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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV: 90911000-6),  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (79713000-5) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ (55320000-9)

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

σε  εφαρμογή  της  υπ’αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015  (Θέμα  1)  Απόφασης  της  ΕΠΥ, ανακοινώνει  την  διενέργεια
δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσίες καθαριότητας (CPV: 90911000-6),  υπηρεσίες
φύλαξης (79713000-5) και υπηρεσίες παροχής γευμάτων (55320000-9).

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα
του Νοσοκομείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm) ήτοι  από την Παρασκευή 21/10/2016  έως
και την Παρασκευή 28/10/2016. Σε  περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της
διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του  Νοσοκομείου,  μπορούν  να  αποστείλουν  εμπρόθεσμα  τις  παρατηρήσεις  τους  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
promithion  @  sismanoglio  .  gr

3. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των 
Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, 
εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

Κοινοποίηση: 
Γραφείο Προμηθειών 

mailto:promithion@sismanoglio.gr
http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm


Θέμα :  Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες παροχής γευμάτων.

Το Εξωτερικό Συνεργείο Εστίασης (εργολάβος) θα δραστηριοποιηθεί στον χώρο σίτισης ασθενών
και  προσωπικού  του  Νοσοκομείου,  στα  πλαίσια  του  Τμήματος  Διατροφής.  Οι  εργαζόμενοι  θα
εργάζονται  σε 6ωρες βάρδιες  και  το ωράριο εργασίας θα μπορεί  να κυμαίνεται  από 6.30π.μ.-
10μ.μ.
Το Τμήμα Διατροφής ανάλογα με τις ανάγκες του καθορίζει και τα ωράρια εργασίας καθημερινές
και Κυριακές και αργίες σε συνδυασμό με το ήδη υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου
και δύναται να τροποποιεί το πρόγραμμα εργασίας (μετακίνηση ρεπό, αλλαγή βάρδιας κλπ) .
Κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας τα άτομα δεν θα απομακρύνονται από τις δραστηριότητες
που τους έχουν ανατεθεί χωρίς την άδεια του Τμηματάρχη Διατροφής.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Το  αντικείμενο  της  παρούσας  συμβάσεως  είναι  η  παροχή  υπηρεσιών  εστίασης,  βάσει  του
ειδικότερου προγραμματισμού του Τμ. Διατροφής και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και
με όσα ορίζονται στην σύμβαση.

Το Νοσοκομείο θα ασκεί τον έλεγχο των εργασιών για την σωστή εκτέλεση των εργασιών που
έχουν αναληφθεί  μέσω του Τμ.  Διατροφής και  ειδικότερα των Κλ.  Διαιτολόγων για  την σωστή
εκτέλεση των οδηγιών σε σχέση με την δίαιτα των ασθενών, του Τεχνολόγου Τροφίμων και τα
ζητήματα των σωστών χειρισμών των τροφίμων, της μεταφοράς τους, τους χρόνους εκτέλεσης των
εργασιών, της σωστής διανομής και αποκομιδής των τροφίμων, του Επόπτη Δημόσιας Υγείας και
της Επιτροπής Λοιμώξεων σε σχέση με την σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, η ροή εργασίας, ο τρόπος εργασίας, τα  μέτρα καθαριότητας και
υγιεινής, το ωράριο εργασίας, ορίζονται από το Τμ. Διατροφής και γίνονται γνωστά λεπτομερώς και
εγγράφως  με  την  ανάληψη των  καθηκόντων  και  με  βάση αυτά  γίνεται  και  η  εκπαίδευση των
απασχολούμενων.
                                                                            
Οι απασχολούμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις γραπτές και προφορικές οδηγίες για κάθε
θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες και δίνονται από το Τμ. Διατροφής, τον Επόπτη
Δημ. Υγείας και την Επιτροπή Νοσ. Λοιμώξεων.
Οι απασχολούμενοι και οι εκτελούμενες από αυτούς εργασίες θα πρέπει να τηρούν όλους τους
όρους και τις προϋποθέσεις για τον ασφαλή χειρισμό των τροφίμων, όπως αυτές απορρέουν από
την  ισχύουσα  Υγειονομική  νομοθεσία,  του  Κώδικα  Τροφίμων και  Ποτών,  τις  οδηγίες  Ε.Φ.Ε.Τ.
(κ.1.2.) και τις ενέργειες του Τμήματος Διατροφής.

Οι  απασχολούμενοι  δεν  θα  πρέπει  να  επιτρέπουν  την  είσοδο  και  παραμονή  στους  χώρους
εστίασης,
οποιουδήποτε ατόμου που δεν έχει σχέση με τον χώρο.

Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να συνομιλούν με τους ασθενείς για την ασθένειά τους ,για την
θεραπευτική αγωγή που τους χορηγείται και δεν πρέπει να δίνουν συμβουλές για την δίαιτά τους.
Επίσης,  δεν  επιτρέπεται  να  σχολιάζουν  τις  δραστηριότητες  του  ιατρικού,  νοσηλευτικού  και
βοηθητικού προσωπικού.
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ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

      *    Προετοιμασία και μεριδοποίηση τροφίμων (σαλάτας, τυριών κλπ)
      *     Χορήγηση γευμάτων ασθενών και προσωπικού και αποκομιδή
      *     Υποστήριξη μεταφορικής ταινίας.

Οι τραπεζοκόμοι της κεντρικής διανομής οφείλουν να ενημερώνουν την καρτέλα διανομής,
 να καταρτίζουν τα ειδικά ατομικά δελτία δίαιτας και να διεκπεραιώνουν την διαδικασία
 εκφώνησης σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που θα δοθούν από το Τμήμα Διατροφής και
 θα υπογράψουν για την παραλαβή τους.

 *    Καθαρισμό και απολύμανση κινητών και ακίνητων σκευών εξοπλισμού ,χώρων σίτισης,
             του οικιακού πλυντηρίου που βρίσκεται στον χώρο της Ψυχιατρικής Κλινικής Παίδων και
             εφήβων, της τραπεζαρίας προσωπικού.

*    Αποκομιδή υπολειμμάτων τροφίμων και τακτοποίηση των χώρων της τραπεζαρίας των
      δύο Ψυχιατρικών Κλινικών Ενηλίκων και Παίδων μετά από κάθε γεύμα.

       *    Ορίζεται ένα  άτομο υπεύθυνο βάρδιας με χρέη την επίβλεψη, τον συντονισμό των
             εργασιών διανομής γευμάτων σε ασθενείς και προσωπικό και επικοινωνία με το Τμήμα
             Διατροφής.
             Η υπεύθυνη τραπεζοκόμος της κεντρικής διανομής οφείλει να ελέγχει τις ποσότητες των 
             πρώτων υλών  που παραλαμβάνει από την Αποθήκη και τον αριθμό των μερίδων  των 
             γευμάτων που έχουν προγραμματιστεί για χορήγηση σε ασθενείς και προσωπικό.
        *   Έχει την ευθύνη για την καταμέτρηση που γίνεται από τις τραπεζοκόμους μετά από κάθε
             γεύμα , των σκευών (σερβίτσια, πιάτα, θερμοχωρητικά, φλυτζάνια κλπ) και την παράδοσή 
             τους στην επόμενη βάρδια.
       *    Έχει την ευθύνη για την παράδοση τροφίμων και των υλικών που έχει παραλάβει και 
             πρέπει να παραδώσει στην επόμενη βάρδια.
      

