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(υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την 

παροχή καθαριότητας)
  

Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Λευκάδας,  βάσει  του  άρθρου  51  του  Ν.4384/2016  που 
αντικατέστησε  το  άρθρο 97 του  Ν.4368/2016  και  με  την  αριθμ.  6η έκτακτη/24-5-2016 
(Θέμα  1Ο)  απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  αποφάσισε  την  πρόσκληση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας  οκτώ  (08)  ατόμων  για  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Λευκάδας  και  τον  χώρο 
στέγασης  των  Διοικητικών  Υπηρεσιών  (υφιστάμενο  κτίριο  και  στη  συνέχεια  στο  νέο 
κτίριο) .  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ   ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το έργο αφορά την «Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου 
Λευκάδας» έως 31/12/2017. 

Έργο καθαρισμού Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας και κτηρίου στέγασης 
Διοικητικών Υπηρεσιών : 

Χώροι υπογείου και μονάδας τεχνητού νεφρού – χώρος γραφείων τεχνικού 
προσωπικού – Χώροι ισογείου, γραφεία και κλινικές - Χώροι και κλινικές 1ου 

ορόφου –χώροι 2ου ορόφου – χώροι στέγασης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το  προσωπικό που θα παρέχει την εργασία καθαρισμού στο γενικό Νοσοκομείο 
Λευκάδας υπόκειται σε ασφάλιση που θα απορρέει  από τον τρόπο ασφάλισης  που ορίζει 
η κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας και 
τους Νόμους για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων και πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου, όπως ισχύουν ανά πάσα 
χρονική στιγμή.
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 ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του 
προσωπικού μίσθωσης έργου , όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών 
καθαρισμού των κτιρίων.

-Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το προσωπικό μίσθωσης έργου   θα 
πρέπει να συνεργάζεται  στενά με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου Λευκάδας και 
υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την 
εκτέλεση της Συμβατικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που το Γενικό  Νοσοκομείο Λευκάδας προμηθευτεί μηχανικό εξοπλισμό 
( πχ παρκετέζα κ.λ.π) για τον καθαρισμό οι αντισυμαβλόμενοι οφείλουν πρόθυμα να 
εκπαιδευτούν πάνω σε αυτά. 

  Το  προσωπικό παροχής μίσθωσης  του έργου   υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα 
στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
προβεί μονομερώς στην λύση της ατομικής σύμβασης μέλους του προσωπικού με 
έγγραφη ειδοποίηση χρονικού περιθωρίου (15) δεκαπέντε  ημερών. 

Την ίδια υποχρέωση της έγγραφης ενημέρωσης έχει και το μέλος προσωπικού  σε 
περίπτωση που επιθυμεί την λύση της σύμβασης για δικούς του λόγους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Το προσωπικό στο οποίο θα ανατεθούν οι μισθώσεις έργου  θα καλύπτει 
( καθημερινές Κυριακές και Αργίες) από 6 π.μ. έως 8 μ.μ. ολική καθαριότητα , αλλά 
και για την συντήρηση της καθαριότητας από 8 μ.μ. έως 6 π.μ. ( καθημερινές Κυριακές 
και Αργίες ), ο χρόνος καθαρισμού των διαφόρων τμημάτων θα καθορίζεται σύμφωνα με 
τα προγράμματα που θα συντάσσει το γραφείο προσωπικού  του Γ.Ν. Λευκάδας.

Στις υποχρεώσεις είναι και ο καθαρισμός   (από το κτίριο ΕΚΑΒ μέχρι και την είσοδο δίπλα 
από το σχολείο καθώς και η επιμέλεια της καθαριότητας των υπολοίπων εξωτερικών 
χώρων του Νοσοκομείου, η απομάκρυνση  εσωτερικούς , ή εξωτερικούς χώρους του 
Νοσοκομείου υλικά, μηχανήματα, παλαιό εξοπλισμό και μέρη εξοπλισμού όταν αυτό του 
ζητείται από τον εποπτεύοντα προϊστάμενο του γραφείου προσωπικού. Για το σκοπό της 
απομάκρυνσης αυτού του απαξιωμένου υλικού θα χρησιμοποιούνται μεταφορικά μέσα 
ευθύνη του Γ.Ν. Λευκάδας.

 Μεταφορά των απορριμμάτων από όλο το κτιριακό συγκρότημα στο χώρο αποκομιδής 
στους κάδους του Δήμου. 

Καθαρισμός – τακτοποίηση αποθηκών και απομάκρυνση οποιουδήποτε χαρτοκιβωτίου ή 
λοιπών υλικών από διαδρόμους κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου, για την τήρηση 
της καθαριότητας και τον ευπρεπισμό των χώρων κατά το πρωινό ωράριο.

Οι χώροι στους οποίους θα χρησιμoπoιoύvται τα καθαριστικά ή απολυμαντικά διαλύματα, 
ο τρόπος εφαρμογής τους, η συχνότητα εναλλαγής τους κλπ. θα καθορίζονται από την 
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Το προσωπικό μίσθωσης έργου είναι 
υποχρεωμένο να συμμορφώνεται σε οποιαδήποτε υπόδειξη της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, και της Επιτροπής Ελέγχου Καθαριότητας. 

Το προσωπικό μίσθωσης έργου με υπόδειξη του Γ.Ν. Λευκάδας θα φέρει ομοιόμορφη 
ενδυμασία (στολή εργασίας) καθώς και υπόδηση (κλειστά αντιολισθητικά υποδήματα 
εργασίας) με δικά του έξοδα. 
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Το προσωπικό μίσθωσης έργου οφείλει να είναι άψογο στη συμπεριφορά του προς το 
λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου και τα όργανα του όσο και προς αυτούς που 
συναλλάσσονται μαζί του ιδιαίτερα τους ασθενείς αλλά και προς τους τρίτους. Επίσης 
οφείλει να συμμορφώνεται κατά την εργασία του με τα ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφάλειας και 
Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ. που πρέπει να τηρούνται. 

Το προσωπικό (ατομικά) μίσθωσης έργου είναι υπεύθυνο για κάθε ζημιά που θα 
προκαλείται (κατά τον καθαρισμό) σε πράγματα του Νοσοκομείου, ενώ σε περίπτωση μη 
αποκατάστασης, θα παρακρατείται η αντίστοιχη χρηματική αξία από το οφειλόμενο τίμημα. 

Το προσωπικό (ατομικά) μίσθωσης έργου υποχρεούται  να εκτελεί το έργο με τρόπο που 
δεν ενοχλεί τη λειτουργία και την ησυχία του Νοσοκομείου, καθώς και την ασφάλεια των 
ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού) 

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει τις αναγκαίες ποσότητες νερού και ηλεκτρισμού 
για τη διενέργεια των καθαρισμών. Τέλος το Νοσοκομείο θα παραχωρήσει χώρο, για την 
ενδιαίτηση και την ανάπαυση (ΠΔ 16/1996 άρθρο 1 Ο παράρτημα Ι, παράγρ. 18 και 21.]) 
του προσωπικού καθαριότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Ασφάλεια και 
Υγιεινή των Εργαζομένων. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καθαρισμός ή ξεσκόνισμα επιφανειών. 

