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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη 

αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος, στεγνού καθαρισμού και 

σιδερώματος ιματισμού,  για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου (CPV 

98310000-9), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.395,20 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).»  

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές 

προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 7/26-2-2020 (Θ. 9ο ΕΗΔ – ΑΔΑ: Ω7ΤΓ4690Ω8-Χ6Φ) Απόφαση Δ.Σ. με την οποία 

αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη 

αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος, στεγνού καθαρισμού και σιδερώματος 

ιματισμού,  για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου και την υπ’ αριθμ. 

33/22-7-21 (Θ. 12ο – ΑΔΑ: 6Ζ6Π4690Ω8-Υ9Κ) (CPV 98310000-9), με την οποία αποφασίστηκε η 

ετήσια συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσό των  

149.395,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12760/28-09-2021 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη 

αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος, στεγνού καθαρισμού και σιδερώματος 

ιματισμού,  για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου (CPV 98310000-9), 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.395,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12760/28-09-2021 πρακτικό 

της αρμόδιας Επιτροπής.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε 

περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα 

αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 25/10/2021 Ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή να τις αποστείλουν με έγγραφο 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: prot@laiko. gr και με κοινοποίηση στο 
k.zadeli@laiko.gr. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 

αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Δημόσιος 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή 

υπηρεσιών πλυσίματος, στεγνού καθαρισμού και σιδερώματος ιματισμού,  για ένα (1) έτος, για την 

κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου (CPV 98310000-9), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

149.395,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

                                                             

                                                                                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                                   

Έξι (6) σελίδες                                                               ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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Μετά το υπ’ πρωτ 13579/09-09-2020 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών των 

υπηρεσιών ΠΛΥΣΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ & ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, η ως άνω Επιτροπή κλήθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο για την παροχή διευκρινήσεων που εμπεριέχονταν και περιέχονται σε αυτό [βλ. (γ) 

σχετικό] , οι οποίες οδήγησαν στην (α) σχετική απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και 

το (β) σχετικό έγγραφο του γραφείου προμηθειών.  

Η ίδια Επιτροπή, αποτελούμενη από τις: 

 

 Σταϊκόγλου Σταυρούλα, Τομεάρχη. 

 

 Πετσιώτη Σταυρούλα, Προϊσταμένη Ουρολογικής. 

 

 Εμφιετζή Ελευθερία, Προϊσταμένη Αποστείρωσης, 

 

αφού συσκέφτηκε εκ νέου,  καταθέτει προδιαγραφές υπηρεσιών ΠΛΥΣΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ & 

ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, καθορίζοντας τον αριθμό των ατόμων όπως αυτός αποτυπώνεται στους 

γενικούς και ειδικούς όρους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών των κλινικών του, την 

διασφάλιση της Ποιότητας, της Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας ασθενών και προσωπικού.    

Ταυτόχρονα, αποσκοπώντας και στην διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του 

Νοσοκομείου, με βάση και τα όσα το Διοικητικό Συμβούλιο υπέδειξε ως προς το συνολικό κόστος, το 

οποίο στην (α) σχετική απόφασή του, όρισε ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνάει σε ετήσια βάση το τίμημα 

που καταβάλλει σήμερα, δηλαδή τα 12.449,60€ Χ 12 μήνες = 149.395,20€ προτείνει το τίμημα του 

σχετικού διαγωνισμού να κυμανθεί σε αυτό το ποσό. 

 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προδιαγραφές υποβάλλονται ως ακολούθως: 

     

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Κάθε ημέρα λειτουργίας των πλυντηρίων του νοσοκομείου, για την κάλυψη όλων των πόστων εργασίας 

στον χώρο αυτό ο οποίος περιλαμβάνει δύο ζώνες εργασίας (καθαρή και ακάθαρτη), απαιτείται η 

παρουσία συνεργείου 9 ατόμων, αποτελούμενο από 6 άνδρες και 3 γυναίκες, που θα έχουν γνώσεις 

χειρισμού πλυντηρίων, πρεσών σιδερώματος και ραφείου. (Οι θέσεις εργασίας είναι οι ακόλουθες: 2 

άτομα στο πλυντήριο, 2 στις πρέσες σιδερώματος, 3 στον κύλινδρο και 2 στην διανομή ιματισμού). 