                   
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Α. Το Συνεργείο/Εργολάβος
Είναι  υποχρεωμένος  σε  περίπτωση απουσίας  ,να  αντικαθιστά  το  προσωπικό που απουσιάζει,
διαφο-ρετικά θα καταβάλλει το ποσό που η σύμβαση ορίζει ως ποινική ρήτρα ανά ημέρα απουσίας
του.
Πρέπει να αποδεικνύει την τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας ως προς την ασφάλιση, την καλή 
υγεία και την εκπαίδευση του προσωπικού του , που θα απασχολείται στο Νοσοκομείο.
Σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων, παγετού ,καύσωνα ή άλλων δυσχερειών ή καταστάσεων εκτάκτων
αναγκών, οφείλει να εξασφαλίζει την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού του, από και
προς το Νοσοκομείο.
Να τηρεί  πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του, όπως αυτό ορίζεται στην σύμβαση και θα
εξειδικευτεί με την συνεργασία του Τμήματος Διατροφής.
Να συμμορφώνεται προς όλες τις γραπτές υποδείξεις, που ορίζονται από το Τμήμα Διατροφής,
του
Νοσοκομείου και απορρέουν από την σύμβαση.
Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης  ISO τόσο για τις προσφερόμενες
υπηρεσίες όσο και για τα προσφερόμενα χρησιμοποιούμενα είδη.
Θα  παρέχει  τα  μέσα  ,τις  προυποθέσεις  και  τα  υλικά  καθαρισμού  και  απολύμανσης,  σκευών,
εξοπλισμού, χώρων κλπ. Τις προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες ορίζει το Νοσοκομείο. Το
πρόγραμμα  και η  μεθοδολογία των εργασιών αυτών ορίζεται επίσης από το Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου.  Η  διαδικασία  της  καθαριότητας  και  απολύμανσης  δεν  πρέπει  να  δημιουργεί
ενόχληση ή βλάβες οποιασδήποτε μορφής στο Νοσοκομείο.
Σχετικά με την καθαριότητα και την υγιεινή των χώρων σίτισης (μαγειρείου, αποθήκης τροφίμων,
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τραπεζαρίας  προσωπικού)  ακολουθεί  σχετικός  κατάλογος  με  το  είδος  των  υλικών  που  είναι
αναγκαία  για  την  διασφάλιση  της  ποιότητας  και  της  ασφάλειας  της  σίτισης  από  τροφογενείς
λοιμώξεις  :

1. Υγρό σαπούνι για πλύσιμο σκευών στο χέρι, για σκεύη και εξοπλισμό.
2. Υγρό σαπούνι για πλύσιμο χεριών (κρεμοσάπουνο)
3. Υγρό απολυμαντικό σκευών και χεριών.
4. Υγρό πλυντηρίου
5. Στεγνωτικό-λαμπρυντικό πλυντηρίου
6. Υγρό καθαρισμού αλάτων 
7. Πετσετάκια καθαριότητας τύπου Vetex ( Βετεξ)
8. Συρμάτινα σφουγγαράκια
9.   Σφουγγάρια απλά κουζίνας και σφουγγαράκια λειαντικά τύπου σκώτς μπράιτ (Scotch Brite)

      10. Φαράσια πλαστικά
11. Σκούπες πλαστικές και κοντάρια
12. Χειροπετσέτες
13. Σφουγγαρίστρες
14. Υγρό καθαρισμού ειδικό για τον καθαρισμό των ψυγείων
15. Σκουίτζι δαπέδων

      16. Χαρτί κουζίνας                                                                       
17. Γάντια μπλέ κατάλληλα για χώρους εστίασης

      18. Καπέλα μιας χρήσης
      19. Πλαστικοί σάκοι αποριμμάτων
       20. Δοσομετρικές αντλίες για τα υγρά υλικά
                                                                
 Τα χορηγούμενα απορρυπαντικά πρέπει  :

1) Να μην περιέχουν ύλες βλαβερές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο
2) Να μην περιέχουν κατά το δυνατόν ,βιολογικώς διαλυτά υλικά (χωρίς διαλυτικά)
3) Να έχουν μυρωδιά ουδέτερη
4) Να μην προκαλούν δερματίτιδες ή αναπνευστική δυσχέρεια
5) Να είναι κατάλληλα για πλαστικές επιφάνειες
6) Να παρέχονται με τις αντίστοιχες δοσομετρικές αντλίες τροφοδοσίας
7) Να έχουν έγκριση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους
8) Να πληρούν τους όρους της ισχύουσας Υγειονομικής Νομοθεσίας
9) Να  συνοδεύονται  από  τα  νόμιμα  έγγραφα  που  θα  πιστοποιούν  τα  παραπάνω,  καθώς

επίσης και τα CE MARK και MSDS που διαθέτουν τα υλικά.

Θα ελέγχεται καθημερινά για την καλή εκτέλεση των εργασιών του από το Τμήμα Διατροφής
(Τεχνολόγο Τροφίμων)
τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και την Επιτροπή Λοιμώξεων.
Είναι υπεύθυνο έναντι του Νοσοκομείου για την εφαρμογή της υγιεινής (ατομικής, τροφίμων,
σκευών, εξοπλισμού και χώρων σίτισης.

Το προσωπικό του συνεργείου :
Θα εκπαιδευτεί  για  τα  καθήκοντα  που  θα  ασκεί  και  δεν  θα  πρέπει  να  αντικαθίσταται.  Σε
περίπτωση αντικατάστασης, αυτή θα πρέπει να είναι άκρως τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη από
την Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Να μην απασχολείται σε άλλες δραστηριότητες, που μπορεί να επιμολύνουν τα τρόφιμα
(π.χ.  καθαριότητα)
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Σε περίπτωση μετακίνησης εργαζόμενου από διαφορετική απασχόληση σε π.χ. καθαριότητα
ή φύλαξη, στους χώρους σίτισης, θα πρέπει να τηρείται η ίδια πιστοποίηση της υγείας του, ως
να επρόκειτο για νέα πρόσληψη.
                                                              
Το Νοσοκομείο :
Έχει το δικαίωμα να διενεργεί υγειονομικούς και βακτηριολογικούς ελέγχους με εξουσιοδοτη-
μένα άτομα. Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και τηρούνται σχετικά
Αρχεία. Σε  περίπτωση  ευρημάτων που θέτουν σύμφωνα με τον οδηγό Υγιεινής σε κίνδυνο την
δημόσια  υγεία  ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  προβεί  άμεσα  σε  όλες  τις  σχετικές  από  την
σύμβαση και το Νόμο διαδικασίες.
Παραχωρεί χώρους αποδυτηρίων των οποίων τον καθαρισμό επιβαρύνεται ο εργολάβος.
Οι  δαπάνες  θέρμανσης,  ύδρευσης,  παραγωγής  ατμού,  ηλεκτρικού  ρεύματος  βαρύνουν  το
Νοσοκομείο.                                                              
Το Νοσοκομείο ορίζει και ελέγχει με σχολαστικότητα τους κανόνες που έχουν σχέση με την
προστασία  του  περιβάλλοντος  (πχ.  καταπολέμηση  παρασίτων  και  ζωυφίων,  αποκομιδή
απορριμάτων και διαχωρισμό τους, μεταφορά σε χώρους που υποδεικνύει το Νοσοκομείο και
τηρεί σχετικά αρχεία που το πιστοποιούν)  

                                                                                                
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Τα υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου θα παρέχονται από τον εργολάβο.
Το  Νοσοκομείο  παραχωρεί  προς  χρήση  με  την  διαδικασία  παράδοσης  –παραλαβής,  τον
εξοπλισμό  που  αφορά  στην  σίτιση,  προκειμένου  να  υλοποιηθούν  οι  δραστηριότητες  του
εργολάβου. Ως εξοπλισμός νοείται κάθε κινητή συσκευή, ή μηχάνημα, που αφορά στην σίτιση
και που δεν ανήκει στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.
Ο εν λόγω εξοπλισμός θα συντηρείται και θα επισκευάζεται από τον εργολάβο, σε περιπτώσεις
βλαβών, είτε αυτές προκύπτουν από την χρήση, είτε οφείλονται σε εσφαλμένους χειρισμούς
του προσωπικού του εργολάβου. Σε περίπτωση καταστροφής, ή απώλειας του εξοπλισμού,
που  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  εργολάβου,  αυτός  θα  αντικαθίσταται  με  νέο,  ιδίων
δυνατοτήτων και ποιότητας.
Ο  εργολάβος  είναι  υποχρεωμένος  ,μετά  από  επισκευή,  ή  συντήρηση  του  εξοπλισμού,  να
καταθέτει  στο  Νοσοκομείο  τα  δελτία  επισκευής,  καθώς  και  πιστοποιητικά,  ή  υπεύθυνες
δηλώσεις, ή άλλα νόμιμα έγγραφα, με τα οποία θα βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί
πλήρως και με ασφάλεια.