Η φυσική απομάκρυνση των ανόργανων και οργανικών ρύπων από όλες τις επιφάνειες 
του χώρου και του εξοπλισμού. Γίνεται με την χρήση υγρών πανιών και απορρυπαντικών 
διαλυμάτων. Πέρασμα με υγρό πανί ή άλλο υλικό που αφήνει την επιφάνεια καθαρή και 
χωρiς στiγματα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες ουσίες καθαρισμού, όπως ενδείκνυται. 

Απολύμανση 
Η σωστή χρήση απολυμαντικών προϊόντων ουσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ν.Λ 

Διατήρηση καθαριότητας 
Οι συνεχείς έλεγχοι και εργασίες που επαναλαμβάνovrαι όταν απαιτείται ώστε η 
καθαριότητα να διατηρείται στο απαιτούμενο επίπεδο. 

Σκούπισμα
Σκούπισμα με υφασμάτινη σκούπα ή ηλεκτρική σκούπα ή πανέτα μιας χρήσης για τo 
χώρο εντός του νοσοκομείου ή για τη συλλογή διάσπαρτων σκουπιδιών . σκόνης. 
ακαθαρσιών κλπ. 

Πλύσιμο
Πλύσιμο με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό ώστε να καθαρίζονται και να 
απομακρύνονται οι λεκέδες. 

Απομάκρυνση διάσπαρτων σκουπιδιών
Συλλογή διάσπαρτων σκουπιδιών και αντικειμένων με σκούπισμα ή με τα χέρια και τη 
χρήση γαντιών και απόθεση τους σε πλαστικές σακούλες, αποκομιδή και απομάκρuvση 
από το χώρο. 

Καθαρισμός κάδων απορριμμάτων 
Πέρασμα των επιφανειών τους και των δoxείων τους με υγρό πανί για την απάλειψη 
στιγμάτων, κηλίδων και οσμών και αντικατάσταση του σάκου με καθαρό. 

Βαθύς εξονυχιστικός καθαρισμός 
Καθαρισμός επιφανειών με χρήση σκληρής βούρτσας (με το χέρι ή μηχανικά) ,ή και 
εκτόξευση νερού υπό πίεση και τη χρήση χημικών απορρυπαντικών κατάλληλης 
σύνθεσης για την απάλειψη ακαθαρσιών και συσσωρευμένων ρύπων. 

Καθαρισμός υαλοπινάκων
Χρήση κατάλληλου καθαριστικού υγρού για τζάμια και απομάκρυνση ακαθαρσιών, σκόνης 
και λεκέδων με τρίψιμο. 

Τοπικό καθάρισμα δαπέδου 
Απομάκρυνση κηλίδων ρύπων, αυτοκόλλητων και ουσιών κολλώδους φύσεως με τη 
χρήση κατάλληλων χημικών ουσιών εάν αυτές είναι απαραίτητες.. 

Αφαίρεση γραφημάτων 
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Αφαίρεση γραφημάτων από επιφάνειες με τη χρήση κατάλληλων χημικών ουσιών οι 
οποίες ,δεν καταστρέφουν το υλικό της επιφάνειας η το τελείωμα της και καθαρίζουν 
επιφάνεια της χωρίς έντονα ίχνη . 

Αποκόλληση τσίχλας 
Απομάκρυνση τσίχλας και παρομοίων κολλωδών ουσιών και κηλίδων με τη μέθοδο 
(ψύξης και απόξεσης) όταν ενδείκνυται. 

Στέγνωμα 
Στέγνωμα επιφανειών μετά από πλύσιμο, με τη χρήση υφάσματος, σφοuyyαρίσματος 
στεγνωτήρα με αέρα άλλων ενδεικνυόμενων μέσων.

Γυάλισμα 
Γυάλισμα επιφανειών με στεγνό ύφασμα ή τσόχα ή βούρτσα μετά από το πλύσιμο, ώστε 
να είναι καθαρές και χωρiς λεκέδες 

15. Σφουγγάρισμα

Απομάκρυνση περιστασιακών απορριμμάτων με σφουγγαρίστρα. νερό και 
απορρυπαντικό κατάλληλης σύνθεσης για την αφαίρεση ακαθαρσιών και συσσώρευσης 
βρωμιάς. 

ΓEΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Το προσωπικό (ατομικά) μίσθωσης έργου πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει πάντα τα 
παρακάτω στη καθημερινή και στη γενική καθαριότητα: . 
A΄ΓENIΚA: 
1. Η καθαριότητα σε όλους τους χώρους πρέπει να αρχίζει από τα καθαρότερα σημεία και 
να προχωράει προς τα πιο ρυπαρά. 
2. Σε ραγίσματα, αρμούς, και γωνίες συγκεντρώνεται σκόνη και βρωμιά που είναι οπτικά 
δυσάρεστη ενώ όταν οι περιοχές αυτές είναι υγρές ενθαρρύνουν τον πολλαπλασιασμό 
των βακτηρίων. Τα σημεία αυτά πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς. 
3. Πρέπει να ελέγχονται οι ψευδοροφές διότι το κενό διάστημα βοηθά την συσσώρευση 
σκόνης αλλά διευκολύνει και την πρόσβαση πτηνών. 
4. Για τις εμφανείς κηλίδες αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών σε επιφάνεια : 
• Η κηλίδα καλύπτεται με Χαρτοβάμβακα εμποτισμένο με αδιάλυτη χλωρίνη (ελάχιστη 
συγκέντρωση διαλύματος υπoxλωριώδoυς νατρίου 10.000 ppm) για χρόνο περίπου 1 Ο 
λεπτών. 
• Η κηλίδα και το απολυμαντικό απομακρύνονται με απορροφητική πετσέτα 
(χαρτοβάμβακα) πάντα φορώντας γάντια και στη συνέχεια καθαρίζεται η επιφάνεια με τον 
συνήθη τρόπο. 
5. Όλοι οι χώροι πρέπει να σκουπίζονται πριν από το σφουγγάρισμα εκτός στους χώρους 
των μονάδων και χειρουργείων οι οποίοι θα σκουπίζονται με την μέθοδο «υγρής 
σάρωσης». 
6. Απαγορεύεται αυστηρά το σκoύπισμα με κοινή σκούπα, γιατί φορτίζει την ατμόσφαιρα 
με μικρόβια. 
7. Όπου χρησιμοποιείται κοινή σκούπα (μόνο για εξωτερικούς χώρους) θα πρέπει να 
βρέχεται με νερό πριν το σκούπισμα και κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 
διατηρείται νοτισμένη καθ' όλη τη διάρκεια του σκουπίσματος.. 
8. Το σκούπισμα στο νοσοκομείο να γίνεται μόνο με υφασμάτινη σκούπα η οποία θα 
πλένεται σε πλυντήριο και θα στεγνώνει καθημερινά ή σκούπα από υλικό μιας χρήσεως 
(ειδική πανέττα μιας χρήσεως) ή με ηλεκτρική σκούπα αρίστης ποιότητας με ειδικά φίλτρα 
αυξημένης ασφάλειας. 
9. Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνύονται ποτέ με άλλα απορρυπαντικά (γιατί μπορεί να 
χάσουν την απολυμαντική τους δράση ή να δημιουργήσουν χημικές ενώσεις και 
αναθυμιάσεις. 
10.Να xρησιμoπoιoύvται οι σωστές δοσολογίες του καθαριστικού προϊόντος ή του 
απολυμαντικού. Η uπερδοσολογία αφήνει υπολείμματα ενώ η μικρή ποσότητα δεν 
καθαρίζει σωστά. 
11. Η σφουγγαρίστρα σε όλους τους χώρους να χρησιμοποιείται κάθε πρωί καθαρή και 
στεγνή και ποτέ να μην τοποθετείται / παραμένει μέσα στον κουβά στο τέλος της εργασίας. 
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12. Ο εξοπλισμός (τα τροχήλατα) να είναι επισημασμένος με την ονομασία του χώρου 
δηλαδή του τμήματος που χρησιμοποιείται. 
13. Το νερό των κάδων σφουγγαρίσματος θα αλλάζεται από δωμάτιο σε δωμάτιο. 
14. Απαγορεύεται η γενικευμένη χρήση γαντιών. Δεν πρέπει οι καθαριστές να αγγίζουν με 
λερωμένα γάντια, πόρτες, πόμολα, καρέκλες, τηλέφωνα. κρεβάτια κλπ 
15. Τα κλιμακοστάσια καθημερινά ελέγχονται και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
(λεκέδες, τσίχλα, διαφημιστικά αυτοκόλλητα , σκουπίδια , δακτυλιές σε πόρτες και τζάμια 
κ.λ.π.), διενεργείται άμεσα καθαρισμό τους. 
16. Σε δωμάτιο ασθενούς με λοιμώδες νόσημα πρέπει να υπάρχουν στην αποθήκη 
ξεχωριστά πανιά και σφουγγαρίστρα. Μετά την αποχώρηση του ασθενούς απορρίπτονται. 

B' TPOΠOI ΣΦOYΓΓAPIΣMAΤΟΣ
Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΥΒΑ
Το set σφουγγαρίσματος αποτελείται από δύο κουβάδες: 
Μπλε, που χρησιμοποιείται για το σφουγγάρισμα. 
Κόκκινο, που χρησιμοποιείται για το ξέβγαλμα. 
Ο στίφτης βρίσκεται πάντα στην πλευρά του κόκκινου κουβά, ώστε να φορτίζεται με 
μικρόβια μόνο ο συγκεκριμένος κουβάς. 
Μπλε κουβάς: : 16 λίτρα νερό και απορρυπαντικό ή απολυμαντικό
Κόκκινος κουβάς: 12 λίτρα νερό καθαρό μόνο. 

ΟΔΗΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΟΥΒΑ
1. Βουτάτε τη σφουγγαρίστρα στον μπλε κουβά και σφουγγαρίζεται μικρή επιφάνεια.. 
2. Στύβετε στο κόκκινο κουβά και στη συνέχεια καθαρίζετε ένα τμήμα του πατώματος. 
3. Ξεπλένετε την σφουγγαρίστρα στο κόκκινο κουβά και στύβετε καλά. 
4. Βουτάτε την σφουγγαρίστρα στον μπλε κάδο και σφουγγαρίστε μικρή επιφάνεια. 
5. Βουτάτε στον κόκκινο κάδο ώστε να ξεπλυθεί Συνεχίζετε με την ίδια σειρά. 
6.. Για να συνεχίσετε το σφουγγάρισμα της επιφάνειας, συνεχίσουμε με το 1ο βήμα, 

Λοιπές οδηγίες:
α. Μετά το τέλος της εργασίας η σφουγγαρίστρα πρέπει να πλένεται σε καθαρό διάλυμα 
απορρυπαντικού , ξεβγάζεται σε καθαρό νερό και τοποθετείται σε διάλυμα χλωρίνης 
αραιωμένη 1 : 5 για χρόνο 10 - 15 λεπτών. 
β. Μετά ξεπλένεται και αφήνεται να στεγνώσει ανάποδα. 
γ. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς σφουγγαρίστρες διαθέσιμες σε κάθε τμήμα για να 
υπάρχει δυνατότητα να στεγνώνουν καλά. 
δ. Σε κάθε βάρδια πρέπει να χρησιμοποιείται στεγνή σφουγγαρίστρα. 
ε. Οι κουβάδες πλένονται μετά το τέλος της εργασίας με διάλυμα χλωρίνης 2% και 
-γυρίζοντας ανάποδα στεγνώνουν καλά 

ΙΙ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΛΙΚΕΙΤΌΡ 
Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται με πανέττα επαναχρησιμοποιούμενη και κάδο, ή
σύστημα ρυθμιζόμενης ροής εμποτισμού της πανέττας με έτοιμο διάλυμα. 

ΙΙΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Καθαρίζονται οι πανέττες σφουγγαρίσματος σε πλυντήριο (όχι στο χέρι), σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Κατασκευάστριας- εταιρείας και της Επιτροπής Noσoκoμειακών Λοιμώξεων 
. 
2. Οι κάδοι νερού μέσα και έξω με διάλυμα χλωρίνης 2% και τοποθετούνται ανάποδα για 
να στεγνώσουν. Δεν παραμένει η σφουγγαρίστρα μέσα στον κάδο. 
3. Καθαρίζονται καλά οι βάσεις των κάδων και τα τροχήλατα που περιέχουν τα υλικά 
καθαριότητας. 
4. Καθαρίζονται οι χώροι που φυλάσσεται ο εξοπλισμός για την καθαριότητα. 
5. Τα χοντρά γάντια πλένονται καλά και αφήνονται για να στεγνώσουν. 
6. Τα γάντια μιας χρήσεως μετά. το τέλος της εργασίας πετιούνται στα μολυσματικά 
απορρίμματα. 
7. Μετά την αφαίρεση των γαντιών αμέσως μετά πλένονται τα χέρια. 
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ΟΔΗΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚAΘAPIΣTEΣ 
Να βρίσκονται πάντα ανηρτημένες στους χώρους των Kαθαριστών/ στριών. 
1. Η σφουγγαρίστρα αλλάζει κάθε πρωί και δεν θα φυλάσσεται ποτέ στον κουβά. 
2. Η σφουγγαρίστρα που χρησιμοποιείται στα W.C. του κοινού να μην χρησιμοποιείται σε 
άλλους χώρους. 

