζία µε ηδκ ηεπκζηή οπδνεζία ημο 
Νμζμημιείμο.  

 

12. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ - ΑΗΘΡΗΑ 

 

Καεανίγμκηαζ ηαεδιενζκά υθμζ μζ ελςηενζημί πχνμζ ηςκ εζζυδςκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ 
πεγμδνμιίςκ αοηχκ, μζ αφθεζμζ πχνμζ ηαεχξ ηαζ δ ζοθθμβή ζημοπζδζχκ ιέζα απυ ημοξ ηήπμοξ. Γίκεηαζ 
ζοπκή απμημιζδή απμννζιιάηςκ. Απαζηείηαζ ζοπκή ηαεανζυηδηα ηςκ ηάδςκ. 

 

13. ΦΤΓΔΗΟ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ 

 

Σζξ διένεξ ηδξ απμημιζδήξ (1 θμνά ημ ιήκα), ηα ροβεία πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ ηςκ ιμθοζιαηζηχκ 
απμαθήηςκ εα ηαεανίγμκηαζ ιε πζεζηζηυ ιδπάκδια ηαζ εα απμθοιαίκμκηαζ . 

 

Δηδηθόηεξεο νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο θαζώο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 
ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ όπσο δηαζπνξά αίκαηνο θαη άιισλ βηνινγηθώλ 
πγξώλ ζα δνζνύλ εγγξάθσο από ηηο Δπόπηξηεο Γεκόζηαο Τγείαο. 

ΑΔΑ: 6ΑΩΥ469073-7Υ3



 

 

AΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Δ ΔΗΓΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΑΛΑΣΧΝ 
(WC) 4L 

Δζδζηυ ηαεανζζηζηυ ζζπονυ βζα 
πχνμοξ οβζεζκήξ W.C. Να 
απμιαηνφκεζ απμηεθεζιαηζηά 
άθαηα, πμονί ηαζ οπμθείιιαηα 
ζαπμοκζμφ απυ ανφζεξ, πθαηάηζα 
ηαζ είδδ οβζεζκήξ, αθήκμκηαξ 
εοπάνζζημ άνςια. 
Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε 
κμζμημιεία πςνίξ θςζθμνζηά 
άθαηα ηαζ ακαεοιζάζεζξ ηαηά ηδκ 
πνήζδ ημο ηαζ θζθζηυ ζημ δένια. 
Να έπεζ άδεζα απυ ημ Γ.Υ.Κ ηαζ κα 
ζοκμδεφεηαζ απυ δεθηίμ δεδμιέκςκ 
αζθαθείαξ. 

40 ΛΗΣΡΑ 

2. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΧΝ 
ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 4L) 

Οοδέηενμ ηαεανζζηζηυ 
δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ 
παιδθμφ αθνζζιμφ, 
ζοιποηκςιέκμ ιε εζδζηά 
εκζζποηζηά ηαεανζζιμφ βζα 
εφημθμ ηαζ οβζεζκυ ηαεάνζζια. 
Καηάθθδθμ βζα ακηζζηαηζηά-

αβχβζια δάπεδα ηαζ δάπεδα 
linoleum ηαεχξ ηαζ βζα 
επζθάκεζεξ απυ ιάνιανμ, 
πθαηάηζα, πθαζηζηυ ηαζ ημίπμοξ. 
Αζθαθέξ ζηδ πνήζδ, ιδ 
ενεεζζηζηυ βζα ημ δένια, ιε 
μοδέηενμ PH ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ 
θςζθμνζηά άθαηα ηαζ πθχνζμ. 

Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε 
κμζμημιεία. Να έπεζ άδεζα απυ ημ 
Γ.Υ.Κ ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ 
δεθηίμ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ. 

5.000 ΛΗΣΡΑ 

3. ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ 
ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΧΝ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 900ml 

Γοαθζζηζηυ βζα επζθάκεζεξ 
πνςιίμο, αθμοιζκίμο, πυνηεξ 
ακεθηοζηήνςκ, πάβημοξ ηαζ 
ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ. Να 
θνμκηίγεζ ηαζ κα ηαεανίγεζ 
ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ, κα 
απμιαηνφκεζ δαηηοθζέξ ηαζ 
ζηίβιαηα. Να πενζέπεζ ηαζζεκενβά 
ηαζ έθαζα ορδθήξ ηαεανζυηδηαξ 
εζδζηά βζα πχνμοξ κμζμημιείςκ 
ηαζ ιαβεζνείςκ. Να δζαεέηεζ 
άδεζα απυ ημ Γ.Υ.Κ, κα 

ζοκμδεφεηαζ απυ δεθηίμ δεδμιέκςκ 

20 
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αζθαθείαξ . 
4. ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 4L) 
Τβνυ ηαεανζζηζηυ βζα ηγάιζα ηαζ 
θείεξ επζθάκεζεξ. Να πενζέπεζ 
εκενβά ηαεανζζηζηά ζοζηαηζηά 
ηαζ αζεοθζηή αθημυθδ βζα βνήβμνμ 
ζηέβκςια. Να ιδκ αθήκεζ ίπκδ 
ζηα ηγάιζα, ηαενέπηεξ ηαζ θείεξ 
επζθάκεζεξ. 
Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε 
κμζμημιείμ. 

150 ΛΗΣΡΑ 

5. ΠΑΝΔΣΔ Πακέηεξ ειπμηζζιμφ βζα οβνυ 
ζθμοββάνζζια, πςνίξ ηνυζζζα. 
Να είκαζ ακεεηηζηέξ ζηα 
απμθοιακηζηά ηαζ ζηζξ πθφζεζξ 
ζημ πθοκηήνζμ. Να έπεζ πηενφβζα 
ζηα άηνα (ηζέπεξ) βζα εθανιμβή 
ζηδ αάζδ . Ζ αάζδ κα είκαζ 40cm 
ιήημξ. 

40 

6. ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ 
ΠΡΑΗΝΔ- 

ΚΟΚΚΗΝΔ-ΜΠΛΔ 

θμοββανίζηνεξ επαββεθιαηζηέξ 
400gr ιε ηνυζζζα πνχιαημξ 
πνάζζκμ- ηυηηζκμ-ιπθε ή θεοηυ. 

ΠΡΑΗΝΔ 200 ΣΔΜ 

ΜΠΛΔ  200 ΣΔΜ 

ΚΟΚΚΗΝΔ  60 ΣΔΜ 

7. ΠΑΝΑΚΗΑ ΟΤΗΦΔΡ 
ΓΑΠΔΓΟΤ 

Πακάηζα ηφπμο swiffer 

ακηζζηαηζηά ιεβέεμοξ 
60x22cm ηαζ δ αάζδ ηδξ 

ζημφπαξ swiffer κα είκαζ 50x10cm. 