      Μετά την λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο, με την διαδικασία 
      παράδοσης-παραλαβής, σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
      Οι απασχολούμενοι δεν θα πρέπει να ενεργούν με τρόπο που προκαλεί φθορές ή απώλειες
στον
      παρεχόμενο   εξοπλισμό.  Σε  περίπτωση  βλάβης  του  εξοπλισμού  που  χρησιμοποιείται
(πλυντήριο,  τροχήλατα  κλπ)  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  στον  υπεύθυνο  της  βάρδιας  και  στην
συνέχεια εκείνος να ενημερώνει προς περαιτέρω ενέργειες τον Τεχνολόγο Τροφίμων.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα άτομα που θα στελεχώσουν το συνεργείο θα πρέπει :

Να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών
Να είναι αρτιμελείς και υγιείς.(ΒΛΕΠΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ.
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Όλα  τα  άτομα  να  είναι  απόφοιτοι  τουλάχιστον  Τριτάξιου  Γυμνασίου  και  όσον  αφορά  τους
αλλοδαπούς να προσκομίζουν βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι γνωρίζουν Ελληνική γραφή κι
ανάγνωση όπως ορίζει ο νόμος.
Να καταθέσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Για τις ανάγκες του Τμήματος Διατροφής του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου απαιτούνται 
δεκατέσερεις (14)  τραπεζοκόμοι για την διανομή γευμάτων καθημερινά σε όλες τις βάρδιες.
Και  για  τις  ανάγκες  του  Νοσοκομείου  Αμαλία  Φλέμιγκ  απαιτούνται  επιπλέον  δύο  (2)
τραπεζοκόμοι καθημερινά σε όλες τις βάρδιες .  
Απαιτείται  προϋπηρεσία 8μηνών σε αντίστοιχη θέση τραπεζοκόμου σε νοσηλευτικό ίδρυμα
που θα αποδεικνύεται με τα ένσημα και την βεβαίωση του εργοδότη.
                                                                           

Στο Νοσοκομείο θα υπάρχει ονομαστικός κατάλογος των εργαζομένων του συνεργείου που θα
απασχολείται στο τμήμα διατροφής.
Σε  περίπτωση  αλλαγής  προσώπων  (πρόσληψη  ή  απομάκρυνση)  ο  κατάλογος  θα  πρέπει  να
ενημερώνεται,  καθώς επίσης το τμήμα διατροφής θα ενημερώνεται εγγράφως και εγκαίρως για
κάθε αλλαγή στην σύνθεση του απασχολούμενου προσωπικού για τα αίτιά της. Οι αλλαγές στη
σύνθεση  του  προσωπικού  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  άνω του   ενός  (1)  ατόμου  τον  μήνα.  Πριν
ξεκινήσει να εργάζεται το νέο άτομο, εγκαίρως θα κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα
προηγείται 4ήμερη εκπαίδευση πριν αναλάβει καθήκοντα.
                                                                       
Σε  περίπτωση  αντικατάστασης  εργαζόμενου  επιτροπή  που  ορίζει  το  Νοσοκομείο  ελέγχει  τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και  εγκρίνει  την αντικατάσταση.  Το Νοσοκομείο σε περίπτωση
που διαπιστώσει ότι κάποιος εργαζόμενος δεν εκτελεί επαρκώς τα καθήκοντά του παρ όλες τις
συστάσεις, θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την απομάκρυνσή του.

Το Τμήμα Διατροφής διατηρεί βιβλίο παρουσιών όπου οι εργαζόμενοι οφείλουν να υπογράφουν
καθημερινά.  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  καταθέτει  στο  Νοσοκομείο  εγκαίρως  μέσω
Πρωτοκόλλου εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας.
Θα  υπάρχει  άτομο  επικεφαλής  του  ιδιωτικού  συνεργείου,  που  θα  συνεργάζεται  με  το  Τμήμα
Διατροφής και θα εποπτεύει την τήρηση του προγράμματος εργασίας, την εκτέλεση του συνόλου
των εντολών και οδηγιών σχετικών με την σίτιση ασθενών και προσωπικού.
Σε περίπτωση που το συνεργείο / εταιρεία, παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο
δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από
την σύμβαση.
Σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε εργολάβο υπηρεσιών εστίασης διαφορετικό από
εκείνον που υπήρχε κατά την τελευταία σύμβαση, ενδείκνυται άτομα από το  υπάρχον προσωπικό
να  διατηρούνται  στις  θέσεις  εργασίας  τους,  μετακινούμενα  στο  νέο  εργολάβο,  ώστε  να
εξασφαλίζεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του τμήματος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ
Οι  απασχολούμενοι  ,  πριν  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  τους,  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν
Πιστοποιητικό Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος , όπως προβλέπε-
ται από την Αριθμ.  Υ1γ/Γ.Π./οικ  35797  (ΦΕΚ1199/Β΄/11-04-2012).Στο Πιστοποιητικό Υγείας
θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει
από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.
Οι απασχολούμενοι πρέπει να είναι άτομα υγιή και αρτιμελή για τον λόγο αυτό ,πριν την ανάληψη
των  καθηκόντων  τους,  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  γνωμάτευση  από  Παθολόγο,  Ορθοπεδικό,
Δερματολόγο και Ψυχίατρο. Επίσης, υποχρεωτικά πρέπει να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα ότι
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έχουν γίνει έλεγχοι για Ηπατίτιδες και για εμβόλια Τετάνου και Ηπατίτιδας Α και Β(σε περίπτωση
που ο έλεγχος για ηπατίτιδα Α και Β είναι αρνητικός).
Εναλλακτικά , μπορούν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από τον Ιατρό Εργασίας της εταιρείας
που έχει αναλάβει το έργο. Το Νοσοκομείο και σε αυτήν την περίπτωση διατηρεί την δυνατότητα
να  ζητήσει  δειγματοληπτικά  από  την  Εταιρεία  γνωματεύσεις,  αποδεικτικά  ελέγχων  και
εμβολιασμών με  την  συνεργασία του Επόπτη Δημόσιας Υγείας,  του  Τμήματος Διατροφής,  της
Επιτροπής Νοσοκομειακών  Λοιμώξεων και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τα προσκομίσει εντός
της προθεσμίας που θα ορίσει το Νοσοκομείο.
Τα πιστοποιητικά  Υγείας  των απασχολούμενων θα φυλάσσονται  σε  ειδικό  φάκελο στο Τμήμα
Διατροφής.                                                                      
Ο επικεφαλής του συνεργείου είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται καθημερινά και πριν από την
έναρξη κάθε βάρδιας για προβλήματα υγείας που υπάρχουν και να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα
για 
κάθε  περίπτωση,  π.χ.  παραπομπή  για  ιατρική  εκτίμηση,  απομάκρυνση  του  ατόμου  από  την
εργασία κ.λ.π.
Η ίδια τακτική πρέπει να ακολουθείται και στην περίπτωση που ένα άτομο νοσήσει αιφνίδια κατά
την  διάρκεια  της  βάρδιας.  Το  άτομο  αυτό  απομακρύνεται  από  τον  χώρο  εργασίας  και
παραπέμπεται
για ιατρική εκτίμηση. Η επάνοδος στην εργασία γίνεται,  ύστερα από πλήρη αποκατάσταση της
υγείας σε όλους όσους απασχολούνται στην σίτιση.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κατά την διάρκεια της εργασίας ,αδιαθεσία ή νόσημα, που μπορεί
να επιμολύνει τα τρόφιμα, π.χ. φυματίωση , διάρροια, δερματολογικά προβλήματα κλπ,
ο εργολάβος έχει νομική  υποχρέωση να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη
αφενός  μεν  του  κινδύνου επιμόλυνσης  των τροφίμων,  αφετέρου την  πρόληψη διασποράς της
νόσου  στο υπόλοιπο προσωπικό.  Τα μέτρα αυτά  εκτείνονται  από την  απομάκρυνση από την
εργασία για                                                                   
όσο χρόνο συνίσταται από τον θεράποντα ιατρό, έως τον αποκλεισμό από την εργασία, εφόσον
αυτό κριθεί επιβεβλημένο. Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση του νοσούντος προσωπικού είναι
αναγκαία από το συνεργείο.
Σε  περίπτωση  που  το  συνεργείο  δεν  τηρεί  απαράβατα  τους  προαναφερθέντες  όρους,  το
Νοσοκομείο 
δικαιούται να επιβάλλει κυρώσεις.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο  π.χ. για φυματίωση, ή να ζητή-
σει  καλλιέργεια κοπράνων, φαρυγγικού επιχρίσματος ή άλλη εξέταση όταν αυτό το κρίνει σκόπιμο,
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή για την διασφάλιση της υγείας των σιτιζομένων και να συστήσει
όλα τα αναγκαία μέτρα προς τούτο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
                                                                 