3. Το νερό των κάδων να αλλάζεται από θάλαμο σε θάλαμο. 
4. Όταν σφουγγαρίζετε χρησιμοποιείτε πάντοτε την 'Κίτρινη πινακίδα, στην οποία 
αναγράφεται: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΓΡΟ ΔAΠEΔO». 
5. Γάντια μιας χρήσεως φοράτε για τη συλλογή αίματος και σε θάλαμο, όπου νοσηλεύεται 
ασθενής με λοιμώδη νόσο. 
6. Οι σάκοι απορριμμάτων δένονται πάντα με σφιγκτήρες. 
Στο τέλος της εργασίας σας καθαρίζετε: 
Τους κάδους του νερού, εξωτερικά και εσωτερικά, καθώς και τις βάσεις τους. 
Τα τρόλεϊ που περιέχουν τα υλικά καθαριότητας. 
Τα φίλτρα από τις ηλεκτρικές σκούπες. 
Την αποθήκη που φυλάσσεται ο εξοπλισμός για την καθαριότητα. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Επιφάνειες: Χρώµα κάδου- χρώμα πανιών μπλε : θάλαμοι δωμάτια νοσηλείας,
Χρώμα κάδου - χρώμα πανιών πράσινο: γραφεία - σαλόνια 
Χρώμα κάδου - χρώμα πανιών κίτρινο; νιπτήρες - ντουζιέρες .~ πλακάκια 
Χρώμα κάδου -.χρώμα πανιών κόκκινο : τουαλέτες 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»

ΣΚΟΠΟΣ
Η διατήρηση άριστου επιπέδου καθαριότητας σε χώρους όπου νοσηλεύονται ασθενείς η 
οποία έχει μεγάλη σημασiα για τους ασθενείς και το προσωπικό. Οι προκαθορισμένες 
οδηγίες και οι διαδικασίες καθώς και η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων απαιτούν αυστηρή 
συμμόρφωση. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Ένας «γενικός» η «καθημερινός» καθαρισμός δωματίου ασθενούς απαιτείται για την 
απομάκρυνση των μικροοργανισμών. Ο καθαρισμός πρέπει να απομακρύνει και όχι να 
ανακατανέμει την σκόνη, τα σωματικά υγρά και τους μικροοργανισμούς. 
Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) πρέπει να επιτηρεί και να ελέγχει την 
μεθοδολογία και την συχνότητα καθαρισμού και τα αποτελέσματα με εργαστηριακούς 
ελέγχους σε περιπτώσεις επιδημιών εφαρμόζονται επιπρόσθετες διαδικασίες εφόσον το 
κρίνει απαραίτητο η Ε.Ν.Λ. 
Μέθοδος «καθημερινού» καθαρισμού δωματίου
Αερισμός δωματίου όταν δεν υπάρχει κεντρικός κλιματισμός. 
Σκούπισμα δωματίου με υφασμάτινη ή ηλεκτρική σκούπα ή μια χρήσεως πανέττα. 
Καθαρισμός σε έπιπλα, πόρτες δωματίου, χειρολαβές, φωτισμό άνωθεν κλίνης,
μηχανήματα ενδοεπικοινωνίας, τηλεφωνικής συσκευής, φωτιστικών, κάδρων,
κουδουνιών ασθενών, στηριγμάτων ορών. 
Καθαρισμός της παρακλίνιας μονάδας (κρεβατιών & κομοδίνων). 
Ξεσκόνισμα με υγρό πανί τα εξωτερικά περβάζια των παραθύρων 
Καθαρισμός σε αναπηρικές πολυθρόνες και καθίσματα του δωματίου. 
Ελέγχονται και αφαίρεση από αποτυπώματα των χεριών από όλες τις επιφάνειες. 
Σφουγγάρισμα του δαπέδου με τη μέθοδο του διπλού κουβά. 

Μέθοδος (γενικού) καθαρισμού δωματίου. 
Αερισμός δωματίου όταν δεν υπάρχει κεντρικός κλιματισμός. 
Σκούπισμα δωματίου με υφασμάτινη ή ηλεκτρική σκούπα ή μια χρήσεως πανέττα. 
Με χρήση σκάλας καθαρισμός τοίχος και τα καλυμμάτων κλιματισμού. 
Καθαρισμός καλύμματος φωτισμού ανά τρίμηνο. 
Καθαρισμός πλαισίων παραθύρου πόρτας, οι ρόδες κλίνης και κομοδίνου. 
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Καθαρισμός επίπλων, θυρών δωματίου, χειρολαβών, φωτισμού άνωθεν κλίνης, 
μηχανήματα ενδοεπικοινωνίας, τηλεφωνικής συσκευής. φωτιστικών, κάδρων, 
κουδουνιών ασθενών. στηριγμάτων ορών. 

Καθαρισμός αδιάβροχου στρώματος και αναποδογύρισμα. 
Αντικαθίστανται λερωμένες κουρτίνες σε παραβάν, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, 
όταν απαιτείται (πλύσιμο κουρτινών κάθε εξάμηνο) 
Ξεσκόνισμα με υγρό πανί σε εσωτερικά περβάζια των παραθύρων 
Καθαρισμός σε αναπηρικές πολυθρόνες και καθίσματα του δωματίου. 
Καθαρισμός σε υφασμάτινα καθίσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα 
Καθαρισμός σε όλα τα αποτυπώματα των χεριών από όλες τις επιφάνειες. 
Σφουγγάρισμα σχολαστικά τα δάπεδα με τη μέθοδο του διπλού κουβά. 
Η γενική καθαριότητα γίνεται το ίδιο σχολαστικά σε όλους του χώρους ανάλογα με τις 
απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του χώρου του κάθε Νοσοκομείου. 

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» 
Αδειάζετε τα απορρίμματα χρησιμοποιώντας τα κόκκινα ελαστικά γάντια. Σαπουνίζετε τα 
καλάθια των απορριμμάτων, και φροντίζετε γιο το καλό ξέβγαλμα με νερό και στέγνωμα με 
το κόκκινο πανί. 
Καθαρισμός λεκάνης 
Σαπουνίστε εξωτερικά την λεκάνη. 