2. Τα άτομα που το αποτελούν πρέπει να είναι ηλικίας έως 55 ετών υγιή και αρτιμελή και να ομιλούν καλά 

την ελληνική γλώσσα. 

3. Να είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα και να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα 

με τη νομοθεσία για τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

4. Τα άτομα θα πρέπει να είναι μόνιμα, γιατί θα εξειδικευτούν στα καθήκοντα που θ’ αναλάβουν και δεν θ΄ 

αλλάξουν καθ’ όλο το χρόνο διάρκειας της παρούσας σύμβασης και τυχόν ανανέωσής της, παρά μόνο 

για σοβαρό λόγο και μετά από έγγραφη ενημέρωση και τη σύμφωνη γνώμη του γραφείου επιστασίας 

του νοσοκομείου. 

5. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νοσοκομείου, το συνεργείο που θα αναλάβει την εκτέλεση των 

υπηρεσιών της σύμβασης, θα εργάζεται 6 ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Σάββατο. Κυριακή ή 
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αργία θα εργάζεται μόνο αν δεν γίνεται διαφορετικά όπως στην περίπτωση τριημέρου ή πολυήμερης 

αργίας. Το σύνολο των ωρών εργασίας εβδομαδιαία υπολογίζεται σε 432 ώρες. 

6. Οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται 8 ώρες την ημέρα ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων των αργιών. Για 

την κάλυψη των αναγκών της σύμβασης και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας (40 ώρες ανά 

εργαζόμενο * 5 ημέρες / εβδομάδα, συν τις νόμιμες ημέρες ανάπαυσης και αδείας και πιθανής 

ασθένειας) υπολογίζεται ότι απαιτείται να απασχολούνται, εκ περιτροπής αλλά σε μόνιμη βάση, 

συνολικά 12 άτομα. 

7. Η βάρδια ορίζεται σε πρωινή 6-2 για τους χειριστές πλυντηρίων, και 8-4 για τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους. Αυτό απαιτείται γιατί από την έναρξη των προγραμμάτων των πλυντηρίων μέχρι την λήξη 

της πλύσης, μεσολαβεί διάστημα περίπου 2 - 2,5 ωρών (αναλόγως του πλυντηρίου). Με το παραπάνω 

ωράριο θα υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης 3ων κύκλων πλύσης εντός της ίδιας ημέρας και πλήρης 

κάλυψη των αναγκών των τμημάτων και των χειρουργείων του Νοσοκομείου. Επίσης να υπάρχει 

δυνατότητα μετατόπισης του ωραρίου εάν χρειασθεί σε έκτακτες ανάγκες. 

Καθήκοντα εργαζομένων: 

 

Οι εργαζόμενοι του συνεργείου θα είναι υπεύθυνοι: 

1. Για όλες τις φάσεις διαχείρισης του Νοσοκομειακού ιματισμού, η οποία περιλαμβάνει: 

 Μεταφορά ακάθαρτου ιματισμού από τους χώρους συγκέντρωσης του Νοσοκομείου στο χώρο 

των πλυντηρίων. 

 Ζύγισμα ιματισμού. 

 Φόρτωση-εκφόρτωση πλυντηρίων-έλεγχος και παρακολούθηση της διαδικασίας πλύσης. 

 Διαλογή του πλυμένου ιματισμού αναλόγως της κατηγορίας. 

 Οργάνωση διαδικασίας σιδερώματος του παραπάνω ιματισμού μέσω κυλίνδρου σιδερώματος, 

πρεσών και στεγνωτηρίου. 

 Μεταφορά και διανομή καθαρού ιματισμού στα Νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου. 