Ο  εργολάβος  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  τίτλο  σπουδών  ή  πιστοποιητικό  ή  αποδεικτικό
παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς
ότι
οι  εργαζόμενοι  είναι  επαρκώς καταρτισμένοι  σε  θέματα  υγιεινής  και  ασφάλειας  των τροφίμων,
σύμφωνα με την ΥΑ 14708 (ΦΕΚ1616/Β΄/17-8-2007).
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Το Τμ. Διατροφής σε συνεργασία με τον Επόπτη Δημ. Υγείας και την Επιτροπή Λοιμώξεων και
πριν  την  ανάληψη  του  έργου  θα  οργανώσει  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  για  τον  χειρισμό  των
τροφίμων και το οργανόγραμμα του Τμήματος και των εργασιών. Στο τέλος του προγράμματος οι
απασχολούμενοι  θα αξιολογηθούν και  θα υπογράψουν δήλωση ότι  εκπαιδεύτηκαν και  θα τους
δοθεί εκπαιδευτικό υλικό.
Οι  απασχολούμενοι  είναι  υποχρεωμένοι  να  παρακολουθούν  προγράμματα  εκπαίδευσης  που
οργανώνει κάθε φορά το Νοσοκομείο ή το Τμ. Διατροφής σε σχέση με τον χειρισμό των τροφίμων
ή άλλων θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου στον χρόνο που θα ορίσει το Νοσοκομείο και που
μπορεί να είναι εκτός του χρόνου εργασίας τους.
Το Νοσοκομείο διατηρεί την δυνατότητα να ελέγξει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού
του εργολάβου στον χειρισμό των τροφίμων, σε περίπτωση που αυτό πραγματοποιείται στην ίδια
εταιρεία  από  πιστοποιημένο  εκπαιδευτή  και  να  ζητήσει  να  προσκομιστεί  το  πρόγραμμα
εκπαίδευσης ,τα τεστ αξιολόγησης, οι παρουσίες των εκπαιδευόμενων κλπ.                           
Το Τμήμα Διατροφής μπορεί  να επανέρχεται σε ζητήματα εκπαίδευσης με δύο τρόπους.
Με οδηγίες προφορικές ή γραπτές καθημερινά και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Με πρόγραμμα που θα καταρτίσει σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και
τον  Επόπτη  Δημόσιας  Υγείας  ή  οποιαδήποτε  άλλη  Υπηρεσία  κρίνει  κατά  περίπτωση.  Η
Εκπαίδευση αυτή αφορά την εμπέδωση της  βασικής εκπαίδευσης και την αποφυγή χαλάρωσης
των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται με επιμέλεια. Επίσης, μπορεί να αφορά το προσωπικό
που  εργάζεται  σε  ειδικά  τμήματα  ή  Μονάδες  του  Νοσοκομείου  και  απαιτεί  μεγαλύτερη  και
ειδικότερη εκπαίδευση.
Ο επικεφαλής του συνεργείου είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται, να εξασφαλίζει την συμμετοχή
των απασχολούμενων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να ελέγχει την εφαρμογή των γνώσεων
που αποκτήθηκαν και την εφαρμογή των συστάσεων που σε κάθε περίπτωση απαιτούνται στις
διάφορες κατηγορίες χειριστών τροφίμων. Τόσο το Τμήμα Διατροφής,  όσο και το συνεργείο θα
τηρούν αρχείο εκπαίδευσης απασχολούμενων το οποίο, θα παρουσιάζουν σε κάθε έλεγχο.
                                                                                                                                         
Τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, η ροή εργασίας, ο τρόπος εργασίας, το ωράριο εργασίας ορίζονται
από  τον  Τμηματάρχη  Διατροφής  ενώ  τα  μέτρα  καθαριότητας  και  υγιεινής  ορίζονται  από  τον
Επόπτη  Δημόσιας  Υγείας  και  τα  ανωτέρω γίνονται  γνωστά λεπτομερώς  με  την  ανάληψη  των
καθηκόντων από το συνεργείο και με βάση αυτά γίνεται η εκπαίδευση των απασχολούμενων. 

ΣΤΟΛΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι στολές εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες του HACCP.
Η στολή εργασίας (ένδυμα, υπόδημα ,σκούφος) θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο και το χρώμα που
θα ορίσει το Νοσοκομείο. Θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και θα αλλάζει τακτικά 3 φορές την
εβδομάδα και σε κάθε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες υγιεινής.
Ο  καθαρισμός  της  στολής  δεν  θα  πρέπει  να  γίνεται  από  κάθε  εργαζόμενο  ξεχωριστά,  αλλά
συνολικά από τον εργοδότη τους.  Το Τμήμα Διατροφής, θα προσδιορίζει  την ανάγκη χρήσεως
γαντιών μιας χρήσης κατάλληλων για τρόφιμα, προστατευτικού σκούφου, ποδιάς μιας χρήσεως,
μάσκας ή άλλου είδους προστασίας που κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια της σίτισης. Οι
στολές θα φυλάσσονται σε ερμάρια  στον χώρο αποδυτηρίων που θα  υποδείξει το Νοσοκομείο.
Σε ειδικά τμήματα ασθενών υψηλού κινδύνου θα χρησιμοποιείται ειδική επικάλυψη (ειδική στολή)
που θα υποδείξει το Νοσοκομείο.                                                              
Η δαπάνη προμήθειας και  καθαρισμού των στολών και  προστατευτικών μέσων θα βαρύνει  το
ιδιωτικό συνεργείο.
                                                            .

ΕΛΕΓΧΟΣ
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Ο έλεγχος της Εταιρείας από το Νοσοκομείο , ανατίθεται :
 Στο Τμήμα Διατροφής και συγκεκριμένα στον Τεχνολόγο Τροφίμων σε σχέση με την σωστή

εκτέλεση των εργασιών και τον χειρισμό των τροφίμων σύμφωνα με τους υγειονομικούς
κανονισμούς καθώς επίσης και την τήρηση του προγράμματος εργασίας που κατατίθεται
στο Νοσοκομείο.

 Στην Επιτροπή Λοιμώξεων και  στον Επόπτη Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την σωστή
τήρηση των

κανόνων υγιεινής.

Το Νοσοκομείο  έχει  το δικαίωμα να διενεργεί  υγειονομικούς και  βακτηριολογικούς ελέγχους με
εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο έλεγχος θα διενεργείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 Στην Τεχνική  Υπηρεσία για τεχνικά ζητήματα και το σωστό χειρισμό του εξοπλισμού π.χ.
πλυντηρίων, bain-marie, βραστήρων κλπ..

                                                                       
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε τα εξής πολύ σημαντικά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν
προκειμένου για την ομαλή και με μειωμένη επικινδυνότητα λειτουργία των υπηρεσιών εστίασης
του τμήματος διατροφής  :

Σύμφωνα  με  την  απόφαση   του  Διοικητή  περί  συγκρότησης  επιτροπής  σύνταξης  τεχνικών
προδιαγραφών  για  την  διενέργεια  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55320000-9) η ενημέρωση μας από το τμήμα προμηθειών είναι  ότι  αφορά
τεχνικές προδιαγραφές  μόνο για τραπεζοκόμους (τις οποίες και σας  καταθέτουμε )και όχι  για
βοηθητικό προσωπικό σίτισης.

 Στις υπηρεσίες εστίασης είναι άκρως απαραίτητο  και επιβεβλημένο να περιλαμβάνονται κάθε
φορά  Α.  ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ καθώς και 
Β.   ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (λαντζέρηδες,  καθαριστές  μαγειρείου  για  τον  καθαρισμό  των
χώρων, σκευών , εξοπλισμού μαγειρείου, εργάτες αποθήκης τροφίμων για την τακτοποίηση των
πρώτων υλών, τροφίμων στην αποθήκη τροφίμων, την μεταφορά τους σύμφωνα με τις ημερήσιες
εντολές  στο μαγειρείο,  την  καθημερινή καθαριότητα  των  χώρων της  αποθήκης,  την  μεταφορά
τροχήλατων καροτσιών για την διανομή γευμάτων των ασθενών στις κλινικές, τον καθαρισμό και
την απολύμανσή τους και λοιπές εργασίες).