Χρησιμοποιείστε στην πορσελάνη τη σκληρή πλευρά του σφουγγαριού με στόχο την 
απομάκρυνση της πέτρας που δημιουργείται ή χρησιμοποιείστε κομμάτι μαλακό σύρμα 
(πλαστικό) για μια χρήση για αφαίρεση δύσκολων εμφανών οργανικών ρύπων. 
Ξεβγάλετε τη λεκάνη· με ζεστό νερό. 
Στεγνώστε με το κόκκινο πανί. 
Καθαρισμός νιπτήρα 
Σαπουνίστε το νιπτήρα. 
Ξεβγάλετε το νιπτήρα με άφθονο ζεστό νερό 
Στεγνώστε με το κίτρινο πανί. 
Σκουπίστε εξωτερικά τη θήκη χειροπετσέτων και την σαπoυνoθήκη 
Καθαρισμός δαπέδου 
Σκουπίστε το δάπεδο. 
Καθαρίζετε το σοβατεπί
Με σκούπα αναρρόφησης μαζεύονται τα νερά από το δάπεδο. 
Σφουγγαρiστε με τη μέθοδο του διπλού κουβά μετά τον μηχανικό καθαρισμό 
Οι χώροι υγιεινής μετά τον καθαρισμό απολυμαίνονται με χλωρίνη ή το καθορισμένο από 
την Ε.Ν.Λ. 
Περιοδικός απαραίτητος έλεγχος κάθε 2-3 ώρες. 

ΔIAΔlΚAΣIA «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ 
Η διατήρηση άριστου επιπέδου καθαριότητας σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως 
εξαιρετικά υψηλού κινδύνου όπως το χειρoυργεio και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού έχει 
μεγάλη σημασία για τους ασθενείς οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε μεγάλο κίνδυνο 
επιμόλυνσης. Οι προκαθορισμένες οδηγίες και οι διαδικασίες καθώς και η διεξαγωγή 
ποιοτικών ελέγχων απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Όλα τα έπιπλα και οι επιφάνειες στο χώρο καθαρίζονται πλήρως με μηχανική τριβή με 
απορρυπαντικό μετά με απoλυμαντικό. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
απολυμαντικό με απορρυπαντικό παράγoνrα. 
Απαγορεύεται το ξηρό σκούπισμα και ξεσκόνισμα διότι φορτίζει την ατμόσφαιρα με 
μικρόβια 
Η μηχανική τριβή των επιφανειών είναι η βασική εργασία της καθαριότητας. 
Τα απολυμαντικά έχουν ερεθιστική δράση και τα προφυλακτικά μέτρα είναι απαραίτητα. 
Ιδιαίτερα κατά τη διάλυση του απολυμαντικού , να φορούν απαραίτητα προστατευτικά 
γυαλιά, μάσκα και γάντια. 
• Οι σφουγγαρίστρες πρέπει να αλλάζονται μετά από κάθε εγχείρηση και να 
απομακρύνονται για πλύσιμο και στέγνωμα. 
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Η διάλυση του απολυμαντικού πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και να τηρούνται αυστηρά από το προσωπικό καθαριότητας. 
Τα απολυμαντικά πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικό χώρο (βοηθητικός χώρος) και να είναι 
καλά πωματισμένα. 
Απαγορεύεται η ανάμιξη των απορρυπαντικών και απολυμαντικών. 
Οι ρόδες στα τροχήλατα μεταφοράς (φορεία) απορριμμάτων και υλικών , πρέπει να 
καθαρίζονται κάθε Σάββατο ή Κυριακή. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 
Αίθουσα χειρουργείου 
Μετά το τέλος της χειρουργικής επέμβασης απομακρύνονται τα εργαλεία, ο ιματισμός και 
τα απορρίμματα .. 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα δοχεία 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται όλα τα έπιπλα της αίθουσας δηλ. τραπέζια εργαλείων, 
στατώ κλπ με απολυμαντική διάλυση και καθαρό στεγνό πανί 
Αδειάζονται, καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι φιάλες αναρροφητήρων με πολλή 
προσοχή (αν δεν υπάρχουν οι μιας χρήσεως). 
Σκουπίζεται με πανέττα μιας χρήσεως. 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα δάπεδα με σφουγγαρίστρα με τη μέθοδο του διπλού 
κουβά. 
Η αίθουσα στεγνώνει και αρχίζει η διαδικασία της επόμενης επέμβασης.
(χρόνος στεγνώματος από 15 - 30 min) 
Όταν υπάρχει ποσότητα αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών ακολουθείται η διαδικασία 
«(Γενικές οδηγίες για τον καθαρισμό στα Νοσοκομεία». 
Την ώρα της καθαριότητας των επίπλων ή του σφουγγαρίσματος πρέπει να αλλάζεται το 
νερό του κουβά τουλάχιστον δυο φορές και ιδιαίτερα όταν περιέχει εμφανή ποσότητα 
αίματος. 
Η αίθουσα αναισθησίας πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά από κάθε 
άρρωστο καθώς και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. 
Όλα τα πανάκια. καθαριότητας δεν χρησιμοποιούνται σε άλλη αίθουσα (μιας χρήσεως ή 
προς πλύσιμο σε πλυντήριο και στένωμα. 

Αίθουσα Νιπτήρων
Οι νιπτήρες μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται και απολυμαίνονται. 
Το πάτωμα σφουγγαρίζεται με απολυμαντική διάλυση. 
Δεν πρέπει να μένει υγρασία σε κανένα σημείο του χώρου. 
Υπόλοιποι Χώροι (δωμάτιο προσωπικού, εργαστήριο αναισθησιολογίας) 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται όλες οι επιφάνειες των επίπλων. 
Το δάπεδο σφουγγαρίζεται 3 φορές το 24ωρο απαραίτητα και εκτάκτως όταν χρειαστεί 
ανάλογα με τις ανάγκες. 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚAI ΆΠΟΛYMANΣH TOY ΧΏΡΟΥ 
Όσα χειρουργεία λειτουργούν πρωί και απόγευμα, η τελική καθαριότητα θα γίνεται στο 
νυχτερινό ωράριο και είναι η πιο αυστηρή και σχολαστική. 
Αίθουσα χειρουργείου
Μετά το τέλος της χειρουργικής επέμβασης απομακρύνονται τα εργαλεία, ο ιματισμός και 
τα απορρίμματα . 
Όλα τα μετακινούμενα έπιπλα ή μηχανήματα βγαίνουν στo διάδρομο για τον καθαρισμό. 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται το. δοχεία 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται όλα τα έπιπλα της αίθουσας δηλ. χειρουργικό τραπέζι, 
τραπέζια εργαλείων, στατώ κλπ. με απολυμαντική διάλυση και καθαρό στεγνό πανί. 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα τροχοφόρα (το κάθε ένα καθαρίζεται και 
απολυμαίνεται ολόκληρο). 
Οι τροχοί των μηχανημάτων πρέπει να καθαρίζονται και να ελευθερώνονται από 
απορρίμματα, κλωστές κλπ. 
Απομακρύνονται όλα τα μεταφερόμενα έπιπλα έξω από την αίθουσα και καθαρισμός των 
τροχών. 
Σκουπίζεται το δάπεδο κα με πανέττα μιας χρήσεως. 
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Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα φορεία του Xειρoυργεioυ στο τέλος της ημερήσιας 
εργασίας. 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα δάπεδα με σφουγγαρίστρα με τη μέθοδο του διπλού 
κουβά. 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι πόρτες της αίθουσας και των ντουλαπιών ιδιαίτερα 
στις χειρολαβές και τα πόμολα. 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι τοίχοι σε όλες τις πλευρές. Προσοχή στα σημεία 
εισόδου εξόδου. ·λαβές ντουλαπιών κ. λ. π. 
Τα καθαρά έπιπλα τοποθετούνται στην είσοδο της αίθουσας η οποία έχει πριν 
σφουγγαρισθεί και απολυμανθεί. 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα. υποδήματα ασφαλείας από τον ίδιο τον καθαριστή. 
Αν υπάρχει πλυντήριο πλένονται μετά το τέλος επεμβάσεων. 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι νιπτήρες κυρίως χειρολαβές των κρουνών 
Εάν χρησιμοποιούνται σφουγγαρόπανα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα για κάθε αίθουσα 
και στο τέλος της εργασίας να πλένεται στο πλυντήριο. Εάν χρησιμοποιούνται 
σφουγγαρίστρες στο τέλος της εργασίας πετιούνται 
Η καθαριότητα στoυς παρακείμενους χώρους του νοσοκομείου (είσοδος, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, αποδυτήρια, μπάνιο ,τουαλέτες ,γραφεία ) γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
που έχουν δοθεί για του αντίστοιχους χώρους του νοσοκομείου. 