10.000 ΣΔΜ 

8. ΤΚΔΤΖ ΟΤΗΦΔΡ 
ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 

ημφπα swiffer 10π 50 απυ 
ζζθζηυκδ ηαζ οπμδμπή βζα κα 
ημπμεεημφκηαζ ακηαθθαηηζηά 
πακάηζα ιε ακεεηηζηή αάζδ 
αθμοιζκίμο ηαζ ημκηάνζ 
αθμοιζκίμο. 
 

35 ηει. 

9. ΚΟΤΠΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΥΧΡΟΤ 

ημφπεξ ελςηενζημφ πχνμο, ιε 
ζηθδνή ηνίπα, ηαηάθθδθδ βζα 
αοθέξ ηαζ δνυιμοξ. 

5 TEM 

10. ΦΑΡΑΗΑ ΜΔ 

ΚΟΝΣΑΡΗ 
Φανάζζα απυ ζηθδνυ ακεεηηζηυ 
πθαζηζηυ ηαζ ημκηάνζ . 

50 TEM 

11. ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΣΤΠΟΤ 
ΚΟΤΕΗΝΑ 2 ΥΡΧΜΑΣΧΝ 
(ΜΠΛΔ- ΚΟΚΚΗΝΟ- 

ΚΗΣΡΗΝΟ- ΚΟΚΚΗΝΟ) 

θμοββάνζα ημογίκαξ πνχιαημξ 
ιπθε, ηίηνζκμ, πνάζζκμ ηαζ 
ηυηηζκμ βζα επαββεθιαηζηή 
πνήζδ, ακεεηηζηά ζε ηαεανζζηζηά 
ηαζ απμθοιακηζηά. 
ηθδνυ απυ ηδκ ιία 
πθεονά ηαζ ιαθαηυ απυ 
ηδκ άθθδ. 

400 ΜΠΛΔ 

400 ΚΟΚΚΗΝΑ 

400 ΚΗΣΡΗΝΑ 

400 ΠΡΑΗΝΑ 

12. ΠΑΝΑΚΗΑ ΜΗΚΡΟΗΝΧΝ 4 
ΥΡΧΜΑΣΧΝ (ΠΡΑΗΝΟ-

ΜΠΛΔ- ΚΗΣΡΗΝΟ-

ΚΟΚΚΗΝΟ) 

Πακάηζα ιζηνμσκχκ βεκζηήξ 
πνήζδξ, ηαηάθθδθμ βζα ζ 
επζθάκεζεξ, ακεεηηζηά ζηδ 
πνήζδ ιε ηαεανζζηζηά ηαζ 
απμθοιακηζηά ηαζ ζηζξ ζοπκέξ 
πθφζεζξ ζημ πθοκηήνζμ. 
Υνχιαημξ 

ιπθε-πνάζζκμ-ηυηηζκμ-ηίηνζκμ. 

50 ΜΠΛΔ 

50 ΚΟΚΚΗΝΑ 

50 ΚΗΣΡΗΝΑ 

50ΠΡΑΗΝΑ 

13. ΚΟΝΣΑΡΗΑ Κμκηάνζα αθμοιζκίμο αανέςξ 
ηφπμο βζα επαββεθιαηζηέξ 

30 ΣΔΜ 
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ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 

ζθμοββανίζηνεξ . 

14. ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΚΟΤΠΔ ΚΑΗ 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΔ 

Κμκηάνζα πθαζηζηά βζα 

ζθμοββανίζηνεξ μζηζαημφ ηφπμο 
ηαζ 
ζημφπεξ ελςηενζημφ πχνμο. 

50 ΣΔΜ 

 

15. 
 

ΓΟΥΔΗΑ ΦΔΚΑΜΟΤ 
Γμπεία ρεηαζιμφ ημο 1lt ιε 
δμζμιεηνδηή ζημ έλς ιένμξ. 

25 ΣΔΜ 

 

16. 
 

ΓΑΝΣΗΑ ΣΤΠΟΤ 
ΚΟΤΕΗΝΑ 

Απυ πθαζηζηυ ακεεηηζηυ ανίζηδξ 
πμζυηδηαξ, ηαηάθθδθα βζα 
ακεεηηζηή πνήζδ ζε αανέςξ 
ηύπνπ ενβαζίεξ (Υχνμζ ημογίκαξ, 
θμοηνά) υθςκ ηςκ ιεβεεχκ 

100 ΕΔΤΓΟΗ 

17. ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 
ΓΗΑ ΟΤΗΦΔΡ ΚΑΗ 
ΠΑΝΔΣΔ 

Κμκηάνζα αθμοιζκίμο βζα 
επαββεθιαηζηή πνήζδ. 

50 ΣΔΜ 

 

18. 
 
ΞΤΣΡΑ ΣΔΠΖ 

Ξφζηνα δαπέδμο- ηγαιζχκ, ηζέπδξ 
ιε ακηαθθαηηζηά λοναθάηζα. 

25 ΣΔΜ 

 

19. 
 

ΤΣΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
ΣΕΑΜΗΧΝ 

φζηδια ηαεανζζιμφ ηγαιζχκ ιε 
ιαλζθάνζ ηαζ θαζηζπέκζα θεπίδα. 
Να είκαζ επεηηάζζιμ ημ ημκηάνζ 
ημο έςξ 6m. 

10 ΣΔΜ 

20. ΓΔΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ 
ΓΔΗΜΟ ΣΧΝ 
ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΑΚΧΝ 

Γειαηζηά πθαζηζηά ηαθςδίςκ 
(θεοημφ ή ιαφνμο πνχιαημξ) . 
Καηαζηεοαζιέκμ απυ πμθοαιίδζμ 

Αοημζαδκυιεκα-Πνυηοπμ-UL 

94:V2 Γζάζηαζδ: Μήημξ 20-25 

CM 

Όπζ ζονιάηζκα ! ε παηέημ 100-

200 ηειαπίςκ. 

12.000 ΣΔΜ 

 

21. 
 

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΥΔΡΗΧΝ 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 4L) 

Ανςιαηζηυ οβνυ ζαπμφκζ 
ηαεανζζιμφ πενζχκ ιε μοδέηενμ 
PH ςξ πνμξ ηδκ επζδενιίδα, 
πανέπμκηαξ ακηζιζηνμαζαηή 

πνμζηαζία ηαζ απμηεθεζιαηζηή 
ηαεανζυηδηα 

300 ΛΗΣΡΑ 

 

22. 
 
ΓΟΤΝΑΚΗΑ 

Δνβαθείμ πθφζεςξ ημίπςκ 40cm, 

κα έπεζ οπμδμπή βζα κα εθανιυγεζ 
ημ ημκηάνζ επέηηαζδξ ζημκ 
ηαεανζζιυ ηςκ ρδθχκ ζδιείςκ. 