Επιπλέον, η μείωση του αριθμού των ατόμων που επήλθε στην τρέχουσα σύμβαση Δ1/2014 ,
δηλαδή σε 10 άτομα βοηθητικό προσωπικό και 10 άτομα τραπεζοκόμοι, επαρκεί οριακά για την
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς παρασκευής και διανομής φαγητού.
Τέλος τονίζεται  ότι  οι  ημέρες  νοσηλείας προκύπτουν βάσει  των στοιχείων του  ESYNET χωρίς
όμως να περιλαμβάνει την σίτιση στα εξής :
ΜΒΝ,  ΜΤΝ,  ΜΒΝ  ΤΕΠ,  Κ.ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ,Κ.Υ.   Ν.ΜΑΚΡΗΣ ,ΞΕΝΩΝΑΣ   ΣΠΙΤΙ,  ΞΕΝΩΝΑΣ
ΟΡΜΟΣ, Εστιατόριο προσωπικού (εφημερεύοντες),  τα οποία σαφώς αυξάνουν τις ανάγκες του
νοσοκομείου και συνεπώς θα πρέπει να υπολογίζονται ως ημέρες νοσηλείας και να συνεπάγονται
αριθμό ατόμων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι  ο
αριθμός των μονίμων υπαλλήλων του Τμήματος Διατροφής είναι διαρκώς μειούμενος σε όλες τις
ειδικότητες  είτε  λόγω συνταξιοδοτήσεων είτε  λόγω μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών.  Για  το
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λόγο  αυτό,  για  τη  σίτιση  των  Ξενώνων  θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  θέση  Μαγείρου  ή  Βοηθού
Μαγείρου, μέσω του εργολάβου για την κάλυψη των αναγκών τους. Επίσης τονίζουμε ότι από το
διαρκώς μειούμενο προσωπικό καλύπτονται κι οι ανάγκες του Νοσοκομείου Αμ. Φλέμιγκ.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για υπηρεσίες φύλαξης
στο Γ.Ν.Α.΄΄ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ΄΄

( ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ & ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

A  1. Στα καθήκοντα του προσωπικού ενδεικτικά αναφέρονται  :

 Η συνεχής καθημερινή παρουσία και επιτήρηση όλων των εξωτερικών, εσωτερικών χώρων
και οικημάτων της Νοσοκομειακής Μονάδας  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ & Νοσοκομειακής Μονάδας
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, ΣΕ 24ωρη βάση, που στο εξής θα αναφέρονται στην παρούσα συγγραφή
υποχρεώσεων αντίστοιχα ως Ν1& Ν2.

 Η ένταση των μέτρων αστυνομικής επαγρύπνησης ιδίως την νύκτα, τις ημέρες αργίας και τις
ημέρες εφημερίας των Νοσηλευτικών Μονάδων Ν1 & Ν2.

 Η  πρόληψη  ή  αποτροπή  τέλεσης  αξιόποινων  πράξεων  σε  βάρος  της  περιουσίας  των
Νοσηλευτικών Μονάδων Ν1&Ν2, του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, των
νοσηλευομένων  ασθενών  και  των  επισκεπτών  των  Νοσηλευτικών  μονάδων  (Ν1&Ν2),
κλοπών, επιθέσεων κατά του προσωπικού ή των ασθενών κλπ και γενικά επεισοδίων που
διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των Νοσηλευτικών μονάδων (Ν1&Ν2).

 Η απομάκρυνση από τους χώρους των Νοσοκομειακών μονάδων επαιτών, μικροπωλητών,
στερούμενων αδείας εισόδου πλανόδιων πωλητών και  γενικά προσώπων που προκαλούν
ενόχληση στο προσωπικό των Νοσοκομειακών μονάδων και στους ασθενείς τους, καθώς και
άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής ή του Κέντρου Άμεσης Δράσης.

 Καθ’ υπόδειξη του Δ/ντή του Τμήματος ή της Εφημερεύουσας να συγκρατούν ασθενείς που
λόγω της πάθησής τους δεν ελέγχουν την συμπεριφορά τους και κινδυνεύει η ζωή τους.

 Η απαγόρευση εισόδου στους θαλάμους των ασθενών στους πάσης φύσεως επαγγελματίες
προς  ενοικίαση  τηλεοράσεων,  πολυθρόνων,  στρωμάτων  κλπ  ειδών  νοσοκομειακής
φροντίδας,  πλην  των  εχόντων  σύμβαση  με  τις  Νοσοκομειακές  μονάδες  (Ν1&Ν2)  για
ενοικίαση τηλεοράσεων, πολυθρόνων, στρωμάτων κλπ, ειδών νοσοκομειακής φροντίδας.

 Η απαγόρευση εισόδου στους χώρους των Νοσοκομειακών μονάδων (Ν1&Ν2) χωρίς άδεια
της  υπηρεσίας,  εκπροσώπων  Γραφείων  Τελετών  και  η  παροχή  νόμιμης  συνδρομής  στα
αρμόδια φυλακτικά όργανα του Νοσοκομείου, εφόσον τους ζητηθεί.

 Η  απαγόρευση  παράνομων  διαφημίσεων  στους  χώρους  των  Νοσοκομειακών  μονάδων
(Ν1&Ν2),επικόλληση αφισών ή διανομή πάσης φύσεως διαφημιστικών εντύπων.

 Η  απαγόρευση  εισόδου  στους  θαλάμους  των  ασθενών  διανομέων  φαγητών,  ποτών,
καφέδων κλπ.

 Η άμεση επέμβαση σε άτομα που προέβησαν σε έκνομες πράξεις ή προκάλεσαν επεισόδια ή
κινδύνους  για  τους  ασθενείς,  το  προσωπικό,  τους  επισκέπτες  και  την  περιουσία  των
Νοσοκομειακών μονάδων με άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας και των αρμοδίων οργάνων
των Νοσοκομειακών μονάδων.



 Η αυστηρή τήρηση του επισκεπτηρίου των ασθενών, απομάκρυνση των επισκεπτών μετά την
λήξη του προκαθορισμένου επισκεπτηρίου, έλεγχος των κατόχων νόμιμης άδειας παραμονής
συνοδών των ασθενών υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. 

 Η απαγόρευση της  εισόδου στους  θαλάμους  των  ασθενών σε  παράνομες  αποκλειστικές,
άμεση ενημέρωση της  αστυνομίας καθώς και  των αρμοδίων οργάνων της  Διοίκησης των
Νοσοκομειακών  μονάδων,  της  Δ/νσης  της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας  και  της  Δ/νσης  της
Διοικητικής Υπηρεσίας.

 Η  αυστηρή  και  επακριβής  τήρησης  της  απαγόρευσης  του  καπνίσματος  (σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες  διατάξεις  του  Υπουργείου  Υγείας)  στους  θαλάμους  νοσηλείας,  κοινόχρηστους
χώρους,  χώρους  εργασίας  του  προσωπικού,  πάσης  φύσεως  εσωτερικούς  χώρους  των
Νοσοκομειακών  μονάδων,  κλιμακοστάσια,  εισόδους  και  εξόδους  των  Νοσοκομειακών
μονάδων, χώρους τακτικών ιατρείων, χώρους επειγόντων ιατρείων ,κλπ.

 Η  αυστηρή  τήρηση  της  καθαριότητας  στους  θαλάμους  των  ασθενών  και  σε  όλους  τους
κοινόχρηστους  χώρους  των  Νοσοκομειακών  μονάδων  (σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  των
αρμοδίων θεσμικών οργάνων των Νοσοκομειακών μονάδων).

 Η αυστηρή τήρηση της ησυχίας σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου και ιδιαιτέρως στους
θαλάμους των ασθενών.

 Η απαγόρευση της εισόδου στους χώρους των Νοσοκομειακών μονάδων στα ΜΜΕ χωρίς
άδεια  από  την  Διοίκηση  του  Νοσοκομείου,  απαγόρευση  βιντεοσκοπήσεων  και  λήψη
φωτογραφιών σε όλους τους χώρους των Νοσοκομειακών μονάδων.

 Ο έλεγχος της παράνομης στάθμευσης εντός των χώρων του Νοσοκομείου και στην είσοδο
αυτού,  προς αποφυγή καθυστέρησης  ασθενοφόρων και  την  κατάληψη προκαθορισμένων
θέσεων στάθμευσης (parking) του προσωπικού και των επισκεπτών.

 Η συμμετοχή του προσωπικού ασφαλείας στις ασκήσεις πυρασφάλειας κατόπιν οδηγιών των
αρμοδίων οργάνων των Νοσοκομειακών μονάδων.

 Η  άμεση  επέμβαση  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς,  ενημέρωση  των  αρμοδίων  οργάνων  των
Νοσοκομειακών  μονάδων,  καθώς  επίσης  και  να  συνδράμουν  μαζί  με  τις  ομάδες
πυρασφάλειας  των Νοσοκομειακών μονάδων στην  εκκένωση των χώρων αυτών αν αυτό
απαιτηθεί σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.