 Σφράγισμα του καινούριου ιματισμού αναλόγως τμήματος. 

 Δυνατότητα εργασίας εκ των ατόμων στην Ιματιοθήκη ή στο ραφείο αν υπάρχει ανάγκη. 

2. Για την διατήρηση της καθαριότητας του χώρου των πλυντηρίων, του σιδερώματος και της φύλαξης 

του ιματισμού. 

3. Την καθαριότητα των τροχηλάτων μεταφοράς καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού. 

4. Για τη φροντίδα των μηχανημάτων ώστε να είναι πάντα καθαρά και σε άψογη κατάσταση. 

5. Για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας και την ορθή χρήση των μέσων ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ) σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του 

Νοσοκομείου.  

Οι εργαζόμενοι του συνεργείου θα υπακούν και θα λαμβάνουν εντολές-οδηγίες από τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Ιματισμού του Γραφείου Επιστασίας ή τον αντικαταστάτη του, για όλα τα 

παραπάνω.  Και σε περίπτωση ανάγκης σε οτιδήποτε προκύψει σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του 

τμήματος.   

Η πιστοποίηση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή του 

Νοσοκομείου, η οποία θα παρακολουθεί το παρεχόμενο έργο σε μηνιαία βάση, χρησιμοποιώντας και 

ειδικά για τον σκοπό αυτό «εργαλεία» όπως και την καταλληλότητα των εργαζομένων σε συνεργασία με 

τον Προϊστάμενο του Τμήματος.  Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης κάποιου εργαζόμενου στο απαιτούμενο 

από αυτόν έργο, αυτός/η θα πρέπει να αντικατασταθεί μετά από υπόδειξη του Γραφείου Επιστασίας. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Ακάθαρτος ιματισμός είναι ο ιματισμός που έχει χρησιμοποιηθεί έστω και μια φορά σε ασθενή (ή 

σε προσωπικό): 

 Χωρίς εμφανή σημεία λοίμωξης, 

 Με λοίμωξη χαμηλής μεταδοτικότητας. 

 Με λοίμωξη έναντι της οποίας η πλειονότητα του πληθυσμού είναι ανοσοποιημένη (ιλαρά, 

ανεμοβλογιά κ.λ.π.).  

2. Μολυσμένος ιματισμός είναι: 

 ο ιματισμός που είναι εμποτισμένος με αίμα ή με άλλα βιολογικά υγρά του σώματος. 

 ο ιματισμός που προέρχεται από ασθενείς με λοίμωξη τέτοια που να αποτελεί δυνητικό 

παράγοντα κινδύνου για το προσωπικό και τους υπολοίπους ασθενείς. 

3. Καθαρός Ιματισμός είναι ο ιματισμός ο οποίος έχει υποστεί τη διαδικασία της πλύσης (πλύσιμο, 

στέγνωμα, σιδέρωμα) και δε φέρει κανένα ίχνος προηγούμενης χρήσης. 

Α. Μεταφορά – απομάκρυνση του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού από τα τμήματα 

1. Κατά τη μεταφορά του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού πρέπει οπωσδήποτε να 

χρησιμοποιούνται από το προσωπικό τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέσα ατομικής προστασίας. 

2. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται διαφορετικά τροχήλατα καρότσια μεταφοράς για τον 

ακάθαρτο ή μολυσμένο ιματισμό και διαφορετικά για τον καθαρό ιματισμό.  

3. Τα τροχήλατα καρότσια για τον καθαρό ιματισμό να είναι κλειστού τύπου με καπάκι ή πόρτα και να 

πλένονται και να απολυμαίνονται κάθε μέρα, μετά το πέρας της μεταφοράς.  

4. Όλα τα τροχήλατα καρότσια να πλένονται και να απολυμαίνονται κάθε μέρα, μετά το πέρας της 

μεταφοράς του ιματισμού. 