25 ΣΔΜ. 

23. ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ 
ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

θμοββανίζηνεξ μζηζαημφ ηφπμο 
ιε θςνίδεξ, απμννμθδηζηή ηαζ 
ακεεηηζηή πςνίξ κα αθήκεζ 
πκμφδζα ζημ πάηςια. 

300 ΣΔΜ. 

 

24. 
 

ΚΟΤΒΑΓΔ ΟΗΚΗΑΚΟΤ 
ΣΤΠΟΤ 

Οζηζαηυξ ημοαάξ 
ζθμοββανίζιαημξ ιε ζηίθηδ απυ 
ακεεηηζηυ πθαζηζηυ. 

30 ΣΔΜ. 

 

 

25. 

 

ΡΟΛΟ WETTEX 

Ρμθυ ηφπμο wettex 14m ιεβάθδξ 
ακημπήξ, κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ 
ιε απμννοπακηζηά-πδιζηά ηαζ κα 
απμννμθά άιεζα πςνίξ κα αθήκεζ 
ζηίβιαηα πίζς ημο. 

 

50 ΣΔΜ. 

 

ΑΚΟΤΛΔ 
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Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
ΑΚΟΤΛΔ 

ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΑΚΟΤΛΔ 50Υ50 ΜΔ ΣΟ 
ΚΗΛΟ ( πμθφ θεπηέξ) 

αημφθεξ 50Υ50, βναθείμο-WC 
απυ πθαζηζηυ οθζηυ πάπμοξ 20 
micron βζα ακημπή ηαζ ιε 
πηοπςηέξ πθεονέξ 

600 ΚΗΛΑ 

2. ΑΚΟΤΛΔ ΤΦΟ 75cm Υ 
ΠΛΑΣΟ 60cm 

 ΜΔ ΣΟ ΚΗΛΟ 

αημφθεξ ιαφνεξ απμννζιιάηςκ 
75Υ60cm, απυ πθαζηζηυ οθζηυ 
πάπμοξ 30 micron βζα ακημπή ηαζ 
ιε πηοπςηέξ πθεονέξ. 

2000 ΚΗΛΑ 

3. ΑΚΟΤΛΔ ΤΦΟ 110 
cm Υ ΠΛΑΣΟ 90cm  

ΜΔ ΣΟ ΚΗΛΟ  
(πμκηνέξ + ακεεηηζηέξ) 

αημφθεξ ιαφνεξ απμννζιιάηςκ 
90Υ110cm, απυ πθαζηζηυ οθζηυ 
πάπμοξ 30 micron βζα ακημπή ηαζ 
ιε πηοπςηέξ πθεονέξ. 

2.000 ΚΗΛΑ 

4. ΑΚΟΤΛΔ 
ΚΟΚΚΗΝΔ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

αημφθεξ απμαθήηςκ πνχιαημξ 
ηυηηζκμο ιε πηοπχζεζξ ζημ πθάζ 
ηαζ ιέβεεμξ 90x110cm. Πάπμοξ 
ημοθάπζζημκ 40 micron. 

48 ΚΗΛΑ 

5. ΑΚΟΤΛΔ 
ΚΗΣΡΗΝΔ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

αημφθεξ απμαθήηςκ πνχιαημξ 
ηίηνζκμο ιε πηοπχζεζξ ζημ πθάζ 
ηαζ ιέβεεμξ ΤΦΟ 110cm. Υ 
πθάημξ 90cm. 
Πάπμοξ ημοθάπζζημκ 40 micron. 

2.000 ΚΗΛΑ 

 

ΥΑΡΣΗΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ 
ΥΑΡΣΗΚΑ 

ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 
Σμ πανηί οβείαξ εα είκαζ 
ηαηάθθδθμ βζα εήηδ πανηζμφ 
οβείαξ, ιδ ακαηοηθςιέκμ, 
δίθοθθμ, βημθνέ απυ ηαεανή 
πανημιάγα. Θα είκαζ ζε νμθυ, 
απμννμθδηζηυ, θεοημφ πνχιαημξ, 
άνζζηδξ πμζυηδηαξ, ζε ηαηάθθδθα 
ηοπμπμζδιέκδ πθαζηζηή 
ζοζηεοαζία πμθθχκ ηειαπίςκ, 
ζηδκ μπμία εα ακαβνάθεηαζ 
ελςηενζηά ημ ιήημξ ημο νμθμφ ζε 
ιέηνα, μ ανζειυξ θφθθςκ ηαζ ημ 
αάνμξ νμθμφ ζε βναιιάνζα 
(ημοθάπζζημκ 100gr) 

22.000 ΣΔΜ. 

2. ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΡΟΛΟ Υανηί θεοηυ βημθνέ ζε νμθυ, 
απυ πδιζηυ πμθηυ βζα επζημίπζα 
εήηδ 400gr. 

Υςνίξ πανηυκζ ζηδκ ιέζδ 

12.000 ΣΔΜ. 

3. ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΕΗΚ-ΕΑΚ 
Υεζνμπεηζέηεξ θεοηέξ, 
απμννμθδηζηέξ, ιαθαηέξ βζα 
επζημίπζα εήηδ, ηφπμο γζη- 

γαη ηςκ 250 θφθθςκ 
ημοθάπζζημκ. Γζαζηάζεζξ 
θφθθμο πενίπμο 23Υ25 εη. 
Να ελαζθαθίγεηαζ υηζ μ 
πνήζηδξ εα ιπμνεί κα 
ηνααάεζ ιία πεζνμπεηζέηα ηδ 

3.000 ΣΔΜ. 
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θμνά. 
 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ 

ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΓΗΚΗΑ 
ΓΗΥΛΧΡΟΗΟΚΤΑΝΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 
ΝΑΣΡΗΟΤ ΓΗΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
(2.5gr) 

ηεφαζια Cl2 ζε ζηενεή ιμνθή 
δζζηίςκ 2,5 gr NaDCC βζα 
απμθφιακζδ επζθακεζχκ ηαζ 
ηδθίδςκ ζςιαηζηχκ οβνχκ.  
Να έπεζ ςξ δναζηζηή μοζία ημ 
δζπθςνμσζμηοακμονμκζηυ 

Νάηνζμ. Να απεθεοεενχκεζ ημ 
πθχνζμ ζηαδζαηά. ε πναηηζηή 
ζοζηεοαζία έςξ 200 δζζηία ημ 
ιέβζζημ. Να δζαεέηεζ δνάζδ 
έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ 
gram-), ιοηήηςκ, ζχκ(HBV, 

HCV, HIV, Rota), 

ημθμααηηδνζδίςκ ηαζ ζπυνςκ. 
Να είκαζ ζοιααηά βζα 
επζθάκεζεξ PVC, linoleum, 

αβχβζια δάπεδα, 
δδθαδή κα έπμοκ μοδέηενμ Ph. 
Να είκαζ ηαηαπςνδιέκμ ζημ 
ΔΜΥΠ ηαζ κα έπεζ άδεζα ΔΟΦ. 
Να ακαβνάθεηαζ μ 
ζοκζζηχιεκμξ ανζειυξ δζζηίςκ 
ακά θίηνμ κενμφ ηαζ μ πνυκμξ 
επαθήξ βζα επίηεολδ ημο 
απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ, 
ηαζ ημ εθεφεενμ πθχνζμ πμο 
απμδεζιεφεηαζ. Να ηαηαηεεμφκ 
θφθθα δεδμιέκςκ αζθάθεζαξ, 
μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά, 
ηεπκζηυ θοθθάδζμ. 