 Η απαγόρευση του ταΐσματος και περιποίησης αδέσποτων ζώων από το προσωπικό ή τους
επισκέπτες, άμεση απομάκρυνση αδέσποτων ζώων που τυχόν εισέλθουν στους χώρους του
Νοσοκομείου  ή  σε  κτίρια  σε  περίπτωση  που  υποπέσει  στην  αντίληψή  τους  επισκέπτες,
υπάλληλοι ή συνοδοί να αποβιβάζουν από όχημα αδέσποτα ζώα στους προαύλιους χώρους
των Νοσοκομειακών μονάδων, να λαμβάνουν τα στοιχεία τους και να ειδοποιούν την Άμεση
Δράση (100).

 Η  άμεση  ενημέρωση  του/της  Προϊστάμενου/νης  της  Εποπτείας  των  Νοσοκομειακών
μονάδων, της Δ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας ή της Διοίκησης για κάθε αδίκημα ή συμβάν που
θα λάβει χώρα εντός των χώρων των Νοσοκομειακών μονάδων, για τις περαιτέρω νόμιμες
ενέργειες, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Α2 . Ειδικοί όροι / Υποχρεώσεις της εταιρείας   :

 Το προσωπικό που θα απασχολήσει η εταιρεία θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν το ίδιο σε
μόνιμη  βάση,  αφού  οι  αλλαγές  προσώπων απαιτούν  αντίστοιχο  χρόνο προσαρμογής  και
απόκτησης εμπειρίας για την φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου.



 Το προσωπικό που θα απασχολείται για την ασφάλεια και την φύλαξη των χώρων θα φέρει
υποχρεωτικά κατά την άσκηση των καθηκόντων του εντός των Νοσοκομειακών μονάδων το
προβλεπόμενο από τον νόμο ειδικό δελτίο ταυτότητας καθώς και  ειδικό διακριτικό σήμα
(κονκάρδα) στην στολή του, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και το
ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου.

 Κατά τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού της εταιρείας στις Νοσοκομειακές μονάδες
απαγορεύεται,  εφόσον  δεν  συντρέχουν  οι  προβλεπόμενες  από το  νόμο προϋποθέσεις,  η
οπλοφορία  και  η  κατοχή  όπλων  από  αυτό,  καθώς  και  των  λοιπών  αντικειμένων  που
προβλέπονται στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

 Το προσωπικό ασφαλείας που θα απασχολεί η εταιρεία έχει υποχρέωση να μη θίγει κατά την
άσκηση  των  καθηκόντων  του,  τα  ατομικά  και  συλλογικά  δικαιώματα  των  πολιτών
(προσωπικού,  ασθενών,  επισκεπτών κλπ).  Οφείλει  επίσης  να  μην  χρησιμοποιεί  μέσα και
μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη ή ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

 Το  προσωπικό  που  θα  απασχολείται  για  την  ασφάλεια  και  την  φύλαξη  των  χώρων  των
Νοσοκομειακών  μονάδων,  θα  είναι  εφοδιασμένο  με  σύγχρονα  συστήματα  επικοινωνίας,
μέσω  των  οποίων  θα  βρίσκεται  σε  συνεχή  επαφή  με  το  μόνιμο  υπαλληλικό  προσωπικό
φύλαξης του Νοσοκομείου. Επιπλέον θα φέρει ομοιόμορφη στολή, με ενδυμασία που θα
είναι πάντα περιποιημένη.

 Το προσωπικό φύλαξης δεν επιτρέπεται να βλέπει έγγραφα ή φακέλους του Νοσοκομείου. Ο
ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του με γραπτή δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως δεν
θα ανακοινώνουν σε κανέναν πράγματα που τους έγιναν γνωστά, λόγω της εργασίας τους
(ιατρικό  απόρρητο  κλπ).  Αυτή  η  υποχρέωση εξακολουθεί  να  υπάρχει  ακόμα και  μετά το
πέρας της σύμβασης. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα κατατεθεί μετά την υπογραφή της
σύμβασης και την επιλογή του προσωπικού της.

 Το προσωπικό φύλαξης δεν μπορεί  να ομιλεί με ασθενείς για την ασθένειά τους και  την
αγωγή  που  τους  χορηγείται  για  την  θεραπεία  τους.  Επίσης  δεν  τους  επιτρέπεται  να
κριτικάρουν τις δραστηριότητες των ιατρών, του Νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
Ακόμα  δεν  μπορούν  να  δίνουν  συμβουλές  για  θεραπείες  στους  ασθενείς,  όπως  επίσης
απαγορεύεται ρητά η προμήθεια στους ασθενείς , στους συνοδούς και στο προσωπικό του
Νοσοκομείου φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρμάκων κλπ.

 Απαγορεύεται  η  απασχόληση  στο  Νοσοκομείο  προσωπικού  της  εταιρείας,  το  οποίο  δεν
κατέχει τον προβλεπόμενο από τον νόμο άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ή η ισχύς
της αδείας του έχει λήξει και δεν έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 Από τους υπαλλήλους φύλαξης της εταιρείας θα τηρείται:
Βιβλίο παρουσίας στο οποίο θα υπογράφει το προσωπικό ασφαλείας κατά την προσέλευση
και  αποχώρηση  με  φροντίδα  και  έλεγχο  του  υπεύθυνου  υπαλλήλου  κάθε  βάρδιας  του
Τμήματος  Επιστασίας  του  Νοσοκομείου.  Επισημαίνεται  ότι  σε  οποιαδήποτε  καθυστέρηση
προσέλευσης του προσωπικού φύλαξης, θα επιβάλλονται κυρώσεις στην Ανάδοχο εταιρεία
(πρόστιμο 50 ευρώ ).
Βιβλίο συμβάντων ,το  οποίο  θα ενημερώνεται  καθημερινά από  κάθε υπάλληλο φύλαξης
μετά το τέλος της βάρδιας του. 
Σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος, ο εκάστοτε υπάλληλος φύλαξης θα συντάσσει σχετική
αναφορά  την  οποία  την  επομένη  ημέρα  θα  παραδίδει  στην  αρμόδια  υπηρεσία  (Τμήμα
Επιστασίας του Νοσοκομείου).



Κάθε πρωί θα παραδίδεται προς ενημέρωση το βιβλίο συμβάντων των υπαλλήλων φύλαξης
της  εταιρείας  υπογεγραμμένο  από  τον  αρχιφύλακα,  στον  Τμηματάρχη  Επιστασίας  του
Νοσοκομείου και κατόπιν στον/στην Δ/ντή/Δντρια Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Κλήση  βοήθειας. Θα  αξιολογηθεί  αν  υπάρχει  πρόβλεψη  για  να  δοθεί  βοήθεια  από  την
εταιρεία στον φύλακα σε περίπτωση ανάγκης (πέραν της βοήθειας που μπορεί να καλέσει
από  την  αστυνομία  ή  την  πυροσβεστική  κλπ).  θα  υπάρχει  λεπτομερώς  περιγραφή  της
βοήθειας που θα μπορεί να προσφέρει. Αν η εταιρεία διαθέτει περιπολικό ή άλλο τρόπο
παροχής  βοήθειας,  θα  πρέπει  να  δοθούν  και  τα  στοιχεία  που  απαιτούνται  για  την
αξιολόγηση (π.χ. ο αριθμός των περιπολικών ή ο εκτιμώμενος χρόνος προσέλευσης κλπ)
Υπάλληλος ασφαλείας θα αντικαθιστά τον θυρωρό της Κεντρικής Εισόδου του Νοσοκομείου
όταν αυτός χρειαστεί να απουσιάζει ( κανονική άδεια, ρεπό, ασθένεια κλπ).

Α3.Ειδικές υποχρεώσεις κατά τις ημέρες Γενικής Εφημερίας. 

 Θα  γίνεται  έλεγχος  και  επιτήρηση  του  χώρου  των  ΕΠΕΓΟΝΤΩΝ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  (ΤΕΠ),  με
σκοπό την αποφυγή και πρόληψη επεισοδίων σε βάρος των ασθενών, των συνοδών, του
προσωπικού του Νοσοκομείου και λοιπών επισκεπτών.

 Θα γίνεται έλεγχος της παραμονής των συνοδών των ασθενών στον χώρο των Επειγόντων
Περιστατικών και απομάκρυνσή τους σε περίπτωση συνωστισμού, ώστε το προσωπικό του
Νοσοκομείου να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους ασθενείς.

