
  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ 2021 

 

Γενικέρ Διαηάξειρ 
 
Οη πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ γηα όια ηα 

πξνηεηλόκελα πξντόληα:  

 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο Πξντόληνο (Safety data sheet) ζηα 

Αγγιηθά κε πηζηή κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζύκθσλα κε ηελ 

νδεγία ΔΔ 1907/2006. 

 Αξηζκό θαηαρώξεζεο θαη έγθξηζεο από ην Γεληθό Χεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

 Να πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίδνληαη ζηνλ ΔΚ 

648/2004. 

 Έληππν νδεγηώλ ρξήζεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα αιιά θαη ην 

μελόγισζζν έληππν εάλ ην πξντόλ εηζάγεηαη από ην εμσηεξηθό. 

 Τερληθό θπιιάδην πξντόληνο. 

 Γείγκα ηνπ πξντόληνο. 

 
ηο Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείαρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνονηαι:  
 
1. Σηνηρεία ηεο Οπζίαο / Σθεπάζκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο. 

2. Σύλζεζε / πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζύζηαζε ηνπ πξντόληνο. 

3. Πξνζδηνξηζκόο πηζαλώλ βιαβώλ. 

4. Οη Πξώηεο Βνήζεηεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (θαηάπνζε, εηζπλνή 

θ.η.ι.). 

5. Μέηξα αληηκεηώπηζεο ππξθαγηώλ: κέζα ππξόζβεζεο, πξνζηαηεπηηθόο 

εμνπιηζκόο. 

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο: κέηξα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο, κέζνδνη θαζαξηζκνύ. 

7. Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε. 

8. Έιεγρνο έθζεζεο / Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο: (αλαπλεπζηηθή, καηηώλ, 

ρεξηώλ, ζώκαηνο θ.η.ι.). 

9. Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο. 

10.  Η ζηαζεξόηεηα θαη ε δξαζηηθόηεηα ηνπ. 

11. Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 

12.  Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 



  

13.  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά. 

14. Δθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε / θαηαζηξνθή ηνπ πξντόληνο. 

15.  Ννκνζεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

16.  Άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 

ηο Σεσνικό Φςλλάδιο Πποϊόνηορ θα ππέπει να πεπιλαμβάνονηαι: 

 
1. Πεξηγξαθή πξντόληνο. 

2. Βαζηθέο ηδηόηεηεο / ραξαθηεξηζηηθά. 

3. Οδεγίεο ρξήζεο. 

4. Τερληθέο πιεξνθνξίεο [όηαλ πξόθεηηαη γηα πξντόλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

κεηά από αξαίσζε (ζπκππθλσκέλν πγξό, ζθόλε) λα δίλεηαη ε 

πξνηεηλόκελε δηάιπζε κε αληίζηνηρε αλαθνξά ζε ηερληθά θπιιάδηα ή 

βεβαηώζεηο ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ]. 

5. Οδεγίεο πξνθύιαμεο θαη απνζήθεπζεο. 

6. Σπκβαηόηεηα πξντόληνο. 

7. Αξηζκόο θαηαρώξηζεο ζην Γεληθό Χεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

8. Γηαζέζηκεο ζπζθεπαζίεο. 

 

Γενικά Υαπακηηπιζηικά 
 
Τα απνξξππαληηθά ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη έηζη ώζηε λα είλαη θαηάιιεια θαη 

λα πιεξνύλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Να είλαη εγθεθξηκέλα από ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

 Να θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 Να είλαη θαηάιιεια γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

 Οη ζπζθεπαζίεο λα δηαζέηνπλ πώκα ή ηαηλία αζθαιείαο από ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, λα είλαη πξσηόηππα ηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο ηνπο θαη λα κελ έρεη πξνεγεζεί νπνηαδήπνηε επέκβαζε γηα 

αιιαγή ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 Να ζπλνδεύνληαη από βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά, κειέηεο θαη πίλαθεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηα Διιεληθά. Μειέηεο βηνδηαζπαζηκόηεηαο ζα 

ιεθζνύλ ηδηαίηεξα ππόςε. 