10.000 ΓΗΚΗΑ 

2. ΓΗΑΛΤΜΑ ΤΠΟΥΛΧΡΗΧΓΟΤ 
ΝΑΣΡΗΟΤ (ΥΛΧΡΗΝΖ) 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 4 ΛΗΣΡΧΝ) 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθφιαημξ 
κα ηοιαίκεηαζ απυ 4,2-6% 
οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο. Άδεζα 
ηοηθμθμνίαξ ΔΟΦ, κα 
ζοκμδεφεηαζ απυ ηεπκζηυ 
θοθθάδζμ, μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ 
MSDS ζηα εθθδκζηά. Ζ 
πνμζθμνά εα αθμνά ηζιή ακά lt. 

3.000 ΛΗΣΡΑ 

3. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΓΑΠΔΓΧΝ 
ΚΑΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

οιποηκςιέκμ οβνυ ηαεανζζιμφ 
ηαζ απμθφιακζδξ αβχβζιςκ 
δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ απυ 
linoleum, πθαζηζηυ, ιάνιανμ, 
PVC, πθαηάηζ. Να ιδκ είκαζ 
δζαανςηζηυ βζα ηα ζοβηεηνζιέκα 
είδδ παηςιάηςκ, Ph μοδέηενμ 
ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ. 
Γναζηζηυ έκακηζ ααηηδνζδίςκ 
gram+ ηαζ gram- ιοηήηςκ, ζχκ 
HBV, HCV, HIV ηαζ 
ιοημααηηδνζδίμο TB. Υνυκμξ 

δνάζδξ εκηυξ 15-30 θεπηχκ ημ 
ανβυηενμ βζα ημ ζφκμθμ ημ 
γδημφιεκμο θάζιαημξ. Φζθζηυ 

600 ΛΗΣΡΑ 

ΑΔΑ: 6ΑΩΥ469073-7Υ3



πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Να ιδκ 
ενεείγεζ ημ ακαπκεοζηζηυ 
ζφζηδια ηαζ ημ αθεκκμβυκμ. Να 
έπεζ έβηνζζδ ΔΟΦ, ΔΜΥΠ ηαζ 
CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ. 
Να ζοκμδεφεηαζ απυ δςνεάκ 
δμζμιεηνζηή ακηθία ή απθυ 
δμζμιεηνζηυ δμπείμ. Δφπνδζηδ 
ζοζηεοαζία ημοθάπζζημκ 5lt. Να 
ακαθένμκηαζ μζ αναζχζεζξ ηαζ μ 
πνυκμξ επίηεολδξ ημο 
απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ. 
Να ηαηαηεεμφκ ηα MSDS ηαζ 
μδδβίεξ πνήζεςξ ζηα εθθδκζηά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. 
 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

α/α ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  ΤΥΝΟΣΖΣΑ  

1 

ημφπζζµα – ζθμοββάνζζµα δαπέδςκ, εαθάµςκ Καεδιενζκά ημοθάπζζημκ ιία θμνά ζε  

αζεεκχκ ηαζ W/C, οβνυ λεζηυκζζια ηάεε αάνδζα  

2 Βενάκηεξ-λδνυ ζημφπζζµα-ζθμοββάνζζµα Κάεε εαδμιάδα  

 δαπέδςκ    

3 Κμζκυπνδζηα WC 
2 θμνέξ ακά αάνδζα (πζμ ζοπκά ζηα  

Σ.Δ.Η. ηαζ ζηα Σ.Δ.Π.) 
 

   

4 Πθαζηζηά δάπεδα-βοάθζζµα Μδκζαία   

5 Πθαζηζηά δάπεδα-ακηζηαηάζηαζδ πανηεηίκδ Όηακ ηνζεεί απαναίηδημ  

  Καεδιενζκά, ημοθάπζζημκ δφμ θμνέξ  

6 Απμημιζδή Απμννζιιάηςκ 

ζηδκ πνςζκή αάνδζα ηαζ ιζα θμνά ημ  

απυβεοια, ζοπκυηενα ζε Μμκάδεξ, 
 

   

  Υεζνμονβεία, Δνβαζηήνζα.  

7 

Καεανζυηδηα-απμθφιακζδ εαθάιςκ αζεεκχκ Καεδιενζκά δφμ θμνέξ ημ πνςί ηαζ  

(box), Μμκάδςκ (ΜΔΘ-ΜΣΝ-ΔΝΓΟΚΟΠΖΔΗ), 
ζημφπζζια, δφμ θμνέξ ημ απυβεοια ηαζ ζε ηάεε  

 ζθμοββάνζζια, απμημιζδή, απμννζιιάηςκ κέμ αζεεκή   

8 Ζ/Μ πχνμζ-ημφκεθ (ζοκμδεία ηεπκζημφ) Κάεε ηνίιδκμ ή υπμηε απαζηδεεί   

9 Κμζκυπνδζημζ πχνμζ, ηθζιαημζηάζζα, αζακζέν Καεδιενζκά   

10 Δλςηενζημί πχνμζ εζζυδςκ Καεδιενζκά   

11 Κθζκζηέξ πμο θεζημονβμφκ Καεδιενζκά   

12 Υχνμζ πμο δεκ θεζημονβμφκ 
φιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο  

Νμζμημιείμο 
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 A-1.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ)  

              

 ΥΧΡΟ: ΚΛΗΝΗΚΖ      ΚΧΓ.:  ΖΜΔΡ/ΝΑ:  

 ΔΡΓΑΗΔ  ΠΡΧΗ  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

   ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.    

 ΘΑΛΑΜΟΗ            

 ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

Υ 

     

Σμ ηνεαάηζ ηαζ ημ ημιμδίκμ ημο αννχζημο πμο 

 

 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ, 
       

       

κμζδθεφεηαζ ηαεανίγεηαζ ηαεδιενζκά απυ ηδ αμδευ 

 

 

ΔΧΣ. ΣΕΑΜΗΧΝ 

         

         

εαθάιμο. 
 