Β. Προστασία Εργαζομένων στους Χώρους των Πλυντηρίων  

Οι εργαζόμενοι στους Χώρους των Πλυντηρίων πρέπει: 

1. Να προστατεύονται με τα κατάλληλα προφυλακτικά μέσα, (τα οποία θα πρέπει να παρέχονται από 

τον εργοδότη τους και όχι το νοσοκομείο): πλαστικά γάντια, πλαστική ποδιά, σκούφο και μάσκα. Τα 

προστατευτικά γυαλιά δεν συστήνονται, διότι ο κίνδυνος εκτόξευσης σταγονιδίων από τον ιματισμό 

είναι ανύπαρκτος. 

2. Να προσέχουν τη χρήση γαντιών. Τα γάντια μπορεί να είναι μιας χρήσεως (λάτεξ ή βινύλιο) ή 

επαναχρησιμοποιούμενα χοντρά γάντια κουζίνας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται χοντρά 

γάντια κουζίνας μετά από κάθε χρήση πρέπει να πλένονται και να στεγνώνουν πολύ καλά και να 

απορρίπτονται όταν τρυπήσουν.  

3. Να πλένουν τα χέρια τους με νερό και υγρό σαπούνι πολύ συχνά και πάντα μετά την αφαίρεση των 

γαντιών. 

4. Να αφαιρούν την προστατευτική ενδυμασία μετά το χειρισμό του ακάθαρτου ιματισμού και να 

ακολουθεί καλό πλύσιμο των χεριών.  Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι πλύντες να χειρίζονται 

τον καθαρό ιματισμό, ή αντίστροφα όσοι ασχολούνται με τον καθαρό ιματισμό να βοηθούν στην 

φόρτωση των πλυντηρίων. Αν σε εξαιρετική περίπτωση χρειαστεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουν 

αλλάξει στολή πριν επανέλθουν στο πόστο τους.  

5. Να αλλάζουν καθημερινά τη στολή εργασίας. Όταν οι στολές δεν είναι μιας χρήσεως θα πρέπει να 

πλένονται καθημερινά. 

ΑΔΑ: 6Θ9Ο4690Ω8-ΠΕΓ



Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Σελίδα 6 

 

6. Να μην καπνίζουν στους χώρους των πλυντηρίων. Να μην κάνουν χρήση κινητών συσκευών 

επικοινωνίας, παρά για λόγους ανάγκης.  

7. Να παρακολουθούνται από τον Ιατρό Εργασίας ή από την ΕΝΛ για την κάλυψη των εμβολιασμών. 

8. Να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία οργανώνει η Ε.Ν.Λ. του νοσοκομείου και 

κρίνεται ότι αφορούν το αντικείμενό τους. 

Γ. Διαλογή και χειρισμός του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων 

Η διαλογή του ακάθαρτου ή/και μολυσμένου ιματισμού (ταξινόμηση ανάλογα με τον κύκλο 

πλυσίματος που απαιτεί κάθε είδος) πρέπει να αποφεύγεται στα τμήματα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, να 

γίνεται μόνο στο χώρο των πλυντηρίων.  

Στα τμήματα ο μολυσματικός ιματισμός μπαίνει σε ειδικούς σάκους οι οποίοι πρέπει να 

προσδιορίζονται με σαφήνεια με ετικέτες, έγχρωμη κωδικοποίηση ή άλλες μεθόδους ώστε οι εργαζόμενοι 

στον τομέα των πλυντηρίων να τον χειρίζονται με ασφάλεια. 

Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα πρέπει να καθορίζει το σημείο της διαδικασίας πλύσης στο οποίο 

πρέπει να ταξινομείται ο ιματισμός. Η ταξινόμηση μετά το πλύσιμο ελαχιστοποιεί την έκθεση των 

εργαζομένων σε μολυσματικά υλικά σε λερωμένο ιματισμό, μειώνει την αερογενή μικροβιακή μόλυνση 

στην περιοχή των πλυντηρίων και βοηθά στην αποφυγή πιθανών τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα 

στο προσωπικό 

 

Δ. Πλύσιμο– στέγνωμα - σιδέρωμα του ιματισμού 

 Στόχος του πλυσίματος είναι να αφαιρεί τους ρύπους, να καθιστά το ύφασμα ανίκανο να προκαλέσει 

ανθρώπινη ασθένεια ή ερεθισμό και η όψη του να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα.  

