
  1.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 Η φύλαξη και ο έλεγχος των χώρων του Νοσοκομείου, του παραρτήματος και του συνόλου των
εγκαταστάσεων του σε καθημερινή βάση, σε τρεις βάρδιες:

                                     06:00-14:00  Πρωινή Βάρδια
                                     14:00-22:00  Απογευματινή Βάρδια
                                     22:00-06:00  Βραδινή Βάρδια

Η  επιτήρηση  και  ο  έλεγχος  των  χώρων  του  Νοσοκομείου,  φύλαξη  κινητών  και  ακινήτων
περιουσιακών του στοιχείων και εγκαταστάσεων αυτού.  Πρόληψη ενδεχόμενης δολιοφθοράς.

Έλεγχος των εισερχομένων και εξερχόμενων πολιτών.
                   Επίσης έλεγχος οχημάτων και των υλικών που αυτά  μεταφέρουν .

Απαγόρευση εισόδου οχημάτων εντός του Νοσοκομείου που έχουν ως σκοπό 
την χρησιμοποίηση των χώρων του για στάθμευση.

Απαγόρευση εισόδου των Ιατρικών Επισκεπτών σε ημέρες και ώρες, εκτός των προκαθορισμένων
από την Διοίκηση.

Απαγόρευση  εισόδου  σε  κάθε  είδους  μικροπωλητές,  λαχειοπώλες,  μικροέμπορους  και
αφισοκολλητές διαφήμισης προϊόντων στους χώρους του Νοσοκομείου.

Εντοπισμός και έλεγχος υπόπτων ατόμων τόσο στους εσωτερικούς χώρους, όσο και στον εξωτερικό
περίγυρο του Νοσοκομείου, προς πρόληψη και αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών σε βάρος του
και τη διασφάλιση – σε κάθε περίπτωση – της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του.

Έλεγχος  και  απομάκρυνση επαιτών και  άλλων περιθωριακών ατόμων που χρησιμοποιούν τους
χώρους του Νοσοκομείου ως κατάλυμα.

1.9.  Άμεση   επέμβαση για κατάσβεση πυρκαγιάς σε συνεργασία     
με  την  ομάδα  πυρασφάλειας  του  Νοσοκομείου  και  την  έγκαιρη  ειδοποίηση  της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας(ΤΗΛ.199).

1.10 Παροχή κάθε συνδρομής-βοήθειας στους ασθενείς, στο προσωπικό του Νοσοκομείου
και τους πολίτες που βρίσκονται εντός των χώρων του, σε περίπτωση εκκένωσης λόγω
έκτακτων γεγονότων και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς αυτού.

1.11. Η  ειδοποίηση  της  Άμεσης  Δράσης  όπου  και  όταν  απαιτείται(ΤΗΛ.100).
Θα φροντίζει  για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του νοσοκομείου
κάθε παράνομης ενέργειας που θα υποπίπτει  στην αντίληψή του, θα ειδοποιεί  τις
αρμόδιες αρχές και θα παρίσταται αν χρειασθεί στις αστυνομικές και Δικαστικές αρχές
ως μάρτυρας.

1.12. Έλεγχος των γύρω από  τις εισόδους του Νοσοκομείου εξωτερικών χώρων
καθώς και της οδού Αγίου Θωμά  και Σεβαστουπόλεως 16 καθ’ όλο το μήκος
του συγκροτήματος για την αποφυγή παράνομων σταθμεύσεων σε σημεία που
παρεμποδίζουν   την  ελεύθερη  πρόσβαση  οχημάτων και  προσώπων στους
χώρους του Νοσοκομείου (προσωπικό, επισκέπτες και  ασθενείς)

1.13. Ο  περιοδικοί  τακτικοί  αλλά  και  έκτακτοι  έλεγχοι  (περίπολοι)  εσωτερικά  του
Νοσοκομείου. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν όλους ανεξαιρέτως τους εσωτερικούς
χώρους του Νοσοκομείου  (όροφοι, υπόγεια, αυλές κ.λπ.) και θα διενεργούνται
ανά μια ώρα κατ’ ελάχιστο και ανά ένα άτομο. Η παρουσία της ασφάλειας θα
είναι  αισθητή  και  ενεργητική  με  παρεμβάσεις  σε  όσους  δεν  τηρούν  τον
κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου.  
Ο τρόπος και τα μέσα διασφάλισης και επιβεβαίωσης της πραγματοποίησης
των  τακτικών  αυτών  ελέγχων  θα  καθοριστούν  στο  σχέδιο  οργάνωσης  και
δράσης που θα υποβάλλουν οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες.