 

ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

 

Υ 

  

X 

  

        

 

ΓΑΠΔΓΟΤ 

       

            

 ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  Υ   X  Πθφζζιμ ηαθαεζχκ υηακ απαζηείηαζ  

…
…

…
…

…
…

…
.. 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΚΗΑΜΔΝΧΝ         

Όηακ απαζηείηαζ 
 

ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ – ΠΑΡΑΒΑΝ 

         

           

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ            

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ -  

2Υ 

  

X 

    

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

       

           

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ  

Υ 

  

Υ 

    

ΤΓΗΔΗΝΖ        

ΝΟ
Ο

Κ
Ο

Μ
ΔΗ

Ο
 ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ  Υ   X     

ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (ΣΑΘΜΟ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ, ΓΡΑΦΔΗΑ ΗΑΣΡΧΝ, ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ)    

             

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ,  

Υ 

   

Υ 

     

ΤΚΔΤΧΝ, ΔΧΣ. ΣΕΑΜΗΧΝ 

        

           

ΚΟΤΠΗΜΑ, ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ  Υ    Υ     

 ΓΑΠΔΓΟΤ            

 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

2Υ 

   

Υ 

  Πθφζζιμ ηαθαεζχκ υηακ απαζηείηαζ  

         

          

 ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:    

   

Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ 

 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

  

   

επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ. 
 

 

ΜΔΣΡΗΑ 

 

 

 

  Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα πενζένπεηαζ  
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ΚΑΚΖ 

 

 

εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ  

  

Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ 

 

    

             

 Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ         Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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 Α-2  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ)  

           

 ΥΧΡΟ: ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ (T.E.I), ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ,  

ΚΧΓ.: 
 

ΖΜΔΡ/ΝΑ: 
 

 ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ      

           

 ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

   ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.    

 ΚΟΗΝΟΗ ΥΧΡΟΗ         

 ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ,    

X 

 

Απμθφιακζδ υπμο απαζηείηαζ 
 

 ΔΠΗΠΛΧΝ ΤΚΔΤΧΝ &      

…
…

…
…

…
…

…
.. 

ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ         

ΠΛΤΗΜΟ ΝΗΠΣΖΡΧΝ    X     

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ    

X 

    

ΔΧΣΔΡΗΚΑ 

       

        

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ X   X  Πθφζζιμ ηαθαεζχκ υηακ απαζηείηαζ  

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ    

X 

 

Απμθφιακζδ υπμο απαζηείηαζ 
 

ΓΑΠΔΓΟΤ 

     

        

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ 
        

Ν
Ο

Ο
Κ

Ο
Μ

ΔΗ
Ο

 

        

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 

2Υ 

  

X 

    

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

      

       

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

2Υ 

  

X 

    

ΤΓΗΔΗΝΖ 

      

       

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

2X 

  

X 

    

 

ΓΑΠΔΓΟΤ 

      

         

 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:    

 Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ  

 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ  πχνςκ επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ.  

 ΜΔΣΡΗΑ  Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα πενζένπεηαζ  

   

εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ 

 

    

 ΚΑΚΖ  Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ Πνμσζηάιεκμ  

   επζζηαζίαξ.       

 Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ      Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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Ν
Ο

Ο
Κ

Ο
Μ

ΔΗ
Ο

 
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 

 
 

 

Α-3.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ) 
 

ΥΧΡΟ: ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ (ΣΔΠ),   ΚΧΓ.:  ΖΜΔΡ/ΝΑ:  

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ, ΜΟΝΑΓΔ        

ΔΡΓΑΗΔ  ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

  ΠΡΟΓΡ.  ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.   

ΚΟΗΝΟΗ ΥΧΡΟΗ        

       

Λυβς ζδζαζηενυηδηαξ ηςκ πχνςκ 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

2Υ 

  

2X 

  

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ 

   

πζεακχξ κα απαζηδεεί ιεβαθφηενδ 

 

      

ΠΛΤΗΜΟ ΝΗΠΣΖΡΧΝ 2Υ   2X  ζοπκυηδηα ενβαζζχκ.  

       

Ζ απμθφιακζδ ημο ελμπθζζιμφ εα 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΑ 2Υ 

  

2X 

  

   βίκεηαζ ιε εοεφκδ ημο κμζδθεοηζημφ  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 4X 

  

2X 

 πνμζςπζημφ.  

     

         

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

2X 

  

2X 

   

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 

     

       

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ        

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 

2Υ 

  

X 

   

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

     

       

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

2Υ 

  

X 

   

ΤΓΗΔΗΝΖ 

     

       

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

2X 

  

X 

   

ΓΑΠΔΓΟΤ 

     

       

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:    

  

Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

  

 πχνςκ επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ.  

  

Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα 

 

ΜΔΣΡΗΑ 

  

 πενζένπεηαζ εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ  

ΚΑΚΖ 

 Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ  

 
Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ. 

   

     

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ      Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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A-4.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ) 
 

ΥΧΡΟ: ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ   ΚΧΓ.:  ΖΜΔΡ/ΝΑ:    

          

ΔΡΓΑΗΔ  ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ   

  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.       

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

Υ 

 

X 

 Οζ ενβαζίεξ αοηέξ, εθ’ υζμκ απαζηείηαζ, εα  

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ 

   

πνέπεζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ιεηά απυ 

 

      

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ  

Υ 

 

X 

 ηάεε επέιααζδ.     

ΑΗΘΟΤΑ 

   

Σελ επζύλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο  
 

      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

Υ 

 

X 

 ζπρλόηεηαο έρεη ε πξντζηακέλε ηνπ  

   

ηκήκαηνο. 

     

            

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΓΧΝ 

 

Υ 

 

X 

      

   Οπςζδήπμηε  εα πνέπεζ κα  

       

πναβιαημπμζμφκηαζ ζπμθαζηζηά ιεηά ημ 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

Υ 

 

X 

  

ΝΗΠΣΖΡΧΝ    πέναξ  ημο ςνανίμο ενβαζίαξ ημο  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ            

ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ  

Υ 

 

Υ 

       

ΜΗΚΡΟΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΠΟΜΟΛΑ, 
         

           

ΠΡΗΕΔ, ΓΗΑΚΟΠΣΔ, ΣΕΑΜΗΑ ηθπ)            

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ            

ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ (ΑΝΑΝΖΦΖ,  

Υ 

 

X 

       

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΖ 

         

           

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ)            

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:       

  

Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

  

 

 

πχνςκ επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ.    

ΜΔΣΡΗΑ 

 Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα  

  

πενζένπεηαζ εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ. 
  

  

 

  

  

Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ 

 

ΚΑΚΖ 

  

  

Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ. 
      

