
Σελίδα 1 από 2  

 Κτήριo Σοφοκλέους 15  
 

Ώρεσ λειτουργίασ χϊρων ιατρείων: 
 

5οσ όροφοσ (ιατρεία) 08:00 – 20:00 
7οσ όροφοσ (φυςικοκεραπευτιριο) 07:30 – 19.00  

Ώρεσ λειτουργίασ χϊρων γραφείων: 

5οσ όροφοσ 07:15 – 15:30 

Κτήρι0 Ευπόλιδος 8 
Ώρεσ λειτουργίασ χϊρων γραφείων: 

5οσ όροφοσ 07:15 – 15:30 
6οσ όροφοσ 07:15 – 18:00 

 

Γραφεία: κάκε μεςθμζρι μετά το τζλοσ τθσ βάρδιασ. 
Ιατρεία: κάκε μεςθμζρι μετά το τζλοσ τθσ βάρδιασ και κάκε απόγευμα όπου 
λειτουργοφν.(Στα ιατρεία που λειτουργοφν 2 γιατροί και αλλάηουν βάρδια απαιτείται 
κακαριςμόσ του ιατρείου και ενδιάμεςα) 
Ακτινολογικό: κάκε μεςθμζρι. 
Στακμόσ αιμολθψιϊν: μία φορά ςτθ διάρκεια των αιμολθψιϊν και μία φορά το 
μεςθμζρι μετά το τζλοσ τθσ βάρδιασ. 
Χϊροι Αναμονισ: κάκε βράδυ και όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτθτο. 
WC κοινοφ και προςωπικοφ: τρεισ φορζσ τθν θμζρα κακαριςμόσ και δφο φορζσ 
απολφμανςθ. 

 

 Αποκομιδή απορριμμάτων 
 

Γραφεία: μία φορά τθν θμζρα 
Ιατρεία: μία φορά τθν θμζρα ςε κάκε βάρδια 
(ςτα ιατρεία που ςτεγάηονται πάνω από ζνασ 
γιατρόσ απαιτείται αποκομιδι και 
κακαριςμόσ ενδιάμεςα)  
Ακτινολογικό: μία φορά τθν θμζρα 
Στακμόσ αιμολθψιϊν: μία φορά τθν θμζρα 
Εξϊςτεσ 7ου ορόφου δφο φορζσ τθν εβδομάδα. 

Τηάμια: μία φορά το μινα. 
Σθμ. ςτον 7ο όροφο κακαριςμόσ και των εξωτερικϊν τηαμιϊν. 

Περςίδεσ: δφο φορζσ το χρόνο 

Γενικι κακαριότθτα: ανά τρίμθνο τουλάχιςτον 

Ο κακαριςμόσ των γραφείων των παραπάνω κτιρίων περιλαμβάνει: 

   Ξεςκόνιςμα επίπλων, γραφείων, τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, ςωμάτων 
κζρμανςθσ, βιβλιοκθκϊν, περβαηιϊν, παρακφρων, χωρίσ να  ανακατεφονται 
τα αντικείμενα ςτισ επιφάνειεσ (ιδιαίτερθ προςοχι). 

Άδειαςμα των καλακιϊν απορριμμάτων και τοποκζτθςθ νζων ςακουλϊν. 

Σκοφπιςμα τηαμιϊν των γραφείων με υγρό κακαριςμοφ τηαμιϊν για τθν 
αποφυγι ςτιγμάτων. 



Σελίδα 2 από 2  

   Κακαριςμόσ ςτουσ θλεκτρικοφσ διακόπτεσ (με προςοχι), ςτα χεροφλια των 
ντουλαπιϊν και ςτισ πόρτεσ. Τυχόν δαχτυλιζσ ι μουτηοφρεσ πρζπει να 
αφαιροφνται. 

   Σκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα δαπζδων. 

Ξεςκόνιςμα ξφλινων και μεταλλικϊν επίπλων, αρχειοκθκϊν κλπ. 

Κακαριςμόσ τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν. 

Κακαριςμόσ ηαρτινιζρων φυτϊν. 
Κακαριςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων όποτε προκφψει ανάγκθ.  

Απολφμανςθ επιφανειϊν κοινισ χριςθσ με ιδίαιτερθ 

προςοχι ςτα χεροφλια πορτασ και WC 

Ξεςκόνιςμα κάδρων ςε εβδομαδιαία βάςθ. 

Κακαριςμό με οινόπνευμα τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, ακουςτικϊν, καλωδίων, 
ςε εβδομαδιαία βάςθ. 

   Κακαριςμόσ από αράχνεσ (γωνίεσ, ψθλά ςθμεία, ςωλινεσ κλπ.) ςε 
εβδομαδιαία βάςθ. 

Κακαριςμόσ ςοβατεπί με θλεκτρικι ςκοφπα ςε εβδομαδιαία βάςθ. 

Κακάριςμα εςωτερικϊν γυάλινων διαχωριςτικϊν. 

Κακάριςμα όλων των τηαμιϊν ςε μθνιαία βάςθ. 
Αφαίρεςθ βιβλίων, ντοςιζ από τισ βιβλιοκικεσ για ξεςκόνιςμα και με προςοχι 
επανατοποκζτθςθ ςτισ ίδιεσ κζςεισ. 

 

Ο κακαριςμόσ των χϊρων WC περιλαμβάνει: 

   Κακαριςμό και απολφμανςθ με ειδικό υγρό μζςα, ζξω ςτισ λεκάνεσ και ςτα 
καπάκια των αποχωρθτθρίων. 

Κακαριςμό ςτισ βρφςεσ, ςαπουνοκικεσ και ςτουσ νιπτιρεσ. 

Κακαριςμό με ςπρζι των κακρεπτϊν. 

Σκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα των δαπζδων χρθςιμοποιϊντασ νερό με 
απολυμαντικό υγρό. 

Κακαριςμό ςτα πλακάκια και περιοδικι πλφςθ αυτϊν. 

Τοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ, χειροπετςζτασ και κρεμοςάπουνου. 

Κακαριςμόσ από τα άλατα. 

Πλφςιμο τοίχων WC ςε εβδομαδιαία βάςθ. 

Γενικόσ κακαριςμόσ – απολφμανςθ ςε μθνιαία βάςθ. 
 

Λόγω τθσ μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ των χϊρων κα πρζπει να παρευρίςκεται ζνα 
άτομο από το πρωί, το οποίο κα επιςτατεί, ιδιαιτζρωσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ  
και το χϊρο των WC φροντίηοντασ τθν κακαριότθτα και τα υλικά που 
χρθςιμοποιοφνται (3 φορζσ θμερθςίωσ). 