1.14. Ο αυστηρός έλεγχος και η απαγόρευση του καπνίσματος  σε όλους τους χώρους του
Νοσοκομείου,  σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις  του  αρμόδιου  Υπουργείου  Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

1.15. Απαγόρευση της εισόδου στο Νοσοκομείο στα Μ.Μ.Ε. και η λήψη φωτογραφιών των
εγκαταστάσεών του, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια από τη Διοίκηση αυτού.

1.16. Έλεγχος,  τήρηση  της  τάξεως  και  της  σειράς  προτεραιότητας  στο  χώρο  της
Γραμματείας  των  Εξωτερικών  Ιατρείων,  λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των
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προσερχόμενων ασθενών προς έκδοση παραστατικού για διενέργεια εργαστηριακών
εξετάσεων ή επίσκεψης στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου.

1.17. Έλεγχος,  αυστηρή  τήρηση  και  εφαρμογή  των  αποφάσεων  της  Διοίκησης  του
Νοσοκομείου  σχετικά  με  το  ωράριο  των επισκεπτών,  προκειμένου  το  Ιατρικό  και
Νοσηλευτικό προσωπικό να επιτελεί απρόσκοπτα τα καθήκοντά του για την νοσηλεία
των ασθενών.  Οι έλεγχοι στους Νοσηλευτικούς Άξονες, θα είναι συνεχείς και όλο το
εικοσιτετράωρο.

1.18. Το προσωπικό ασφαλείας θα αντικαθιστά τον θυρωρό της πύλης του Νοσοκομείου
εάν για συγκεκριμένη υπηρεσιακή εργασία χρειαστεί να απουσιάσει.        

                

2.  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ         

2.1. Έλεγχος και επιτήρηση των χώρων της Γενικής Εφημερίας  με σκοπό την αποφυγή
και  πρόληψη  επεισοδίων  σε  βάρος  των  ασθενών,  των  συνοδών  των,  του
προσωπικού του Νοσοκομείου και λοιπών επισκεπτών.

2.2. Έλεγχος, κατά την Γεν. Εφημερία,  της παραμονής των συνοδών των ασθενών στο
χώρο και απομάκρυνσή τους σε περίπτωση συνωστισμού, ώστε το προσωπικό του
Νοσοκομείου να παρέχει τις καλλίτερες δυνατές υπηρεσίες στους ασθενείς.

2.3. Αποτροπή πράξεων βανδαλισμού σε βάρος της περιουσίας του Νοσοκομείου.
2.4 .     Έλεγχος και διευκόλυνση της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου που προσέρχεται στο   

      χώρο Εφημερίας -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 το προαύλιο ώστε αυτό να είναι ελεύθερο
      για την άμεση και χωρίς καθυστέρηση εξυπηρέτηση των προσερχόμενων ασθενών.

 3.  ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΚΩΝ  )
     
                         3.1      Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο –ευαισθητοποιημένο ως προς το 
                                     χώρο που εργάζεται να φέρει υποχρεωτικά την ειδική στολή με το σήμα της 
                                     Αναδόχου εταιρείας, η στολή τους να είναι καθαρή και χωρίς φθορές, να φέρει 
                                     εμφανή κονκάρδα στο στήθος με ευδιάκριτα τα στοιχεία του       (όνομα - επώνυμο - 
                                     φωτογραφία).
                            3.2   Το προσωπικό της Αναδόχου εταιρείας να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα και να

προσκομισθεί με την  κατάθεση της προσφοράς, για κάθε εργαζόμενο,  υποχρεωτικά
επικυρωμένο   αντίγραφο  Απολυτηρίου  Λυκείου  ή  ισότιμης  σχολής  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής. 