Οι κάδοι και τα εργαλεία καθαριότητος καθαρίζονται και απολυμαίνονται,. Στεγνώνουν και 
τοποθετούνται με τρόπο ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν στέγνωμα. 
Υπόλοιποι Χώροι 
Τα δωμάτια προσωπικού, τα Γραφεία Προϊσταμένων, γραφεία ιατρών κλπ καθαρίζονται 
καλά σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες καθαρισμού. 

Διάδρομοι 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι τοίχοι των διαδρόμων μετά το τέλος των 
επεμβάσεων . 
Το δάπεδο σφουγγαρίζεται στην κεντρική είσοδο προς το χειρουργείο, 
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι πόρτες των ανελκυστήρων των ασθενών. 
Οι εξαεριστήρες πρέπει να καθαρίζονται κάθε 7 ημέρες για να μην συγκεντρώνουν σκόνη. 
Tα φορεία του χειρουργείου πρέπει να καθαρίζονται σε ημερήσια βάση. 
Αποθήκες υλικού καθαρίζονται και απολυμαίνονται στο τέλος κάθε μέρας. 
Αποθήκες υλικών καθαριότητας καθαρίζονται και απολυμαίνονται στο τέλος κάθε μέρας. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΓEΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
Περιοδική γενική καθαριότητα γίνεται σε τακτά διαστήματα. 
Τα χρονικά διαστήματα που προτείνονται είναι κάθε εβδομάδα και καθορίζονται από την 
προϊσταμένη χειρουργείου. . Καθαρίζονται και απολυμαίνονται όλες οι επιφάνειες της 
χειρουργικής αίθουσας, τοίχοι, οροφές και οι παρακείμενοι χώροι με χρήση 
απολυμαντικού. 

ΔIΑΔΙΚΑΣIΑ «ΑΠΟΚΟMlΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
Η διαδικασία της αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ακολουθεί την ίδια διαδικασία 
για τους δύο τύπους απορριμμάτων μολυσματικά και οικιακού τύπου. Ο διαχωρισμός 
γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου. Αναφέρεται ότι τα μολυσματικά απορρίμματα 
συλλέγονται σε κόκκινους σάκοuς, και χρησιμοποιούνται τα ειδικά χάρτινα κιτία σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
Το προσωπικό καθαριότητας είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή, την μεταφορά και την 
σωστή αποθήκευση των απορριμμάτων. Η αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από 
τους χώρους συγκέντρωσης τους γίνεται σε καθημερινή βάση σε καθορισμένες ώρες από 
την Επιτροπή Λοιμώξεων . 
Οι σάκοι συλλογής απορριμμάτων αφού γεμίσουν μέχρι τα 3/4, πριν μεταφερθούν 
δένονται καλά με ειδικούς πλαστικούς σφιγκτήρες που δεν ξανανοίγουν. Αν κάποιος σάκος 
έχει διαρροή υγρών. τοποθετείται σε δεύτερο του ιδίου χρώματος που και αυτός δένεται 
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καλά. Οι σάκοι συλλογής που τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων δεν 
επαναχρησιμοποιούνται - δεν αδειάζοντας - αλλά κάθε φορά αντικαθίστανται με καθαρούς. 
Οι κόκκινες σακούλες (μολυσματικά απορρίμματα) τοποθετούνται στο χώρο ακαθάρτων 
και ακολουθούν, τις οδηγίες του νοσοκομείου ανάλογα με την τρόπο διάθεσης των 
μoλυσματικών απορριμμάτων. Ο χώρος διατηρείται σχολαστικά καθαρός. Οι κόκκινες 
σακούλες να είναι βαρέως τύπου από ανθεκτικό πλαστικό. 
Το πλύσιμο των χεριών τους είναι απαραίτητο για τους απορριμματοφορείς αμέσως μόλις 
βγάλουν τα γάντια τους και όταν τελειώσουν την μεταφορά των απορριμμάτων 
Οι ανελκυστήρες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά απορριμμάτων καθαρίζονται 
αμέσως μετά τις ώρες μεταφοράς απορριμμάτων που προαναφέρθηκαν. 

Έργο καθαρισμού Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας και κτιρίου στέγασης διοικητικών 
υπηρεσιών :

Χώροι υπογείου και μονάδας τεχνητού νεφρού – χώρος γραφείων τεχνικού 
προσωπικού – Χώροι ισογείου, γραφεία και κλινικές -- Χώροι και κλινικές 1ου 

ορόφου –χώροι 2ου ορόφου – χώροι στέγασης διοικητικών υπηρεσιών συνολικής 
επιφάνειας 5.300 τετραγωνικών μέτρων.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΟ 
Κάτωθι παρατίθενται ενδεικτικοί πίνακες συχνοτήτων εκτέλεσης εργασιών 

καθαριότητας για τα βασικότερα είδη Χώρων των Νοσοκομείου. Οι πίνακες αυτοί θα 
οριστικοποιηθούν έναρξη των συμβάσεων μίσθωσης  με τη συνεργασία της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και του προϊστάμενου του Γραφείου Προσωπικού 

NOΣHΛEYTIΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΠΡΩΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΕΒΔΟΜΑ- 
ΔΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Αερισμός δωματίων Χ Χ