         

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ      Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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Α-5.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ) 
 

ΥΧΡΟI: EΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΚΧΓ.: 

 

ΖΜΔΡ/ΝΑ: 

 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ, ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ   

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.   

ΚΟΗΝΟΗ ΥΧΡΟΗ       

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ Μυκμ 
Σεπκζηή 
οπδνεζί
α 

 

X 

   

ΤΚΔΤΧΝ & ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ 

    

X      

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ Μυκμ 
Σεπκζηή 
οπδνεζί
α 

 

X 

   

ΓΑΠΔΓΟΤ 

    

X      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

Μυκμ 
Σεπκζηή 
οπδνεζί
α  X  Πθφζζιμ ηαθαεζχκ 2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα  

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ       

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – Μυκμ 
Σεπκζηή 
οπδνεζί
α 

 

X 

 οπκυξ ηαεανζζιυξ θυβς ημο βεβμκυημξ υηζ  

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

  

μζ ημοαθέηεξ είκαζ ημζκυπνδζηεξ . Πθφζζιμ 

 

X     

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ Μυκμ 
Σεπκζηή 
οπδνεζί
α 

 

X 

 ηαθαεζχκ 2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα.  

ΤΓΗΔΗΝΖ 

    

X      

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ Μυκμ 
Σεπκζηή 
οπδνεζί
α 

 

X 

   

ΓΑΠΔΓΟΤ 

    

X      

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:    

  

Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

  

 πχνςκ επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ.  

ΜΔΣΡΗΑ 

 Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανυκ έκηοπμ κα πενζένπεηαζ  

 

εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ Δπζζηαζίαξ 

 

   

   

ΚΑΚΖ  Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ  

ΑΔΑ: 6ΑΩΥ469073-7Υ3



  Πνμσζηάιεκμ  Δπζζηαζίαξ.    

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ     Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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A-6.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ)  

ΥΧΡΟ: ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ, ΚΔΝΣΡ. ΔΗΟΓΟ, ΤΠΟΓΟΥΖ  ΚΩΓ.:  ΗΜΔΡ/ΝΑ:  

            

ΔΡΓΑΗΔ   ΠΡΧΗ  ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.    

ΤΠΟΓΟΥΖ           

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, 
Υ 

        

ΣΖΛ. ΘΑΛΑΜΧΝ, ΦΤΚΣΧΝ 

     

Δθυζμκ απαζηδεεί 
 

        

ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

Υ 

  

X 

 πναβιαημπμζείηαζ έηηαηηδ  

ΓΑΠΔΓΧΝ, ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ,    ηαεανζυηδηα  

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ           

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 3Υ 

  

X 

 Πθφζζιμ ηαθαεζχκ 2 θμνέξ ηδκ  

   

εαδμιάδα 

 

          

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ           

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ - 
3Υ 

  

X 

 οπκυξ ηαεανζζιυξ θυβς ημο  

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

   

βεβμκυημξ υηζ μζ ημοαθέηεξ είκαζ 
 

        

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

Υ 

  

Υ 

 ημζκυπνδζηεξ . Πθφζζιμ  

ΤΓΗΔΗΝΖ 

   

ηαθαεζχκ 2 θμνέξ ηδκ 

 

        

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ Υ   X  εαδμιάδα.  

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ           

           

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ 

   

Υ 

  Πθφζζιμ ηάδςκ 2 θμνέξ ηδκ  

    

εαδμιάδα 

 

          

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΑΠΔΓΟΤ ΔΗΟΓΟΤ     Υ     

           

ΦΤΛΑΚΗΟ ΔΗΟΓΟΤ     Υ     

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:        

  

Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

  

 
πενζένπεηαζ εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ 

 

   

ΜΔΣΡΗΑ  Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ  

ΚΑΚΖ  Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ.        

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ        Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ  

          ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

            

ΑΔΑ: 6ΑΩΥ469073-7Υ3
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Γείγκαηα απαηηνύληαη γηα ηα εμήο είδε θαη γηα θάζε θαηεγνξία - κέγεζνο: 

 

1) θμοββάνζα πζάηςκ ,απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ (ηφπμο wettex). 
2) Υανηζηά  (υθςκ ηςκ εζδχκ) 
3) αημφθεξ (υθςκ ηςκ εζδχκ) 
4) Γειαηζηά, Πακέηεξ , Πακάηζα Μζηνμζκχκ  
5) θμοββάνζα, θμοββανίζηεξ, Πακέηεξ ιε ηζέπεξ ηαζ πακάηζα Swiffer . 
6) Γίζηζα Γζπθςνμζζμηοακμονμκζημο καηνίμο βζα απμθφιακζδ (2.5gr) 
7) Απμθοιακηζηυ δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ. 

 

 

 

 

Ζ Δπζηνμπή ζφκηαλδξ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ  
 

 

 

Υανάθαιπμξ Σγζαηγζάξ 

 

 

ςηδνίμο Άκκα 

 

 

Βεκέημξ Δοζηνάηζμξ 

  

ΑΔΑ: 6ΑΩΥ469073-7Υ3
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ΑΡΘΡΟ 13.  

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

ΑΣΟΜΑ  ΧΡΑΡΗΟ  ΒΑΡΓΗΑ  ΖΜΔΡΔ  ΔΗΓΗΚΟΣΖ
ΣΑ  

18  7:00-15:00  ΠΡΧΗ  Γεοηένα-Παναζηεοή  ΚΑΘΑΡΗΣΖ 
/ΣΡΗΑ  

1  7:00-15:00  ΠΡΧΗ  Γεοηένα-Παναζηεοή  ΔΠΟΠΣΖ  

9  15:00-23:00  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  Γεοηένα-Παναζηεοή  ΚΑΘΑΡΗΣΖ 
/ΣΡΗΑ  

1  15:00-23:00  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  Γεοηένα-Παναζηεοή  ΔΠΟΠΣΖ  

2  23:00-07:00  ΝΤΥΣΑ  Γεοηένα-Παναζηεοή  ΚΑΘΑΡΗΣΖ 
/ΣΡΗΑ  

ΑΣΟΜΑ  ΧΡΑΡΗΟ  ΒΑΡΓΗΑ  ΖΜΔΡΔ  ΔΗΓΗΚΟΣ
ΖΣΑ  

   αααάημ - Κονζαηή &  

6  7:00-15:00  ΠΡΧΗ  Ανβίεξ  ΚΑΘΑΡΗ
ΣΖ/ΣΡΗ

Α    αααάημ - Κονζαηή &  

1  7:00-15:00  ΠΡΧΗ  Ανβίεξ   ΔΠΟΠΣΖ  

   αααάημ - Κονζαηή &  

5  15:00-23:00  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  Ανβίεξ  ΚΑΘΑΡΗ
ΣΖ/ΣΡΗ

Α    αααάημ - Κονζαηή &  

1  15:00-23:00  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  Ανβίεξ   ΔΠΟΠΣΖ  
   αααάημ - Κονζαηή &  

2  23:00-07:00  ΝΤΥΣΑ  Ανβίεξ   ΚΑΘΑΡΗ
ΣΖ/ΣΡΗ

Α 

ΑΔΑ: 6ΑΩΥ469073-7Υ3
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ από …… έσο ……. 