 Να έρνπλ θαιή ηθαλόηεηα δηαβξνρήο θαη δηείζδπζεο. 

 Να έρνπλ θαζαξηζηηθέο ηδηόηεηεο θαη λα απνκαθξύλνπλ ηνπο ξύπνπο.  



  

 Να πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο δνζνινγίεο αλάινγα κε ηε ρξήζε  

(πιπληήξην ή ζην ρέξη). Να κελ νμεηδώλνπλ ή δηαβξώλνπλ ηνλ 

εμνπιηζκό. 

 Να κελ είλαη ηνμηθά θαη λα κελ πξνθαινύλ εξεζηζκνύο ζηα κάηηα θαη 

ζην δέξκα. 

 Να κελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

 Να κελ επηηξέπνπλ ζην ζθιεξό λεξό λα ζρεκαηίδεη απνζέζεηο αιάησλ. 

 Να δηαιύνληαη θαιά θαη εύθνια ζην λεξό. 

 Να μεπιέλνληαη εύθνια ρσξίο λα  αθήλνπλ ηνμηθά ππνιείκκαηα. 

 Να κπνξνύλ λα απνκαθξύλνπλ ηηο απνζέζεηο αιάησλ πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζηνλ εμνπιηζκό από ηελ παξνπζία ιηπώλ ή πξσηετλώλ 

ζην πξντόλ. 

 

 

 

1.  ΑΠΛΗ ΥΛΩΡΙΝΗ 

  
Σο διάλςμα ςγπήρ σλωπίνηρ  θα ππέπει: 

 Να είλαη ζε πγξή κνξθή. 

 Να δηαηίζεηαη ζε δνρεία  πνπ πξνζηαηεύνλ ην δηάιπκα από ηελ έθζεζε 

ζην θσο. 

 Να πεξηέρεη σο δξαζηηθό ζπζηαηηθό ππνρισξηώδεο Na ζε 

ζπγθέληξσζε 4,2%. 

 Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή πιαζηηθά δνρεία 2-15lt. 

 Να δηαηίζεηαη δνζνκεηξηθόο εμνπιηζκόο (αληιία, δνζνκεηξηθό δνρείν κε 

κεδνύξα) ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

ΠΡΟΟΥΗ 

 Ο πξνζθέξσλ ππνρξενύηαη επί πνηλή απόξξηςεο, λα θαηαζέζεη από 2 

δείγκαηα όισλ ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ ζηελ πξσηόηππε 

ζπζθεπαζία ηνπο γηα δνθηκαζία απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξντόλησλ.  

 Σε πεξίπησζε αζηνρίαο ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ 

πξνβιεκαηηθώλ πξντόλησλ. 



  

2. ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ 

 
 Σο ςγπό αποππςπανηικό πλςνηηπίος πιάηων θα ππέπει: 

 
 Να είλαη ζε πγξή κνξθή. 

 Να έρεη νπδέηεξε νζκή ή ηνπιάρηζηνλ κε δπζάξεζηε νζκή. 

 Να ππάξρεη πίλαθαο πξνηεηλόκελσλ δνζνινγηώλ. 

 Να απνκαθξύλεη ξύπνπο, ιίπε θαη νζκέο. 

 Να έρεη εηδηθή ζύλζεζε ώζηε λα βνεζά ηνλ θαζαξηζκό ξύπσλ θάζε 

κνξθήο (ηζάη, ιίπε, αίκα, θαθέ, απγό θ.η.ι.). 

 Να κελ αθήλεη θειίδεο κεηά ην ηειηθό μέπιπκα θαη ζηέγλσκα ησλ 

ζθεπώλ. 