 Όλα τα πλυντήρια πρέπει να έχουν θερμόμετρα, που να δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη 

διάρκεια όλου του κύκλου του πλυσίματος και δείκτες ελέγχου καλής λειτουργίας.  

 Για την πλύση του ιματισμού θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά (συμβατικά με τα πλυντήρια 

απορρυπαντικά, λευκαντικά, μαλακτικά κλπ), των οποίων η προμήθεια επιβαρύνει το Νοσοκομείο. 

Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιούνται από τις πρωτότυπες συσκευασίες και δεν θα μεταφέρονται σε άλλα 

δοχεία. 

 Απαγορεύεται η χρήση από το συνεργείο οποιονδήποτε χημικών ουσιών κατά την πλύση που μπορούν 

να καταστρέψουν τον ιματισμό.  

 Παράμετροι της διαδικασίας πλύσης: Οι κύκλοι πλύσης αποτελούνται από α)πρόπλυση, β) κυρίως 

πλύση, γ) λεύκανση, δ) ξέβγαλμα και ε) στέγνωμα. Η αντιμικροβιακή δράση της διαδικασίας πλύσης 

προκύπτει από ένα συνδυασμό μηχανικών, θερμικών και χημικών παραγόντων. 

1. Συνιστάται αρχικά πρόπλυση του ιματισμού με κρύο ή χλιαρό νερό. Όταν η πλύση ξεκινά με ζεστό 

νερό τα πρωτεϊνικά υλικά μονιμοποιούνται με αποτέλεσμα το ύφασμα να μένει λεκιασμένο και μετά 

το πλύσιμο. Κατά τη διάρκεια του μηχανικού καθαρισμού της πρόπλυσης, επιτυγχάνεται διείσδυση 

του νερού στις υφασμάτινες ίνες, μηχανική απομάκρυνση των ξένων ουσιών, μεταξύ αυτών και 

σημαντικών ποσοτήτων μικροοργανισμών, ελαττώνοντας το μικροβιακό φορτίο. 

2. Κατά τη διάρκεια της πλύσης τα απορρυπαντικά λειτουργούν αναστέλλοντας  το έδαφος 

πολλαπλασιασμού των μικροβίων και έχουν μικροβιοκτόνες ιδιότητες ενώ το ζεστό νερό καταστρέφει 

τα μικρόβια.  

Γι’ αυτό συνιστάται πλύση σε θερμοκρασία 71ο C το ελάχιστο έως 90οC το μέγιστο. Ο χρόνος πλύσης να 

είναι σε συνάρτηση με την θερμοκρασία, αλλά δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος  από 15 λεπτά όταν η 

θερμοκρασία φθάνει στους 90οC,ώστε να γίνεται η απαιτούμενη θερμική απολύμανση.  

Για την χημική απολύμανση απαιτείται η χρήση των κατάλληλων απορρυπαντικών- λευκαντικών σε 

δοσολογίες και στις φάσεις της πλύσης που συνιστά ο κατασκευαστής τους.  
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3. Σε περίπτωση χρήσης χλωριούχου λευκαντικού για επιπλέον ασφάλεια αυτό θα πρέπει να προστίθεται 

σε θερμοκρασία κάτω των 60ο C. Η υπολλειμματικότητα χλωρίου στο τέλος της πλύσης δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει τα 50-150ppm. 

4. Σαν τελευταία ενέργεια στο κύκλο πλυσίματος προτείνεται η προσθήκη ενός ήπιου όξινου παράγοντα 

στο τελευταίο ξέβγαλμα που εξουδετερώνει την αλκαλικότητα του απορρυπαντικού . Αυτή η μεταβολή 

του  pH από το 12 κοντά στο ph του δέρματος (5-6)  αδρανοποιεί ορισμένους μικροοργανισμούς και 

μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του. 