 Αποτροπή πράξεων βανδαλισμού σε βάρος της περιουσίας του Νοσοκομείου.
 Θα γίνεται έλεγχος και διευκόλυνση της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου που προσέρχεται

στον  χώρο  των  Επειγόντων  Περιστατικών-  υποδοχής  των  ασθενών  και  ειδικά  των
ασθενοφόρων. Μετά την παραλαβή των ασθενών από το προσωπικό του Νοσοκομείου ,τα
ασθενοφόρα  και  λοιπά  οχήματα  απομακρύνονται  άμεσα  από  τον  προαύλιο  και  μικρής
έκτασης χώρο των Επειγόντων Περιστατικών, ώστε αυτός να είναι ελεύθερος για την άμεση
και χωρίς καμία καθυστέρηση εξυπηρέτηση των προσερχόμενων ασθενών. 

 Το προσωπικό φύλαξης σε κάθε περίπτωση για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των χώρων
του Νοσοκομείου και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, θα συντονίζεται στην
εκτέλεση των καθηκόντων του και από τους υπεύθυνους της ομάδας 3Ε των Νοσοκομειακών
μονάδων.

 Η  εταιρεία  έχει  την  υποχρέωση  να  εξασφαλίζει  ανελλιπώς  το  συμφωνημένο  αριθμό
προσωπικού για την φύλαξη του Νοσοκομείου και θα αναπληρώνει χωρίς καθυστέρηση τους
υπαλλήλους του που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο ( άδεια, ασθένεια κλπ.)

 Το Νοσοκομείο έχει  δικαίωμα να ελέγχει  την  έγκαιρη προσέλευση και  την  παρουσία του
προσωπικού της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου του.

 Συμφωνείται ρητά ότι από την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν
δημιουργείται  μεταξύ  του  Νοσοκομείου  και  του  προσωπικού  της  εταιρείας,  η  οποία
ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής,
ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής νομοθεσίας.

 Η  εταιρεία  δηλώνει  ότι  διαθέτει  το  απαιτούμενο  προσωπικό  και  όλον  τον  απαιτούμενο
εξοπλισμό (κέντρο ελέγχου, αυτοκίνητα, μέσα ασύρματης επικοινωνίας κλπ),  όπως επίσης
και υποκατάστημα στον νομό, την πόλη που εδρεύει το Νοσοκομείο, για την πλήρη κάλυψη
των αναγκών του Νοσοκομείου και την άμεση εξυπηρέτησή του σε επείγουσες περιπτώσεις.



 Η εταιρεία δηλώνει ότι είναι ασφαλισμένη με έγκυρη σύμβαση ασφάλισης για την έναντι
τρίτων  αστική ευθύνη για  υλικές  ζημιές  και  σωματικές  βλάβες που  οφείλονται  σε  τυχόν
πλημμελή εκτέλεση των  καθηκόντων του  προσωπικού της,  καθώς και  ότι  θα  θέσει  στην
διάθεση του Νοσοκομείου αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με τους
συνημμένους σε αυτό γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους και παραρτήματα, η οποία
θα προσκομισθεί με την έναρξη εφαρμογής της σύμβασης.

 Η εταιρεία έχει υποχρέωση να κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας καθ’ όλη την διάρκεια της
σύμβασης.  Η  τυχόν  ανάκληση  της  αδείας  της,  αποτελεί  λόγο  άμεσης  καταγγελίας  της
σύμβασης.

Α4. Πρόσθετο Προσωπικό Ασφαλείας.
Το Νοσοκομείο έχει  την δυνατότητα να ζητήσει  πρόσθετο προσωπικό ασφαλείας για κάλυψη
αναγκών του και οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν υποβάλλει μαζί  με την προσφορά τους
κόστος ημερομισθίου καθημερινός, αργίας, νυχτερινών καθημερινών και αργιών, το οποίο θα
καταβάλλεται επιπρόσθετα  για κάθε επιπλέον των παρακάτω προβλεπομένων ως προσωπικό
ασφαλείας.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Προϋποθέσεις (προσόντα υποχρεώσεις).
Η επιχείρηση (ανάδοχος) και οι εργαζόμενοι σε αυτήν θα πρέπει να κατέχουν αντιστοίχως :
α) ειδική άδεια λειτουργίας και άδεια εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2518 / 97
άρθρα  2&3  και  να  τηρούν  όλες  τις  υποχρεώσεις  που  αναφέρονται  στα  άρθρα  4,5,6  του
προαναφερόμενου Νόμου 
β)  πιστοποιητικό  ISO 9001:  2000  από  οργανισμό  πιστοποίησης  σύμφωνα  με  την  (ΚΥΑ)
Δ.Υ.7/2480/94 ΦΕΚ 679/Β/94.

Β. Απαιτήσεις/ παρεχόμενες υπηρεσίες
1. Χώροι φύλαξης: θα γίνεται φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ
και  συγκεκριμένα  όλων  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  του  αύλιου  χώρου  των
Νοσοκομειακών μονάδων α) Σισμανογλείου & β) Αμ. Φλέμιγκ.
2. Χρόνος φύλαξης: Οι υπηρεσίες παρέχονται σε 24ωρη βάση. Σημειώνεται ότι γενική εφημερία
οι Νοσοκομειακές μονάδες Σισμανόγλειο και Α.Φλέμιγκ έχουν κάθε 4η ημέρα.
3.  Απασχολούμενο προσωπικό:  Είναι  επιθυμητό  το  προσωπικό που θα εναλλάσσεται  να  έχει
τύχει της έγκρισης του Νοσοκομείου και να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση. 
4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 
4.1. Να διαθέτει τα παρακάτω άτομα για α) την Νοσοκομειακή μονάδα Σισμανόγλειο δεκαεπτά
(17)  άτομα  σε  βάρδιες  οκτάωρης  απασχόλησης  (πρωί  –απόγευμα-  νύχτα)και  β)  για  την
Νοσοκομειακή  μονάδα  Αμ.Φλέμιγκ  ένα(1)  άτομο  σε  βάρδια  για  απογευματινή  οκτάωρη
απασχόληση για την πύλη εισόδου της πτέρυγας Τσαγκάρη και  ένα (1)  άτομο σε βάρδια για
οκτάωρη απασχόληση (πρωί, απόγευμα, νύχτα) για την πύλη εισόδου της πτέρυγας Μπόμπολα.
Σε  περίπτωση  που  το  αναγραφόμενο  κόστος  μισθοδοσίας  του  προσωπικού  είναι  κάτω  του
νομίμου που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας), θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη
τέτοιων προσφορών.
4.2.  Να  επιβλέπει  ο  ίδιος  το  έργο  ή  νόμιμος  εκπρόσωπός  του  (επόπτης  του  έργου  που  θα
επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου). Ο επόπτης δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα
ζητούμενα από την παρούσα διακήρυξη άτομα για την φύλαξη των χώρων των Νοσοκομειακών
μονάδων και  η παρουσία του αντί  του  αναδόχου θα γνωστοποιηθεί  στο  Νοσοκομείο  με  την
υπογραφή της σύμβασης.
4.3.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  αντικαθιστά  αμέσως  σε  περίπτωση  υπόδειξης  του
Νοσοκομείου,  άτομο ή  άτομα που δημιουργούν προβλήματα ή κρίνονται  ακατάλληλα για το
Νοσοκομείο.
4.4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους Νόμους της Πολιτείας που διέπουν τις
σχέσεις  του  με  το  προσωπικό  του,  δηλαδή  από  άποψη  εργατικής  νομοθεσίας  και  νομίμων
διατάξεων περί  αμοιβών,  ωραρίου εργασίας,  κοινωνικών παροχών,  αποζημιώσεων,  εισφορών
κλπ. και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε
υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς.
4.5.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκπληρώνει  έναντι  του  δημοσίου  όλες  τις  νόμιμες
υποχρεώσεις  των  ασφαλιστικών  ταμείων  και  κάθε  τρίτου  και  με  οτιδήποτε  έχει  σχέση  με
μισθοδοσία ή αποζημιώσεις προσωπικού.