                            3.3   Σε κάθε βάρδια απασχόλησης του προσωπικού του Αναδόχου, θα προΐσταται ένας(1)
Αρχιφύλακας – Συντονιστής, ο οποίος θα είναι  σε άμεση επαφή με τους αρμόδιους
υπηρεσιακούς  παράγοντες  του  Νοσοκομείου.   Επισημαίνεται  ότι  το υπηρετούν
προσωπικό του Συνεργείου Φύλαξης θα ανακατανέμεται καθώς και οι χώροι Φύλαξης,
όταν  επιβάλλεται  για  την  αποτελεσματικότερη  προστασία  των  εγκαταστάσεων  του
Νοσοκομείου αλλά και των πολιτών που βρίσκονται στους χώρους του.  Οι σχετικές
εντολές  θα  δίδονται  κατά  τις  πρωινές  εργάσιμες  μέρες  από  τον  προϊστάμενο  του
Γραφείου  Επιστασίας  ενώ  κατά  τις  απογευματινές,  βραδυνές  και  αργίες  από  το
γραφείο Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

                            3.4  Το προσωπικό της Αναδόχου εταιρείας θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένο με σύστημα
επικοινωνίας (ασύρματη επικοινωνία ) και Κέντρο Αναφοράς το Γραφείο Επιστασίας.
Για  το  σκοπό  αυτό  θα  λειτουργεί  ειδικό  νούμερο-κωδικός  κλήσης  της  Ασφάλειας
(security)  του  Νοσοκομείου.   Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  και  να
επιδείξει το σύστημα επικοινωνίας για να αξιολογηθεί από την επιτροπή διενέργειας
του Διαγωνισμού.

                          3.5     Το προσωπικό συνεργείου ασφάλειας δεν θα αποχωρεί από τη θέση του εάν δεν έχει
                                    προσέλθει ο αντικαταστάτης σε κάθε περίπτωση.
                          3.6     Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια εργασίας του το προσωπικό του συνεργείου φύλαξης
                                    να μετακινείται από τη θέση του, χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας του και την  
                                    ενημέρωση του Γραφείου Επιστασίας.
                          3.7     Δεν επιτρέπεται στους φύλακες να ασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός 
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                                    από τα καθήκοντά τους. Απαγορεύεται να καπνίζουν στους χώρους του 
                                    Νοσοκομείου.  Όποιος συλλαμβάνεται να καπνίζει σε ώρα υπηρεσίας, θα 
                                    απομακρύνεται άμεσα από το συνεργείο φύλαξης και θα αντικαθίσταται με 
                                     φροντίδα του Αναδόχου.
                           3.8    Το προσωπικό Ασφαλείας να συμπεριφέρεται με ευγενικό τρόπο και να εξυπηρετεί 
                                     με προθυμία τους ασθενείς, επισκέπτες, προσωπικό και γενικώς όλους όσους 
                                     βρίσκονται εντός του χώρου του Νοσοκομείου.  Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της 
                                     εργασίας τους, με ποινή απομάκρυνσης, να μιλούν σε κινητά τηλέφωνα, εκτός 
                                     του ασύρματου που θα φέρουν πάντα μαζί τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας 
                                     τους.
                            3.9    Κατά την προσέλευση και αποχώρηση το προσωπικό του συνεργείου φύλαξης θα 
                                     υπογράφει σε ειδικό βιβλίο παρουσίας με φροντίδα του κάθε Αρχιφύλακα βάρδιας 
                                     και τον έλεγχο του υπευθύνου υπαλλήλου κάθε βάρδιας του Γραφείου 
                                     Επιστασίας.  Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε καθυστέρηση προσέλευσης του 
                                     προσωπικού φύλαξης, θα επιβάλλονται κυρώσεις στην Ανάδοχο εταιρεία.
                            3.10  Στο τέλος του ωραρίου κάθε βάρδιας, ο Αρχιφύλακας υποχρεούται να ενημερώνει 
                                     το Ειδικό Βιβλίο Συμβάντων στο Γραφείο Επιστασίας για γεγονότα ή καταστάσεις 
                                     που πρέπει να προσεχθούν από τη βάρδια που ακολουθεί, ή τυχόν παρατηρήσεις 
                                     του – προτάσεις που πρέπει να αξιολογηθούν από τους Αρμόδιους υπηρεσιακούς 
                                     παράγοντες του Νοσοκομείου.  Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιστασίας 
                                     καθημερινά διαβιβάζει αντίγραφο του Δελτίου Συμβάντων στη Διοίκηση του 
                                     Νοσοκομείου.
                            3.11  Το προσωπικό ασφάλειας 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 το 
                                     Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και 
                                     τους Συντονιστές Εφημερίας.
                            3.12  Το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να έχει: άδεια στολής εγκεκριμένης από το Γενικό 
                                     Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.   Άδεια εργασίας προσωπικού Ασφαλείας εγκεκριμένη 
                                     από Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή της Διεύθυνσης Ασφαλείας του τόπου 
                                     κατοικίας του.  Πιστοποιητικό ISO παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.   Άδεια 
                                     λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου.