Σκούπισμα - Σφουγγάρισμα Χ

Καθαρισμός κρεβατιών, 
τραπεζίων, κομοδίνων Χ

Καθαρισμός πίνακα ελέγχου 
άνωθεν κλίνης Χ

Καθαρισμός ντουλαπιών Χ

Αποκομιδή απορριμμάτων Χ Χ

Καθαρισμός- απολύμανση 
νιπτήρων Χ

Σκούπισμα σφουγγάρισμα 
βεραντών 3Χ

Γενικός καθαρισμός Χ

WC ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, 
απολύμανση ειδών υγιεινής 

Χ Χ

Αποκομιδή απορριμμάτων Χ Χ
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Τοποθέτηση χαρτιών υγείας 
και σαπουνιού Χ

Γενικός καθαρισμός Χ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ- 
ΙΑΤΡΩΝ 

Σκούπισμα - σφουγγάρισμα Χ

Καθαρισμός επiπλων. 
συσκευών, ντουλαπιών Χ

Αποκομιδή απορριμμάτων Χ Χ

Γενικός καθαρισμός 2χ

ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Σκούπισμα - σφουγγάρισμα Χ Χ

Αποκομιδή απορριμμάτων . Χ Χ

WC προσωπικού Χ Χ

Γενικός καθαρισμός Χ

ΣΑΛΟΝΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

Καθάρισμα επίπλων 
καθισμάτων Χ Χ

Άδειασμα & πλύσιμο δοχείων 
απορριμμάτων Χ Χ

Σκούπισμα - σφουγγάρισμα 
δαπέδου Χ

Ψύκτης νερού πλύσιμο, 
γυάλισμα, απολύμανση Χ

Γενικός καθαρισμός Χ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ WC, ΒΟΗΘ. 
ΧΩΡOΙ 

Σκούπισμα- σφουγγάρισμα 2Χ 2Χ

Γενικός Kαθαρισμός Χ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ 

Καθαρισμός εξωτερικών 
τζαμιών-πλαισίων

πρεβαζιών.(εσωτερικά)

χ

Καθαρισμός εξωτερικών 
τζαμιών-πλαισίων-πρεβαζιών.
(εξωτερικά)

Χ
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Αφαίρεση τοποθέτηση 
κουρτινών χ

Βαθύς καθαρισμός στίλβωση 
δαπέδοu Χ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΠΡΩΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΕΒΔΟΜΑ 
ΔΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ Χ Χ

Χειρουργικές αίθουσες Χ Χ

Αίθουσα ανάνηψης χ Χ

Χώροι εργασίας Χ Χ

Αποδυτήρια προσωπικού Χ Χ

WC προσωπικού Χ Χ

Αποκομιδή απορριμμάτων 2Χ Χ

Αποθήκες Χ Χ

Διάδρομοι Χ Χ

Σαλόνια Χ Χ

Γενικός καθαρισμός Χ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καθαρισμός τζαμιών-πλαισίων-
πρεβαζιών (εσωτερικά) Χ

Καθαρισμός τζαμιών-πλαισίων-
πρεβαζιών (εξωτερικά) 2Χ

Βαθύς καθαρισμός. στίλβωση 
δαπέδου Χ

Σημείωση: α) Ειδικότερα για τις χειρουργικές αίθουσες, ο καθαρισμός - απολύμανση 
θα πραγματοποιείται μετά από κάθε χειρουργική επέμβαση και στο τέλος όλων των 
επεμβάσεων (σύμφωνα με τις οδηγίες της νοσηλεύτριας και της Ε.Ν.Λ.). και εφόσον 
ζητείται και επείγει θα καλύπτεται κάθε ανάγκη που θα προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητας 
των χώρων αυτών. 

β)Η καθαριότητα στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού πέραν των ανωτέρω αναγραφομένων 
συχνοτήτων καθαρισμού εφόσον ζητείται και επείγει θα καλύπτεται κάθε ανάγκη που θα 
προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων αυτών. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΙΑΤΡΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΟΥΖΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
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ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Σκούπισμα-Σφουγγάρισμα- 
Απολύμανση Χ Χ

Καθαρισμός επίπλων, συσκευών 
ντουλαπιών, φωτιστικών 
καλοριφέρ

Χ Χ

Αποκομιδή απορριμμάτων Χ Χ

W c προσωπικού Χ Χ

Καθαρισμός- απολύμανση 
νιπτήρων Χ Χ

Γενικός Καθαρισμός Χ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕlΑ

Σκούπισμα-Σφουγγάρισμα- 
Απολύμανση Χ Χ

Καθαρισμός επίπλων, συσκευών 
ντουλαπιών, φωτιστικών 
καλοριφέρ

Χ Χ

Αποκομιδή απορριμμάτων Χ Χ

W c προσωπικού Χ Χ

Καθαρισμός- απολύμανση 
νιπτήρων Χ Χ

Γενικός Καθαρισμός 2χ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Σκούπισμα σφουγγάρισμα 
δαπέδου Χ Χ

Καθάρισμα επίπλων και 
καθισμάτων Χ Χ

.Άδειασμα & πλύσιμο δοχείων 
αποριμ. Χ Χ

Ψύκτης νερού πλύσιμο γυάλισμα 
απολύμανση Χ Χ

Κοινόχρηστα WC 'Χ χ

Καθαρισμός - απολύμανση 
νιπτήρων Χ Χ

Καθαρισμός εξωτερικού χώρου χ Χ

Γενικός καθαρισμός Χ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΧΩΡΟΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σκούπισμα - σφουγγάρισμα 
δαπέδου Χ 

Καθαρισμός επίπλων, συσκευών 
ντουλαπιών, φωτιστικών 
καλοριφέρ

Χ

Αποκομιδή απορριμμάτων Χ 

Καθαρισμός WC Χ 

Γενικός καθαρισμός 2χ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Καθαρισμός τζαμιών-πλαισίων-
πρεβαζιών (εσωτερικά) Χ

Καθαρισμός τζαμιών-πλαισίων-
πρεβαζιών (εξωτερικά) 2Χ

Βαθύς καθαρισμός, στίλβωση 
δαπέδου Χ

Η καθαριότητα στην κουζίνα & τραπεζαρία πέραν των ανωτέρω αναγραφομένων 
συχνοτήτων καθαρισμού εφόσον ζητείται και επείγει θα καλύπτεται κάθε ανάγκη που θα 
προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων αυτών. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕ- 
ΡΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

1 Τρόλεϊ ορόφου καθαριστριών

2 Καρότσια σφουγγαρίσματος 

3 Μηχανές απορρόφησης σκόνης 

4 Μηχανές απορρόφησης υγρών- 
σκόνης 

5 Μηχανές πλύσης μοκετών χαλιών 

6 Περιστροφικές μηχανές μονού 
δίσκου

7 Πλυντήριο στεγνωτήριο 

8 Αμαξίδια μεταφοράς απορριμμάτων 

9 Σκάλες

10 Λάστιχα 
νερού

11 Μπαλαντέζες
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12 Πινακίδες «ολισθηρό δάπεδο»