4.6.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει  στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του
Σισμανογλείου-Αμ.Φλέμιγκ, ονομαστικές μισθολογικές καταστάσεις οι οποίες θα εμφανίζουν όλα
τα  μισθολογικά  στοιχεία  του  προσωπικού  του  αναδόχου,  προς  έλεγχο  ανά  μήνα  μαζί  με  τα
αντίστοιχα  αποδεικτικά  αγοράς  ενσήμων  ΙΚΑ  και  λοιπά  αποδεικτικά  τακτοποίησης  των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αναδόχου.  Εφόσον διαπιστώνεται  διαφορά της πραγματικής
υποχρέωσης του αναδόχου προς τα ασφαλιστικά ταμεία ως προς την υποχρέωση που προκύπτει
από τις μισθολογικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τον ανάδοχο, ο εργοδότης δύναται να
παρακρατήσει ένα ποσό από την μηνιαία αποζημίωση του αναδόχου για να καλύψει ενδεχόμενη
απαίτηση τρίτων κατά του Νοσοκομείου.
4.7.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  γνωστοποιεί  εγκαίρως  σε  κάθε  μέλος  του
απασχολούμενου προσωπικού του ότι: << έναντι αυτού ( του προσωπικού) θα υπέχει αυτός και
μόνον όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως  αστικές και λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις>>.
4.8.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αυτοκίνητο για 24ωρη εποχούμενη περιπολία στον
περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου.
5. Προσόντα προσωπικού.
5.1.Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται στο Νοσοκομείο Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ,
θα πρέπει να έχει εκτός από την κατά νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και σωστό
τρόπο συμπεριφοράς. 
5.2.Είναι  απαραίτητη  η  γνώση  θεμάτων  που  έχουν  σχέση  με  πυρασφάλεια,  πυρόσβεση,
αντιμετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχής πρώτων βοηθειών. 
5.3.Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως την συμπεριφορά του προσωπικού
αυτού εντός των χώρων του Νοσοκομείου, όπου πρέπει να τηρείται τάξη. 
5.4.Το προσωπικό του αναδόχου θα εργάζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ανάδοχο εταιρεία φύλαξης
του Νοσοκομείου.
5.5.Το  προσωπικό  του  αναδόχου  θα  πρέπει  να  φέρει  ομοιόμορφη  και  ομοιόχρωμη
ενδυμασία(στολή),  η οποία θα είναι  εγκεκριμένη και  θα φέρει τα προβλεπόμενα διακριτικά ,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 1342/1938 « περί Κρατικών Σημαιών και στολών των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Ιδιωτικών Οργανώσεων (ΦΕΚ 290Α΄), (με μικρή ταμπέλα στο αριστερό
ημιθωράκιο,   όπου  θα  αναγράφεται  το  ονοματεπώνυμο  του  εργαζόμενου,  η  επωνυμία  της
επιχείρησης, ο βαθμός κλπ)» και θα έχει πάντοτε άψογη εξωτερική εμφάνιση.
5.6.Το  προσωπικό  του  αναδόχου  θα  πρέπει  να  έχει  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  του
υποχρεώσεις (για τους άνδρες) και η ηλικία του να είναι 23-60 ετών.
5.7.Το  προσωπικό  του  αναδόχου  θα  πρέπει  να  είναι  κάτοχος  τουλάχιστον  απολυτηρίου
Γυμνασίου.
5.8.Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την προστασία
των ασθενών, του προσωπικού του Νοσοκομείου, την φύλαξη των χώρων και του εξοπλισμού
αυτού.  Το παράστημα και  η σωματική του διάπλαση να είναι τέτοια που να προκαλούν κατ’
αρχάς εκτίμηση, σεβασμό στους εισερχόμενους αλλά και το αίσθημα ασφάλειας.
5.9.Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα καλής επικοινωνίας με το
κοινό. Να είναι εύστροφο, να έχει την ικανότητα επιβολής, να είναι ευγενικό αλλά και αυστηρό
και να μπορεί να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα και με ενδεδειγμένο τρόπο κάθε απλή ή
σύνθετη κατάσταση.
5.10. Είναι απαραίτητο για τουλάχιστον ένα άτομο ανά βάρδια του προσωπικού που θα είναι
στην Κεντρική Πύλη Εισόδου του Νοσοκομείου, να κατέχει βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και
Υ/Η (δεν απαιτείται πτυχίο που να το αποδεικνύει).



5.11. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία. Για τον λόγο
αυτό  πρέπει  να  έχει  εργαστεί  ως φύλακας  για ικανό χρονικό  διάστημα  (τουλάχιστον  ενός(1)
έτους).  Θα  προτιμηθεί  να  έχει  παρακολουθήσει  ειδικά  σεμινάρια  προκειμένου  να  έχει
εκπαιδευτεί  για  έκτακτες  καταστάσεις  και  να  διαθέτει  σχετική  επαγγελματική  κατάρτιση.  Η
ανάδοχος εταιρεία οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα καθώς
και η προϋπηρεσία κάθε φύλακα.
5.12. Το προσωπικό του αναδόχου μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα ενημερωθεί, μελετήσει
και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας ώστε να είναι σε θέση αν απαιτηθεί να
τις χειριστεί πολύ καλά. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να
γίνουν και με ποια προτεραιότητα για κάθε έκτακτο συμβάν π.χ. διάρρηξη, πυρκαγιά, κλπ.
5.13. Το προσωπικό του αναδόχου μετά την υπογραφή της σύμβασης ,θα ενημερωθεί, μελετήσει
και  εξοικειωθεί  με  τον  χειρισμό του εξοπλισμού ασφαλείας,  και  κυρίως των πυροσβεστήρων
(πυρασφάλεια), ώστε να είναι σε θέση αν απαιτηθεί να χειριστεί πολύ καλά τον εξοπλισμό αυτό,
σε συνεργασία με τους φορείς του Νοσοκομείου.
5.14.  Το  προσωπικό  του  αναδόχου  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  θα  λάβει  γνώση  των
σχεδίων  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και  να  τίθεται  σε  ετοιμότητα  σύμφωνα  με  τις
εκάστοτε προβλεπόμενες οδηγίες.
5.15.Το  προσωπικό  του  αναδόχου  θα  παραμένει  σταθερό  και  να  μην  γίνονται  αλλαγές  στα
πρόσωπα με την εξαίρεση περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή λόγω ανεπάρκειας του υπαλλήλου, ή
αν ζητηθεί αντικατάσταση ατόμου από το Νοσοκομείο σε περίπτωση που προκύψουν γεγονότα
σχετικά με την απόδοσή του ή την συμπεριφορά του. Σε περίπτωση αντικατάστασης η εταιρεία
θα πρέπει να καταθέτει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των υπαλλήλων που αντικαθιστούν
προηγούμενους.
5.16. Τον σύνδεσμο με το Νοσοκομείο θα έχουν οι αρχιφύλακες και ο /η επόπτης, οι οποίοι θα
είναι και υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εντολών του Νοσοκομείου και θα συμπεριλαμβάνονται
στην συνολική καθημερινή δύναμη που προβλέπεται εκτός από τον επόπτη.
5.17.Το όνομα και η θέση φύλαξης του προσωπικού ασφαλείας θα είναι γνωστό στην αρμόδια
υπηρεσία  του  Νοσοκομείου  (  Τμημ.  Επιστασίας),  μέσω  του  εβδομαδιαίου προγράμματος,  το
οποίο και θα παραδίδεται κάθε Δευτέρα & Παρασκευή στους αρμόδιους του Νοσοκομείου.
5.18.  Επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης. 
Το  προσωπικό  ασφαλείας  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένο  με  ασύρματο  τηλέφωνο  και  κινητό
τηλέφωνο που θα παρέχεται από την εταιρεία. Επίσης θα κάνει χρήση των μέσων που διαθέτει το
Νοσοκομείο όπου υπάρχει ανάγκη.
6. Εγχειρίδιο ενεργειών.
Η εταιρεία σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Επιστασίας θα συντάξουν εγχειρίδιο οδηγιών
που θα περιλαμβάνει τα εξής:

- Μνημόνια  βασικών  ενεργειών  βάρδιας  υπό  μορφή  λακωνικών  οδηγιών  (η  κάθε  μία
βάρδια θα έχει διαφορετικό μνημόνιο).

- Οδηγίες  ενεργειών  του  φύλακα,  σχετικά  με  το  τι  θα  πράξει  σε  περίπτωση  ανάγκης,
αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα περιλαμβανόμενα στο μνημόνιο.

- Τα σχέδια κατόψεων των προς φύλαξη χώρων.

Οι παραπάνω τεχνικοί  όροι  θεωρούνται δεσμευτικοί  επί  ποινή απόρριψης της προσφοράς σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 
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