4.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
        
                       4.1.         Το προσωπικό της Αναδόχου εταιρείας για την φύλαξη των χώρων του 
                                      Νοσοκομείου κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60ο 
                                      έτος της ηλικίας τους. 

4.2. Το  προσωπικό  πρέπει  να  είναι  αρτιμελές  και  υγιές  σωματικά,  ψυχικά  και
πνευματικά. Η εταιρεία θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου εάν το προσωπικό
της  στερείται   Ιατρικών  Γνωματεύσεων.  Το  προσωπικό  της  δεν  θα
απασχολείται σε άλλες επιχειρηματικές  δραστηριότητες της εταιρείας.

4.3. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να απασχολεί προσωπικό που είναι ασφαλισμένο
στο Ι.Κ.Α. – ΕΤΕΑΜ και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα που απαιτείται.

4.4. Η  Ανάδοχος  εταιρεία  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  εγγράφως στο
προσωπικό της ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Νοσοκομείο.

4.5. Το  προσωπικό  του  συνεργείου  φύλαξης  που  θα  επιλεγεί  και  λόγω  των
ιδιαιτεροτήτων του χώρου,  δεν θα αντικαθίσταται κατά την διάρκεια της σύμβασης.
Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  όπως  αποχώρηση  μέλους  λόγω  ασθένειας,
αντισυμβατική  συμπεριφορά,  οικειοθελή  αποχώρηση,  θα  αντικαθίσταται  αφού
προηγουμένως ο προτεινόμενος αντικαταστάτης από τον Ανάδοχο αξιολογηθεί από
τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
της παρούσης Διακήρυξης.

4.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών,
αναπαύσεων (REPOS) και κάλυψη των κενών θέσεων, καθώς επίσης και των κενών
που προκύπτουν από ασθένειες και αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση
των  αναλαμβανομένων  με  την  παρούσα  υποχρεώσεών  του,  έναντι  του
Νοσοκομείου.
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4.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αποκατάσταση με «ίδιες δαπάνες» κάθε
είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί με υπαιτιότητα του προσωπικού του στις
κτιριακές  και  άλλες  εγκαταστάσεις  του  Νοσοκομείου  ή  σε  επιστημονικά  όργανα
αυτού  και  λοιπό  εξοπλισμό  ή  σε  οποιοδήποτε  τρίτο.  Οι  ενδιαφερόμενοι  με  τα
δικαιολογητικά τους έχουν υποχρέωση, με ποινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, να προσκομίσουν
αντίγραφο  Ασφαλιστηρίου  Συμβολαίου  Αστικής  Ευθύνης  προκειμένου  να
αξιολογηθεί. Το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο σε περίπτωση συνεργασίας θα ισχύει,
με τα ίδια ποσά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συνομολογηθεί.
Το  ασφαλιστήριο  αφορά  στο  σύνολο  των  ατυχημάτων  ή  ζημιογόνων
γεγονότων  αθροιστικά  για  σωματικές  βλάβες  και  υλικές  ζημίες  που  θα
συμβούν καθ’ όλη την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

Τυχόν προκύπτουσα διαφορά ποσού ασφαλιστικής κάλυψης ζημίας και του
πραγματικού  κόστους  αποκατάστασης  της  ζημίας,  που  αποδεδειγμένα  θα
προξενηθεί  από  προσωπικό  της  εταιρείας  Security,  το  Νοσοκομείο  θα
αναζητήσει από  την ίδια την εταιρεία.                 