α/α  ΓΔΤΣΔΡΑ 

 

ΣΡΗΣΖ 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 

 

ΠΔΜΠΣΖ 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 

ΑΒΒΑ
ΣΟ 

 

ΚΤΡΗΑΚΖ  
 

ΥΡΔΟ 

 ΔΠΟΠΣΖ 
ΔΡΓΟΤ 

7-3 7-3 3-11 Ρ 7-3 7-3 Ρ  

 ΔΠΟΠΣΖ 
ΔΡΓΟΤ 

3-11 3-11 Ρ 3-11 3-11 Ρ 7-3  

1 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
1 

7-3 ΜΣΝ 9-5 ΜΣΝ 7-3 ΜΣΝ 9-5 ΜΣΝ 7-3 ΜΣΝ Ρ Ρ  

2 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
2 

8-4 Υ/Α *(1) 8-4 Υ/Α 8-4 Υ/Α 8-4 Υ/Α 8-4 Υ/Α Ρ Ρ  

3 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
3 

7-3  

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 

7-3 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 7-3 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ Ρ Ρ 7-3 7-3  

4 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
4 

Ρ Ρ 3-11 7-3 

ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 

7-3 ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 7-3 7-3  

5 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
5 

7-3 Υ/Κ *(2) 7-3 Υ/Κ 7-3 Υ/Κ 7-3 Υ/Κ 7-3 Υ/Κ Ρ Ρ  

6 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
6 

7-3 Μ/Γ *(3) 7-3 Μ/Γ 7-3 Μ/Γ 7-3 Μ/Γ 7-3 Μ/Γ Ρ Ρ  

7 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
7 

7-3 Κ/Γ * (4) 7-3 Κ/Γ 7-3 Κ/Γ 7-3 Κ/Γ 7-3 Κ/Γ Ρ Ρ  

8 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
8 

7-3 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚ
Ο * (5) 

7-3 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ 

7-3 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ 

7-3 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜ
ΗΚΟ 

7-3 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚ
Ο 

Ρ Ρ  

9 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
9 

7-3 Π/Γ *(6) 7-3 Π/Γ 7-3 Π/Γ 7-3 Π/Γ 7-3 Π/Γ Ρ Ρ  

10 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
10 

7-3 ΣΔΠ 7-3 ΣΔΠ 7-3 ΣΔΠ 7-3 ΣΔΠ 7-3 ΣΔΠ Ρ Ρ  

11 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

11 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ * (7) 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ 

Ρ Ρ  

12 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
12 

7-3 ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 
* (8) 

7-3 ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 7-3 ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ Ρ Ρ 7-3 7-3  

13 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
13 

7-3 ΜΔΘ 7-3 ΜΔΘ 7-3 ΜΔΘ 7-3 ΜΔΘ 7-3 ΜΔΘ Ρ Ρ  

14 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
14 

7-3 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗ
ΚΟ 

ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ * 
(9) 

7-3 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ 

7-3 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ 

7-3 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟ
ΓΗΚΟ 

ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ 

7-3 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗ
ΚΟ 

ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ 

Ρ Ρ  

15 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
15 

7-3 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚ
Ο *(10) 

7-3 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 

7-3 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 

7-3 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗ
ΚΟ 

7-3 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚ
Ο 

Ρ Ρ  

16 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
16 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 
ΝΟΖΛΔΗΑ 
COVID *(11) 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 
ΝΟΖΛΔΗΑ 

COVID 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 
ΝΟΖΛΔΗΑ 

COVID 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 
ΝΟΖΛΔΗΑ 

COVID 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 
ΝΟΖΛΔΗΑ 

COVID 

Ρ Ρ  

17 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
17 

7-3 ΦΤΥΑΡΓΧ 7-3 ΦΤΥΑΡΓΧ 7-3 ΦΤΥΑΡΓΧ 7-3 ΦΤΥΑΡΓΧ Ρ 7-3 

ΦΤΥΑΡ
ΓΧ 

Ρ  

18 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
18 

7-3 ΓΗΔΚ 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ

 

/ΚΔΦΗΑΠ 

7-3 ΓΗΔΚ 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

/ΚΔΦΗΑΠ 

7-3 ΓΗΔΚ 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

/ΚΔΦΗΑΠ 

7-3 ΓΗΔΚ 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚ

Ζ 

/ΚΔΦΗΑΠ 

7-3 ΓΗΔΚ 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ

 

/ΚΔΦΗΑΠ 

Ρ Ρ  

19 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
19 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ 
ΥΧΡΟ *(12) 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ 
ΥΧΡΟ 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ 
ΥΧΡΟ 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ 
ΥΧΡΟ 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ 
ΥΧΡΟ 

Ρ Ρ  

20 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
20 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 1 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 2 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 3 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 4 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 5 

Ρ Ρ  

21 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
21 

7-3 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ –
ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

*(13) 

7-3 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ -
ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

7-3 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ -
ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

7-3 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ 
-ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

7-3 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ -
ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

Ρ Ρ  

22 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
22 

7-3 

ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠ
ΔΗΑ *(14) 

7-3 

ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗ
Α 

7-3 

ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗ
Α 

7-3 

ΥΖΜΔΗΟΘΔΡ
ΑΠΔΗΑ 

7-3 

ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠ
ΔΗΑ 

Ρ Ρ  

23 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
23 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 1 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 2 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 3 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 4 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 5 

Ρ Ρ  

24 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
24 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 1 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 2 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 3 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 4 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 
ΑΓΔΗΑ 5 

Ρ Ρ  

25 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
25 

3-11 Ρ 3-11 Ρ 3-11 9-5 

ΜΣΝ 

3-11  

26 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
26 

3-11 3-11 3-11 Ρ Ρ 7-3 3-11  

27 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
27 

3-11 3-11 Ρ 3-11 3-11 Ρ 7-3  

ΑΔΑ: 6ΑΩΥ469073-7Υ3



[52] 

 

28 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
28 

3-11 Ρ Ρ 3-11 3-11 3-11 3-11  

29 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
29 

3-11 Ρ Ρ 3-11 3-11 3-11 3-11  

30 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
30 

Ρ 3-11 3-11 3-11 Ρ ΟΦ. 3-11 Ρ  

31 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
31 

3-11 3-11 3-11 7-3 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚ
Ζ 

7-3 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 

Ρ Ρ  

32 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
32 

11-7 11-7 11-7 11-7 11-7 Ρ Ρ  

33 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
33 

Ρ Ρ 11-7 11-7 11-7 11-7 11-7  

34 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
34 

11-7 11-7 Ρ Ρ 3-11 11-7 11-7  

35 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 
35 

Ρ 3-11 3-11 3-11 3-11 3-11 Ρ  

XIO  ../../…..  