 Να είλαη ξπζκηδόκελνπ αθξνύ ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ πιπζίκαηνο θαη λα κελ ηίζεληαη ζε θίλδπλν νη 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιπληεξίνπ. 

 Να δηαιύεηαη εύθνια, ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη όιε ε πνζόηεηα ηνπ 

απνξξππαληηθνύ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ εηδηθή ζήθε ηνπ πιπληεξίνπ. 

 Να κελ είλαη εύθιεθην (ζεκείν αλάθιεμεο > 100 0C). 

 Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή πιαζηηθά δνρεία 10-20 ιίηξσλ.  

 Να ππάξρεη δνζνκεηξηθή αληιία ε νπνία λα πξνζθέξεηαη από ηνλ 

αλάδνρν ρσξίο ρξέσζε ηνπ λνζνθνκείνπ γηα θάζε δνρείν. 

 Να αλαθέξνληαη ηα ml ηνπ πξντόληνο πνπ παξέρεη θάζε πάηεκα ηεο 

αληιίαο. 

 Να πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 90% βηνδηαζπώκελα ζπζηαηηθά. 

 Να κελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ.  

 

 

3. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΥΕΡΙΩΝ 

 
  Σο ςγπό κπεμοζάποςνο θα ππέπει: 

 Να είλαη ζε πγξή κνξθή γηα θαζαξηζκό ρεξηώλ θαη δέξκαηνο κε ph 

5,5. 

 Να πεξηέρεη σο θαζαξηζηηθά ζπζηαηηθά ηαζηελεξγά ζε πεξηεθηηθόηεηα 

≥10%, ρσξίο ζάπσλεο θαη αιθάιηα. 



  

 Να πεξηέρεη γιπθεξίλε θαη βηηακίλεο γηα ελπδάησζε ηνπ δέξκαηνο θαη 

λα είλαη θαηάιιειν γηα ζπρλή ρξήζε. 

 Να κε δεκηνπξγεί μεξνδεξκίεο ή εξεζηζκνύο. 

 Να είλαη δεξκαηνινγηθά θαη νθζαικηθά ειεγκέλν (λα πξνζθνκηζζνύλ 

κειέηεο). 

 Να έρεη ήπην, επράξηζην άξσκα. 

 Να πεξηέρεη παξάγνληεο ζαλ ζπληεξεηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε κε 

αλάπηπμε κηθξνβίσλ εληόο ηνπ ζθεπάζκαηνο, ζε επηηξεπηέο 

ζπγθεληξώζεηο, όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο V 

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζκ. 1223/2009 γηα ηα θαιιπληηθά πξντόληα. 

 Να θαηαηεζεί ε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ζην CPNP ζε 

εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ ΔΚ 1223/2009. 

 Να είλαη ζε ζπζθεπαζία 1lt κε ελζσκαησκέλε αληιία ζε θάζε δνρείν 

γηα απνθπγή επηκόιπλζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Να ζπλνδεύεηαη από ην ηερληθό θπιιάδην ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

 Να αλαθέξνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο ζηελ εηηθέηα ηνπ. 

Όζα εθ ησλ πξντόλησλ δελ πιεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα 

απνξξίπηνληαη. 

 

 

4. ΑΦΑΛΑΣΙΚΟ ΑΛΑΣΩΝ 

 
Σο αθαλαηικό αλάηων θα ππέπει να: 

 Δίλαη θαηάιιειν γηα αλζεθηηθέο ζε νμέα επηθάλεηεο (ρώξσλ πγηεηλήο) 

κε αληηνμεηδσηηθνύο παξάγνληεο. 

 Έρεη θηιηθή ρξήζε πξνο ηηο επηθάλεηεο. 

 Να έρεη ηζρπξέο αθαιαηηθέο ηδηόηεηεο. 

 Να είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε ησλ 

αιάησλ ζαπνπληνύ & ζθνπξηάο από ηα παηώκαηα, ηνπο ηνίρνπο θαη 

άιιεο επηθάλεηεο. 