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη διαδικασία συμμετέχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4384/2016 
που  αντικατέστησε  το  άρθρο  97  του  Ν.  4368/2016   και  την  αριθ. 
πρωτ.Γ.Π.οικ.22273/22.03.2016  εγκυκλίου  Υπουργείου  Υγείας,  ιδιώτες  (καθαριστές  και 
καθαρίστριες):
α) Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω 
κτιρίων  και  υπηρεσιών  καθαριότητας.  Δηλαδή  είναι  αδιάφορο  εάν  πλέον  δεν 
απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, 
εφόσον  είχαν  απασχοληθεί  για  οποιαδήποτε  χρονικό  διάστημα  στο  παρελθόν.  Είναι 
ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007. 
β) Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε έννομη σχέση 
εργασίας.  Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα  φυσικά  πρόσωπα,  που παρείχαν την  υπηρεσία 
καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του νομικού προσώπου: i) 
Στα  πλαίσια  σύμβασης  έργου  ή  εργασίας  αορίστου  ή  ορισμένου  χρόνου,  που  είχε 
καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και 
του  ενδιαφερόμενου  φυσικού  προσώπου,  εφόσον  η  παροχή  της  εργασίας  ήταν 
αυτοπρόσωπη  από  το  ενδιαφερόμενο  πρόσωπο,  χωρίς  την  απασχόληση  από  αυτό 
προσωπικού, ή ii) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου 
που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό 
πρόσωπο,  ως  ατομική  επιχείρηση  ή  νομικό  πρόσωπο),  στον  οποίον  είχε  ανατεθεί  η 
υπηρεσία  παροχής  καθαριότητας  στο  εν  λόγω  κτίριο  του  εποπτευόμενου  από  το 
Υπουργείο μας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό α’ και β’ πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στην  διαδικασία  επιλογής 
προσωπικού καθαριότητας χώρων του Γ.Ν. Λευκάδας οφείλουν  μαζί με την αίτηση να 
συνυποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο  Αστυνομικού  Δελτίου  Ταυτότητας,  ή  (για  τους  αλλοδαπούς)  νόμιμη 
άδεια διαμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την 
παροχή  έργου  (π.χ.  Ε.Δ.Τ.Ο.,  Άδεια  Διαμονής  για  Παροχή  Υπηρεσιών  ή  Έργου,  επί 
Μακρόν Διαμένοντος κλπ.). 

2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης. 

3) Οποιοδήποτε  αποδεικτικό  στοιχείο  της  παροχής  υπηρεσίας  καθαριότητας  στο 
συγκεκριμένο κτίριο του νομικού προσώπου, ήτοι: 
α) βεβαίωση εργοδότη, εκ του οποίου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος 
της απασχόλησης, ή 
β) κατάλογος  ενσήμων  ΙΚΑ,  με  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερόμενου  που  θα 
αναγράφει  τόσο  το  χρονικό  διάστημα  παροχής  εργασίας  καθαριότητας  όσο  και  τον 
συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή γ) αντίγραφο σύμβασης 
εργασίας  ή  γνωστοποίηση όρων ατομικής  συμβάσεως  εργασίας  ή  σύμβαση έργου  με 
υπεύθυνη  δήλωση του  ενδιαφερόμενου  που  θα  αναγράφει  τόσο  το  χρονικό  διάστημα 
παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της 
απασχόλησής του.

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία 
από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του 
Π.Δ.60/2007. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση εμπεριέχεται σε έντυπο αιτήσεως που παρέχεται 
στον ενδιαφερόμενο. 
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5) (για  ειδικές  περιπτώσεις)  Καταγγελία  Συμβάσεως  Εργασίας  και  Βεβαίωση 
Ανεργίας. 

Τα δικαιολογητικά παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
υποβολής των αιτήσεων.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 
(έως 31/12/2017).
Η  σύμβαση  παροχής  έργου  καθαριότητας  παρέχεται  σε  6ήμερη  -  6ωρη ημερήσια 
εργασία,    Η κάλυψη του χρόνου του έργου θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής από τους 
επιλεγέντες  για  τη  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου,  ώστε  να  καλύπτονται  όλα  τα 
τμήματα του έργου και οι εν γένει ανάγκες καθαριότητας του Ν.Π.Δ.Δ.

Το κόστος σύναψης σύμβασης εκάστου συμβαλλόμενου καθορίζεται σε μηνιαία βάση για 
κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές, που 
θα  ελάμβανε  ένας  μόνιμος  υπάλληλος  καθαριότητας,  κατηγορίας  υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης  (ΥΕ)  στον  ίδιο  φορέα,  σύμφωνα  με  το  ενιαίο  μισθολόγιο  Ν.4354/2015, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία. Οι συμβαλλόμενοι θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
και θα διενεργείται η καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση 
μίσθωσης έργου κατά κύριο ή συνκύριο επάγγελμα.
Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης (π.χ. ασθένειας , ανωτέρας βίας κ.λ.π.) να αυξάνει την 6ωρη ημερήσια εργασία 
και  όχι  πέραν  του  8ωρου  προκειμένου  να  καλύψει  τις  ανάγκες  καθαρισμού  του 
Νοσοκομείου, αλλά πάντα κατά αντιστοιχία του υπάρχοντος προϋπολογισμού και πάντα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  σχετική  αίτηση,  καθώς  και  την 
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986,  σύμφωνα με τα συνημμένα 
έντυπα, και να τα υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει  την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του 
Γ.Ν. Λευκάδας (Αρ. Βαλαωρίτη 24, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα), απευθύνοντάς την στο Τμήμα 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Επίσης πρέπει να συνυποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει  ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  αρχίζει  από  την  ανάρτηση  της  παρούσας  στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στην  ιστοσελίδα  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Λευκάδας  (www.lefkada-
hospital  .gr  ) και στον Πίνακα Ανακοινώσεων, θα είναι  μέχρι και την 07- 06-2016 και ώρα 
14:00 μ.μ.

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  τα  έντυπα  της  Αιτήσεως  και  της  Υπεύθυνης 
Δήλωσης του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986: α) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, του Γ.Ν. 
Λευκάδας,  β)  στο  δικτυακό  τόπο  του Ιδρύματος  (www.lefkada-  hospital  .gr  )  και 
συγκεκριμένα στο χώρο των «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ».
Η Πρόσκληση αυτή, το έντυπο της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986 να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του Γ.Ν. Λευκάδας. 
Ότι άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος ισχύουν οι διατάξεις 
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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                                                (Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
                                                                         ΑΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Συνημμένα

- Αίτηση συμμετοχής

- Υπεύθυνη Δήλωση
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