 Μετά το πλύσιμο γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος και επί προβλήματος  ειδοποιείται αρμόδιο 

προσωπικό για επαναπρογραμματισμό των παραμέτρων της πλύσης. 

 Ο πλυμένος ιματισμός οδηγείται  στη ζώνη σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους 

οι οποίοι μετά το πέρας της μεταφοράς θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Ο 

πλυμένος ιματισμός δεν θα βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος ή ακάθαρτο ιματισμό. 

 Ο καθαρός-πλυμένος ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων. 

Συνεπώς ο ιματισμός που πλένεται θα πρέπει να σιδερώνεται εντός της ίδιας βάρδιας και σύμφωνα με 

τις οδηγίες του CDC να μην αφήνεται νωπός για την επόμενη ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες που 

επιτυγχάνονται κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα μειώνουν ακόμα περισσότερο το μικροβιακό 

φορτίο. 

 Οι μπλούζες των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού θα σιδερώνονται στις ειδικές πρέσες. 

 Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώνει και μετά το σιδέρωμα διότι η άμεση αποθήκευσή του 

δημιουργεί αύξηση της υγρασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης μούχλας. 

 Ο ιματισμός του χειρουργείου πλένεται χωριστά από τον υπόλοιπο ιματισμό. 

 Οι στολές εργασίας του προσωπικού πλένονται επίσης χωριστά και καλό είναι να πλένονται στην αρχή 

της ημέρας. 

Ε. Χειρισμός καθαρού Ιματισμού 

 

1. Το προσωπικό που χειρίζεται καθαρό ιματισμό (σιδέρωμα, δίπλωμα, αποθήκευση κ.λ.π.) πρέπει να 

φορά καθαρή ενδυμασία και να έχει προηγουμένως πλύνει τα χέρια του. 

2. Μετά το πλύσιμο ή/και το σιδέρωμα του ιματισμού απαιτείται να γίνεται έλεγχος και διαχωρισμός του 

κατεστραμμένου ιματισμού. Για κάθε ατέλεια (πλημμελής καθαρισμός, λεκέδες, σκισίματα, έλλειψη 

κουμπιών κ.α) ενημερώνεται η υπεύθυνη του Γραφείου Ιματισμού ή/και του Ραφείου. 

3. Για τον ιματισμό του χειρουργείου, θα προηγείται έλεγχος καταλληλότητας (φθορές κ.α) και  κατά το 

σιδέρωμα θα διπλώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δίνονται από τα όργανα του Νοσοκομείου. 

Όλος ο ιματισμός του χειρουργείου θα αποστέλλεται στο Τμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης πλην των 

χειρουργικών κουστουμιών γενικής χρήσης (scrubs) που θα παραδίδονται απ’ ευθείας στα 

χειρουργεία, των χρεωμένων κουστουμιών που θα παραμένουν στην ιματιοθήκη και των κουστουμιών 

της Κεντρικής Αποστείρωσης που θα παραλαμβάνει αρμόδιο προσωπικό της. Ο κατεστραμμένος 

ιματισμός χειρουργείου παραδίδεται επίσης στο τμήμα αποστείρωσης για αποχρέωση.  

4. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να επιδέχεται όσο το δυνατόν λιγότερους χειρισμούς, να καλύπτεται πριν 

την αποθήκευσή του σε κλειστά ντουλάπια και να διατηρείται σε περιβάλλον χωρίς υγρασία, σκόνη και 

παράσιτα. 

5. Ο καθαρός ιματισμός (σιδερωμένος και στεγνός) πρέπει να αποθηκεύεται, κατά είδος, σε κλειστά 

ντουλάπια (λινοθήκες), που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποθήκευση του καθαρού 

ιματισμού, με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται από τις επιμολύνσεις και τη σκόνη. 
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6. Τα ντουλάπια να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα) 

από το υπεύθυνο προσωπικό, χρησιμοποιώντας απολυμαντικό διάλυμα ευρέως φάσματος. 