 Να έρεη θαηαρώξεζε ζην Γεληθό Χεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

 

 

 



  

5. ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΠΛΤΕΩ ΠΙΑΣΩΝ ΣΟ ΥΕΡΙ  

 
 Σα ςγπό αποππςπανηικό πιάηων για πλύζιμο ζηο σέπι θα ππέπει:  
 

 Να είλαη ζε πγξή κνξθή. 

 Να δηαιύεηαη εύθνια ζην λεξό. 

 Να είλαη ξπζκηδόκελνπ αθξνύ. 

 Να έρεη νπδέηεξε νζκή ή κε  δπζάξεζηε νζκή. 

 Να ππάξρεη πίλαθαο πξνηεηλόκελσλ δνζνινγηώλ (ml/lt λεξνύ). 

 Να έρεη εηδηθή ζύλζεζε ώζηε λα βνεζά ηνλ θαζαξηζκό ησλ ξύπσλ 

θάζε κνξθήο (ηζάη, ιίπε αίκα θαθέ, απγό θ.η.ι.). 

 Να μεπιέλεηαη εύθνια ρσξίο λα αθήλεη ηνμηθά ππνιείκκαηα. 

 Να κελ αθήλεη θειίδεο κεηά ην ηειηθό μέπιπκα θαη ζηέγλσκα ησλ 

πηάησλ.  

 Να κελ είλαη εξεζηζηηθό θαη επηβιαβέο γηα ηα ρέξηα. 

 Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή πιαζηηθά δνρεία 10-20 ιίηξσλ.  

 Να δηαηίζεληαη δνζνκεηξηθέο αληιίεο γηα θάζε δνρείν γηα ηελ αθξηβή 

κέηξεζε ηεο πνζόηεηαο, ρσξίο ρξέσζε ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Να πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 90% βηνδηαζπώκελα ζπζηαηηθά. 

 Να κελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ. 

 

 

 6.   ΤΓΡΗ ΥΛΩΡΙΝΗ ΑΠΟ 4,8% ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΥΛΩΡΙΟΤ 

 
 Σο διάλςμα ςγπήρ σλωπίνηρ  θα ππέπει: 

 Να είλαη ζε πγξή κνξθή. 

 Να δηαηίζεηαη ζε δνρεία  πνπ πξνζηαηεύνλ ην δηάιπκα από ηελ έθζεζε 

ζην θσο. 

 Να πεξηέρεη σο δξαζηηθό ζπζηαηηθό ππνρισξηώδεο Na ζε 

ζπγθέληξσζε από 4,2% έσο 6,15%. 

 Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή πιαζηηθά δνρεία 2-15lt. 

 Να δηαηίζεηαη δνζνκεηξηθόο εμνπιηζκόο (αληιία, δνζνκεηξηθό δνρείν κε 

κεδνύξα) ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

 
 



  

7. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΡΟΤΥΩΝ  

 
 Σο αποππςπανηικό πλςνηηπίος πούσων θα ππέπει: 

 
 Να είλαη ζε κνξθή ζθόλεο. 

 Να είλαη ζε θνθθώδε κνξθή  αλ επηιεγεί ζε κνξθή ζθόλεο.  

 Να έρεη νκνηόκνξθε πθή, ρσξίο ζπζζσκαηώζεηο πνπ δελ ζξαύνληαη 

κε ην ρέξη. 

 Να δηαιύεηαη  εύθνια ζην λεξό θαη λα κελ ζπζζσκαηώλεηαη ή 

επηθάζεηαη θαηά ηε ξνή ύδαηνο. 

 Να είλαη ξπζκηδόκελνπ αθξνύ ώζηε θαηά ηε ρξήζε ηνπ λα κελ 

παξαηεξείηαη αθξηζκόο πνπ ζα παξεκπνδίδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πιπζίκαηνο θαη λα κελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ειεθηξνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιπληεξίνπ. 