 

 

 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ  
(1) Υ/Α ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ + ΑΝΑΝΖΦΖ + ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ + ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ 
(2) ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ  ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ + ΜΟΝΑΓΑ 

ΔΝΓΟΚΟΠΖΔΧΝ 

(3) Μ/Γ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ + ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ + 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ + ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ 

(4) Κ/Γ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ + ΝΔΚΡΟΣΟΜΔΗΟ + 
ΝΔΚΡΟΘΑΛΑΜΟΗ 

(5) ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ + ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΑΗΑ 
ΚΑΗ ΗΜΑΣΗΜΟΤ + ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΧΝ + 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ + ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΖ 

(6) ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ + ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ + ΓΡΑΦΔΗΑ 
ΗΑΣΡΧΝ,ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ, ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ, 

ΠΑΡΑΗΑΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΖΕΟΤΝ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΠΡΧΗΝΖ ΒΑΡΓΗΑ 

(7) ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ + ΔΜΒΟΛΗΑΣΗΚΑ 
ΚΔΝΣΡΑ + ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

(8) ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ + ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ + ΦΤΓΔΗΑ + ΑΠΟΘΖΚΔ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

(9) ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ + ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ + 
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ +ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ 

(10) ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ + 
ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΔΗΟ 

(11) ΘΑΛΑΜΟΗ ΝΟΖΛΔΗΑ COVID ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΛΗΝΔ COVID-19 + 

ΟΗΚΗΚΟΗ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ + ΛΔΒΖΣΟΣΑΔΗΟ + 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΔΗΟ + ΦΤΥΡΟΣΑΔΗΟ + ΓΔΝΝΖΣΡΗΔ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ + ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ + ΟΜΧΔΗ 

(12) ΑΤΛΔΗΟ ΥΧΡΟ ΑΤΛΔΗΟ ΥΧΡΟ + ΑΠΟΚΟΜΜΗΓΖ ΑΣΗΚΧΝ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ + ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΟΡΘΖ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ + 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 

(13) ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ –ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ  + ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ + ΚΣΗΡΗΟ ΔΚΑΒ + 
ΦΤΛΑΚΗΟ ΠΤΛΖ + ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ + 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ + ΑΠΟΘΖΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΤΛΗΚΟΤ + ΥΧΡΟ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΔΧΝ + ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ 

+ ΥΧΡΟΗ ΡΔΦΔΗΟΤ ΚΑΗ ΗΜΑΣΗΜΟΤ 

(14) ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ + ΓΧΜΑΣΗΟ ΓΗΑΛΤΔΧΝ 
ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΗΚΧΝ 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο βάξδηεο, αββαηνθύξηαθα θαη 
Αξγίεο πεξηγξάθεηαη ζην ππεξεζηαθό πνπ θαηαζέηνπκε θαη ην πξνζσπηθό ηνπνζεηείηαη 
ζύκθσλα κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ θαζόηη δελ ιεηηνπξγνύλ όινη νη ρώξνη ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ζε 24σξε βάζε.» 
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Ζ Πνυεδνμξ ακαθένεζ υηζ ζφιθςκα ιε ηα ζοιπενάζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ 
ακςηένς ιεθέηδ, οπάνπεζ δδιμζζμκμιζηυ υθεθμξ απυ ηδκ ακάεεζδ ηςκ οπδνεζζχκ 
ηαεανζυηδηαξ ζε ακάδμπμ ηαζ επίζδξ δεκ εα οθίζηαηαζ πνυαθδια ζηα πνμβνάιιαηα 
ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ απυ ηδκ θήρδ ακαννςηζηχκ αδεζχκ, πνάβια πμο ζοιααίκεζ 
ιε ημ ηαεεζηχξ ηςκ αημιζηχκ ζοιαάζεςκ. Ζ Πνυεδνμξ ακαθένεζ επίζδξ υηζ ζφιθςκα 
ιε ημ οπ. ανζε. 271/12-9-2019 έββναθμ ημο Τθοπμονβμφ Τβείαξ ζπεηζηά ιε ηδκ 
οθμπμίδζδ Πνμβναιιάηςκ Πνμιδεεζχκ ηαζ Τπδνεζζχκ Φμνέςκ Τβείαξ πμο μνίγεζ υηζ 
δ ηάθορδ ηςκ οπδνεζζχκ Καεανζυηδηαξ, Φφθαλδξ ηαζ ίηζζδξ βίκεηαζ ιε βκχιμκα ημ 
δδιμζζμκμιζηυ υθεθμξ. 

 ηδ ζοκέπεζα δ Πνυεδνμξ εζζδβείηαζ ηδκ έβηνζζδ ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ 
μζημκμιμηεπκζηήξ ιεθέηδξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ εηηίκδζδ 
δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ ακάεεζδ ηςκ οπδνεζζχκ ηαεανζυηδηαξ ηαζ ημο Νμζμημιείμο Υίμο 
ζε ακάδμπμ. 

Καηυπζκ ηςκ ακςηένς ηαζ ιεηά απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ ημ Γ..  
Α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ σ λ α  

Σδκ έβηνζζδ ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ μζημκμιμηεπκζηήξ ιεθέηδξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ 
πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ ακάεεζδ ηςκ οπδνεζζχκ ηαεανζυηδηαξ ηαζ ημο Νμζμημιείμο 
Υίμο ζε ακάδμπμ. 

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

  Καεχξ δεκ οπάνπεζ άθθμ εέια πνμξ ζογήηδζδ,  θφεηαζ  δ ζοκεδνίαζδ.  

ε  πίζηςζδ  ηςκ ακςηένς ζοκηάπεδηε  ημ  πανυκ  πναηηζηυ  ημ  μπμίμ  αθμφ  

ακαβκχζηδηε  ηαζ  αεααζχεδηε , οπμβνάθεηαζ  ςξ  αημθμφεςξ: 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ  Δ .  ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ                       Ν.ΝΣΟΤΛΖ  

                                                                                             Α.ΚΑΡΣΑΛΖ  

           Ζ εθηεινύζα ρξέε γξακκαηέα   

  ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ 

Σν παξόλ είλαη αθξηβέο αληίγξαθν  
              απνζπάζκαηνο  
           Πξαθηηθνύ ηνπ Γ.                                                           

            Υίνο , 20-10-2021  

             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

               Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ  

ΑΔΑ: 6ΑΩΥ469073-7Υ3