 
4.8. Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στο προσωπικό του ότι θα δέχεται έλεγχο (εφόσον

αυτό  κρίνεται  αναγκαίο)  από  τα  αρμόδια  όργανα  του  Νοσοκομείου,  των  τυχόν
αποσκευών του, κατά την αποχώρησή του από το Νοσοκομείο.

4.9. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται  να παραδίδει από την προηγούμενη ημέρα
το πρόγραμμα της επόμενης  στο  Γραφείο  Επιστασίας.  Το πρόγραμμα θα
αναφέρει και πια θα είναι η θέση εργασίας του κάθε ατόμου ονομαστικά.

5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ  ΑΤΟΜΩΝ & ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
                 

5.1. Κάθε  ημέρα (365 ημέρες τον χρόνο) θα εργάζονται κατ’ ελάχιστο 19 άτομα εκ των
οποίων τα 15 άτομα σε  Πρωινή και  Απογευματινή βάρδια και τα 4 στην Νυκτερινή
βάρδια. 

                              Σε κάθε  Γενική Εφημερία (ανά τετραήμερο) ο ως άνω αριθμός ατόμων προσαυξάνεται
κατά  2 άτομα για την  Πρωινή  και  Απογευματινή βάρδια και κατά  2 άτομα για την
Νυκτερινή βάρδια.

Δηλαδή σε  κάθε Γενική Εφημερία θα εργάζονται  κατ’ ελάχιστο  22 άτομα από τα
οποία 16  άτομα Πρωινά και Απογευματινά και  6  άτομα  Νυκτερινά ήτοι σύνολο  22
άτομα ανά εφημερία.

Ο  Ενδεικτικός  Πίνακας των  Σημείων  Φύλαξης  του  SECURITY με  τα  συνολικώς
απασχολούμενα  άτομα  στις  Καθημερινές  (19) και  στην  Εφημερία  (22),
επισυνάπτεται. 
Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός. Θα καταρτίζεται από το Γραφείο Επιστασίας κατά
μήνα και με δυνατότητα τροποποίησης από μέρους του Ιδρύματος αν προκύπτει
τέτοια ανάγκη. 

Οι  συμμετέχοντες  οφείλουν  να  αναφέρουν  σαφώς  αν  το  ζητούμενο
προσωπικό (ελάχιστος αριθμός) θεωρείται ικανοποιητικό για την κάλυψη του
συγκεκριμένου  έργου  όπως  αυτό  καθορίζεται  παραπάνω.  Εάν  κρίνουν  ότι
χρειάζεται επαύξηση να το αιτιολογήσουν επαρκώς και να το αναφέρουν στην
προσφορά τους.
Η διάθεση επί πλέον προσωπικού θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των
προσφορών.
 

Α/Α
Πρωινή βάρδια Απογευματινή βάρδια Βραδυνή Βάρδια

Καθημερινές Εφημερίες Καθημερινές Εφημερίες Καθημερινές Εφημερίες
Κεντρική Είσοδος 2 άτομα 2 άτομα 2 άτομα 2 άτομα 1 άτομο 1 άτομο

Τροφοδοσία
Μαγειρείων

1 άτομο 1 άτομο 1 άτομο 1 άτομο 1 άτομο 1 άτομο
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Είσοδος
Αμφιθεάτρου 1Ου

ορόφου
1 άτομο 1 άτομο 1 άτομο 1 άτομο - -

Τροφοδοσία
Φαρμακείου

1 άτομο 1 άτομο - - - -

Είσοδος Parking
Διευθυντών

- 1 άτομο - 1 άτομο 1 άτομο 1 άτομο 

Επείγοντα
εξωτερικά Ιατρεία

1 άτομο 1 άτομο 1 άτομο 2 άτομα - 2 άτομα 

Κλινικές 2 άτομα 1 άτομο
2 άτομα

1 άτομο 1 άτομο 1 άτομο 

Σύνολο
Καθημερινών

8 άτομα 7 άτομα 4 άτομα

Σύνολο
Εφημεριών

8 άτομα 8 άτομα 6 άτομα
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