 Να έρεη νπδέηεξε  νζκή ή ειαθξά αξσκαηηζκέλε θαη όρη δπζάξεζηε 

πνπ  λα  κεηαδίδεηαη  ζηνλ θαζαξηδόκελν ηκαηηζκό. 

 Να μεπιέλεηαη θαιά ρσξίο λα αθήλεη ππνιείκκαηα ζηνλ ηκαηηζκό. 

 Να ππάξρεη πίλαθαο πξνηεηλόκελσλ δνζνινγηώλ. 

 Να παξέρεηαη εμνπιηζκόο γηα αθξηβή δνζνκέηξεζε όπσο αληιίεο, 

κεδνύξεο. 

 Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιείο ζάθνπο ή δνρεία  ησλ 10-30 Kg/Lt. 

 Να κε ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ.  

 

 

8. ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΔΑΠΕΔΩΝ  

 
 Σο ςγπό αποππςπανηικό καθαπιζμού δαπέδων θα ππέπει: 
 
 Να είλαη ζε πγξή κνξθή. 

 Να δηαιύεηαη εύθνια ζην λεξό. 

 Να είλαη ξπζκηδόκελνπ αθξνύ. 

 Να έρεη δπζάξεζηε νζκή. 

 Να κελ αθήλεη ίδεκα. 

 Να ππάξρεη πίλαθαο πξνηεηλόκελσλ δνζνινγηώλ. 

 Να θέξεη νδεγίεο ρξήζεο θαη νδεγίεο αζθάιεηαο. 

 Να μεπιέλεηαη εύθνια. 



  

 Να κελ είλαη εξεζηζηηθό γηα ηα κάηηα θαη επηβιαβήο γηα ηα ρέξηα. 

 Να κελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ. 

 Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή πιαζηηθά δνρεία ησλ 10-30lt. 

 

 

9. ΑΦΑΙΡΕΣΙΚΟ ΠΑΡΚΕΣΙΝΗ 

 
 Σο αθαιπεηικό παπκεηίνηρ θα ππέπει: 

 Να είλαη άρξσκν κε ειαθξηά νζκή. 

 Να είλαη πιήξσο αλακείμηκν κε λεξό. 

 Να έρεη άξηζηε απόδνζε. 

 Να έρεη αξηζκό θαηαρώξεζεο ζην κεηξών απνξξππαληηθώλ θαη 

θαζαξηζηηθώλ πξντόλησλ ην Γεληθό Χεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

 Να είλαη θαηάιιειν γηα καιαθέο θαη ζθιεξέο επηζηξώζεηο, γηα 

πιαζηηθό, κσζατθό θαη κάξκαξν. 

 

 

10.    ΠΑΡΚΕΣΙΝΗ ΑΤΣΟΓΤΑΛΙΣΗ 

 

 Η αςηογςάλιζηη παπκεηίνη θα ππέπει: 

 Να είλαη ζπκππθλσκέλε. 

 Να επηθέξεη πςειή γπαιάδα. 

 Να έρεη κεγάιε αληνρή ζε δάπεδα κε πνιύ θίλεζε. 

 Να είλαη αληηνιηζζεηηθή. 

 Να είλαη θαηάιιειε γηα λνζνθνκεία. 

 Να έρεη θαηαρώξεζε ζην Γεληθό Χεκείν ηνπ Κξάηνπο.  

 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΓΟΤΡΓΙΩΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟ                ΣΕΛΕΝΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ                    ΠΑΡΙΗ ΜΑΡΙΑ   

        ΠΡΟΕΔΡΟ                                             ΜΕΛΟ                                            ΜΕΛΟ 

 

 

        ΤΠΟΓΡΑΦΗ                                         ΤΠΟΓΡΑΦΗ                                     ΤΠΟΓΡΑΦΗ 