7. Ο καθαρός ιματισμός να μεταφέρεται στα τμήματα με κλειστές κινητές ντουλάπες. Οι ντουλάπες αυτές 

θα πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα από το υπεύθυνο προσωπικό. 

8. Η διανομή του καθαρού ιματισμού θα γίνεται με την περιοδικότητα που θα επιβάλλου οι εκάστοτε 

ανάγκες της υπηρεσίας. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει προσωπικό ειδικευμένο, υγιές και άψογο από πλευράς 

συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο υποχρεούται να 

τηρεί πιστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες των Κρατικών Αρχών και του Νοσοκομείου. 

2. Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει στην ασφαλή διαχείριση και στις 

διαδικασίες και κανονισμούς που αφορούν τον νοσοκομειακό ιματισμό, το προσωπικό της. 

Υποχρεούται στην παροχή όλων των ενδεδειγμένων μέσων ατομικής προστασίας σε αυτό. Το 

προσωπικό που διαχειρίζεται τον ακάθαρτο ιματισμό διατρέχει δυνητικό κίνδυνο τραυματισμού από 

αιχμηρά αντικείμενα που πιθανόν διέλαθαν της προσοχής του προσωπικού του νοσοκομείου. Η 

εταιρεία θα τηρεί όλες τις κείμενες διατάξεις για την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι 

αποκλειστικά και μόνη υπεύθυνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο 

προσωπικό της. 

3. Η εταιρεία εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνη 

έναντι των κρατικών αρχών για την καθαριότητα του ιματισμού και τις μη φυσιολογικές φθορές αυτού. 

4. Η εταιρεία υποχρεούται να ορίσει έναν υπεύθυνο εκ των υπαλλήλων της όλες τις ώρες εργασίας του 

προσωπικού της, με επιπλέον αρμοδιότητα την επίβλεψη του έργου και την επικοινωνία με τον/την 

υπεύθυνη του Γραφείου Επιστασίας-Ιματισμού και τους αρμοδίους Επιτροπών και Οργάνων του 

Νοσοκομείου. 

5. Η εταιρεία υποχρεούται σε κάθε περίπτωση απουσίας ατόμου του συνεργείου της, ανεξαρτήτως λόγου 

απουσίας, σε άμεση αντικατάστασή του, ώστε ο συνολικός αριθμός των εννέα ατόμων που 

απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών, να παραμένει ίδιος κάθε φορά. Σε περίπτωση μη τήρησης 

θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών». Σε περίπτωση που οι απουσίες είναι πολλές (περισσότερες των 3ων) κατά 

την κρίση των αρμοδίων οργάνων και του ΔΣ, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έκπτωση 

του αναδόχου, σύμφωνα με την νομοθεσία. 

6. Η εταιρεία φέρει την ευθύνη για κάθε είδους ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί σε εγκαταστάσεις, 

αντικείμενα, έπιπλα, μηχανήματα και στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτο άτομο, εφόσον αυτή 

οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων της ή των εργασιών τους. 

7. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει το προσωπικό της ότι για θέματα που σχετίζονται με την υγιεινή και 

ασφάλεια στο χώρο του νοσοκομείου, υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες της ΕΕΛ και να ακολουθεί 

πιστά τα πρωτόκολλα καθαριότητας και απολύμανσης. 

8. Οι ανάγκες όπως αναφέρονται στην σύμβαση θα καλύπτονται πλήρως από το πρόγραμμα εργασίας 

του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο θα καταρτίζει ο/η υπεύθυνος του Γραφείου Ιματισμού- 

Επιστασίας ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. 

9. Η εταιρεία οφείλει να κάνει σαφές στο προσωπικό που θα απασχολήσει ότι ουδεμία εξάρτηση ή 

εργασιακή σχέση θα έχει με το Νοσοκομείο.» 
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