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Κτήρια  Σοφοκλέους 15 και Αιόλου 68α 
 

Ώρες λειτουργίας χώρων ιατρείων: 
 
1ος όροφος (ιατρεία) 07:30 – 15:30 
2ος όροφος (Ακτινολογικό Μικροβιολογικό) 07:30 – 15:30 
6ος όροφος (ιατρεία) 07:15 – 20:00 
7ος όροφος (φυσικοθεραπευτήριο) 07:30 – 18:00 
 
Ώρες λειτουργίας χώρων γραφείων: 
 
1ος όροφος 07:15 – 15:30 
4ος όροφος 07:15 – 15:30 
5ος όροφος 07:15 – 15:30 
6ος όροφος (Γραφείο Υποδιεύθυνσης) 07:45 – 15:30 
 
 
Γραφεία: κάθε μεσημέρι μετά το τέλος της βάρδιας. 
Ιατρεία: κάθε μεσημέρι μετά το τέλος της βάρδιας και κάθε απόγευμα όπου 
λειτουργούν. 
Ακτινολογικό: κάθε μεσημέρι. 
Σταθμός αιμοληψιών: μία φορά στη διάρκεια των αιμοληψιών και μία φορά το 
μεσημέρι μετά το τέλος της βάρδιας. 
Χώροι Αναμονής: κάθε βράδυ και όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο. 
WC κοινού και προσωπικού: τρεις φορές την ημέρα καθαρισμός και δύο φορές 
απολύμανση. 
 
Αποκομιδή απορριμμάτων 
 
Γραφεία: μία φορά την ημέρα 
Ιατρεία: μία φορά την ημέρα σε κάθε βάρδια 
Ακτινολογικό: μία φορά την ημέρα 
Σταθμός αιμοληψιών: μία φορά την ημέρα 
Εξώστες 7ου ορόφου δύο φορές την εβδομάδα. 
 
Τζάμια: μία φορά το μήνα. 
Σημ. στον 7ο όροφο καθαρισμός και των εξωτερικών τζαμιών. 
 
Περσίδες:  δύο φορές το χρόνο  
 
Ο καθαρισμός των γραφείων των παραπάνω κτιρίων περιλαμβάνει: 

 Ξεσκόνισμα επίπλων, γραφείων, τηλεφωνικών συσκευών, σωμάτων 
θέρμανσης, βιβλιοθηκών, περβαζιών, παραθύρων, χωρίς να ανακατεύονται 
τα αντικείμενα στις επιφάνειες (ιδιαίτερη προσοχή). 

 Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων και τοποθέτηση νέων σακουλών.  

 Σκούπισμα τζαμιών των γραφείων με υγρό καθαρισμού τζαμιών για την 
αποφυγή στιγμάτων. 

 Καθαρισμός στους ηλεκτρικούς διακόπτες (με προσοχή), στα χερούλια των 
ντουλαπιών και στις πόρτες. Τυχόν δαχτυλιές ή μουτζούρες πρέπει να 
αφαιρούνται. 

 Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων. 
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 Ξεσκόνισμα ξύλινων και μεταλλικών επίπλων, αρχειοθηκών κλπ. 

 Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών. 

 Καθαρισμός ζαρτινιέρων φυτών. 

 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων όποτε προκύψει ανάγκη. 

 Ξεσκόνισμα κάδρων σε εβδομαδιαία βάση. 

 Καθαρισμό με οινόπνευμα τηλεφωνικών συσκευών, ακουστικών, καλωδίων, 
σε εβδομαδιαία βάση. 

 Καθαρισμός από αράχνες (γωνίες, ψηλά σημεία, σωλήνες κλπ.) σε 
εβδομαδιαία βάση. 

 Καθαρισμός σοβατεπί με ηλεκτρική σκούπα σε εβδομαδιαία βάση. 

 Καθάρισμα εσωτερικών γυάλινων διαχωριστικών. 

 Καθάρισμα όλων των τζαμιών σε μηνιαία βάση. 

 Αφαίρεση βιβλίων, ντοσιέ από τις βιβλιοθήκες για ξεσκόνισμα και με προσοχή 
επανατοποθέτηση στις ίδιες θέσεις.  

 
Ο καθαρισμός των χώρων WC περιλαμβάνει: 

 Καθαρισμό και απολύμανση με ειδικό υγρό μέσα, έξω στις λεκάνες και στα 
καπάκια των αποχωρητηρίων. 

 Καθαρισμό στις βρύσες, σαπουνοθήκες και στους νιπτήρες. 

 Καθαρισμό με σπρέι των καθρεπτών. 

 Σκούπισμα, σφουγγάρισμα των δαπέδων χρησιμοποιώντας νερό με 
απολυμαντικό υγρό. 

 Καθαρισμό στα πλακάκια και περιοδική πλύση αυτών. 

 Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσέτας και κρεμοσάπουνου. 

 Καθαρισμός από τα άλατα. 

 Πλύσιμο τοίχων WC   σε εβδομαδιαία βάση. 

 Γενικός καθαρισμός – απολύμανση σε μηνιαία βάση. 
 
Λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας των χώρων θα πρέπει να παρευρίσκεται ένα 
άτομο από το πρωί, το οποίο θα επιστατεί, ιδιαιτέρως τους κοινόχρηστους χώρους 
και το χώρο των WC φροντίζοντας την καθαριότητα και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται. 
 

 


