
  

  

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΦΩΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Νοσοκομείο υπηρεσίες ασφαλείας καθημερινά 
όλο το 24ωρο, με τον αριθμό του προσωπικού που θα συμφωνηθεί και τους ειδικούς όρους και 
συμφωνίες στη σύμβαση που θα υπογραφεί 
πρωινή βάρδια άτομα δύο (2) εκ των οποίων ο ένας μπορεί να απασχοληθεί στα καθήκοντα φύλαξης της 
κεντρικής πύλης σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  
απογευματινή βάρδια άτομα δύο (2) 
νυχτερινή βάρδια άτομα δύο (2) 
 
Ειδικότερα το προσωπικό που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό θα έχει την ευθύνη για : 

1. Υύλαξης της κεντρικής πύλης καθημερινώς 
2. Έλεγχος εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων και επισκεπτών σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας τους. 
3. υνεχή περιπολία στους χώρους του Νοσοκομείου, διασφαλίζοντας τον έλεγχο και τη φύλαξή τους. 
4. Έλεγχος για την τήρηση των κανόνων ησυχίας στους χώρους του Νοσοκομείου, για την απαγόρευση 

του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους καθώς και για την τήρηση των όρων καθαριότητας 
κ.λ.π. 

5. Έλεγχος όλων των χώρων, εσωτερικών και εξωτερικών, με περισσότερες τακτικές περιπολίες κατά τη 
διάρκεια της στα υπόγεια του Νοσοκομείου που βρίσκονται οι αποθήκες υλικού, επίσης στο 
φαρμακείο, στα μηχανήματα λήψεως χρημάτων, στο κτίριο της Διοίκησης κ.λ.π. 

6. Σο προσωπικό φύλαξης θα τηρεί βιβλίο συμβάντων και θα ενημερώνει σχετικά την Διεύθυνση του 
Νοσοκομείου. 

7. Η αποτροπή δημιουργίας επεισοδίων ή κινδύνων για τους ασθενείς, προσωπικό και τα κινητά και 
ακίνητα πράγματα του Νοσοκομείου – όπως επίσης και η άμεση παρέμβαση για καταστολή (σε 
περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων) και η προστασία από παντός είδους κίνδυνο. 

8. Η άμεση ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου και η σύλληψη και προσαγωγή στο 
Αστυνομικό Σμήμα ατόμων τα οποία προέβησαν σε έκνομες ενέργειες , ή προκάλεσαν επεισόδια και 
παντός είδους κίνδυνο προς τους ασθενείς, συνοδούς, προσωπικό και τα πράγματα του 
Νοσοκομείου. 

9. Η παράσταση στις Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές (όταν αυτό ζητηθεί από το Νοσοκομείο) και η 
παροχή πληροφοριών για όσα συμβάντα υπήρξαν μάρτυρες. 

10. Με έδρα το χώρο έξωθεν του Θυρωρείου η απαγόρευση της εισόδου εις το Νοσοκομείο: 
- Μικροπωλητών και επαιτών (όλες τις ώρες του 24ώρου) 
- υγγενών σε ώρες εκτός επισκεπτηρίου. 
- Ιατρικών Επισκεπτών εκτός ωρών που θα καθορίσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

11. Η απαγόρευση παραμονής και στάθμευσης Ι.Φ. αυτοκινήτων στην αυλή του Νοσοκομείου και στους 
χώρους των άλλων εισόδων όπου έχουν διαγραμμιστεί και έχουν δεσμευθεί (Εξωτ. Ιατρεία, Εισόδου, 
Σροφοδοσίας, κ.λ.π.). 

12. Η απομάκρυνση του Επισκεπτηρίου μετά τη βραδινή λήξη του και διαφόρων άλλων ατόμων (αστέγων 
κ.λ.π.) όπου θέλουν να διανυκτερεύσουν στα σαλόνια Εξωτ. Ιατρείων, Ακτινοθ/κών Σμημάτων, κ.λ.π.) 

13. Έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων που απαγορεύουν τη λάθρα εξαγωγή υλικών και λοιπών 
πραγμάτων του Νοσοκομείου.  

 
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΤΛΑΞΗ 
 
Σο προσωπικό φύλαξης να απαρτίζεται από υπεύθυνα άτομα με πλήρη γνώση ότι έχουν την ευθύνη της 
ασφάλειας του Νοσοκομείου και του περιβάλλοντος χώρου. 

1. Να φέρει ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη ενδυμασία (στολή με μικρή ταμπέλα στο αριστερό 
ημιθωράκιο όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, η επωνυμία της 
επιχείρησης κ.λ.π. και θα έχει πάντοτε άψογη εξωτερική εμφάνιση). 

2. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 
3. Σο παράστημα και η σωματική του διάπλαση να είναι τέτοια που να προκαλούν κατα αρχάς 

εκτίμηση, σεβασμό στους εισερχόμενους (εργαζόμενους – επισκέπτες) αλλά και αίσθημα 
ασφάλειας και σε κάθε περίπτωση να συγκεντρώνουν τα σωματικά προσόντα που απαιτούνται για 
την κατάταξη τους στην Ελληνική Αστυνομία. 

4. Να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία. Για το λόγω αυτό πρέπει να έχει εργαστεί ως φύλακας για ικανό 
διάστημα και κατά προτίμηση να έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια ή να διαθέτει και άλλη 
σχετική επαγγελματική κατάρτιση. 

5. Να διαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας με το ΚΟΙΝΟ. 



  

6. Να 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 σε κάθε έκτακτο συμβάν. 

7. Να ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τον χειρισμό του εξοπλισμού ασφαλείας (κυρίως 
πυροσβεστήρων) ώστε να είναι σε θέση αν απαιτηθεί να χειριστεί πολύ καλά τον εξοπλισμό αυτό.   

8. Να παραμείνει σταθερό και να μη γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα με την εξαίρεση περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών φύλαξης. 

9. Οι φύλακες σε όλες τις βάρδιες θα έχουν μαζί τους κινητούς ασυρμάτους, να ενημερώνουν το 
Σμήμα Επιστασίας, το Γραφείο Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Τπηρεσίας και το Σηλεφωνικό Κέντρο 
του Νοσοκομείου σε ποιο τμήμα και αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου βρίσκονται ανά πάσα στιγμή, 
καθώς και την ειδοποίηση αρχών ασφαλείας (άμεση επέμβαση Αστυνομίας) σε περίπτωση 
ανάγκης. 

10. Να συνεργάζεται και ειδοποιεί τις αρχές ασφαλείας (άμεση επέμβαση της Αστυνομίας) σε 
περίπτωση ανάγκης με την κατεύθυνση πάντοτε της Διοίκησης, του Προέδρου και των 
εντεταλμένων κατά περίπτωση οργάνων του Νοσοκομείου. 

 

ΤΤΠΠΟΟΦΦΡΡΕΕΩΩΕΕΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΦΦΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟ  ΣΣΡΡΙΙΣΣΟΟΤΤ  

 Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη: 

1. Να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης σε ευθύνη και έξοδα της, μη έχοντας το Νοσοκομείο οποιαδήποτε σχέση με 
το προσωπικό αυτό. 

2. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της τον κίνδυνο της 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες κα παρεπόμενες ζημιές καθώς και για υλικές 
ζημιές που προκαλούνται από υπαιτιότητα της εταιρείας ή των υπαλλήλων σε περιουσία τρίτων. Σο 
Νοσοκομείο, το εν γένει προσωπικό του καθώς και η περιουσία του Νοσοκομείου θεωρούνται τρίτοι 
σύμφωνα με τους όρους της διασταυρούμενης ευθύνης και καλύπτονται από την ως άνω 
ασφάλιση.   

3. Ο εργολάβος υποχρεούται και  είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή 
βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε 
οιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ίδιου (εργολάβου ή 
των εργασιών του ή των παραλείψεών του). 

4. Ο εργολάβος υποχρεούται μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο να καταθέτει σ' αυτό στο τέλος 
κάθε μηνός ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολήσει τον  επόμενο μήνα 
θεωρημένη από το Τπουργείο Εργασίας. 
Επίσης στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μηνός υποχρεούται να καταθέτει στο Νοσοκομείο  
ονομαστική κατάσταση με πλήρη πίνακα ανάλυσης μισθού και κρατήσεων των εργαζομένων του 
προηγουμένου μήνα υπογεγραμμένη από όλους τους εργαζόμενους με την  ένδειξη ότι έχουν 
εξοφληθεί (πρωτότυπο). Η κατάσταση θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές των εργαζομένων. 

5. Επίσης το Νοσοκομείο θα μπορεί να ελέγχει την έγκαιρη καταβολή των υποχρεώσεων του  
εργολάβου στο Ι.Κ.Α ΣΕΑΜ (καταθέτοντας ο εργολάβος κάθε μήνα βεβαίωση μη οφειλής  προς το 
ΙΚΑ) ως και του φόρου Μισθωτών υπηρεσιών καθώς και του Υ.Π.Α. ε περίπτωση που δεν 
τηρούνται οι υποχρεώσεις της παρούσης παραγράφου, το Δ. του επιβάλει άνευ ετέρας 
διαδικασίας κατά περίπτωση και μήνα, πρόστιμο 1.000 Ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής 3.000 
Ευρώ παρακρατούμενα από το μηνιαίο τίμημα ενώ ταυτόχρονα το Νοσοκομείο καταγγέλλει την 
σύμβαση και κηρύσσει τον εργολάβο έκπτωτο με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης υπέρ του Νοσοκομείου. 

6. Ο εργολάβος υποχρεούται εάν δεν παρίσταται ο ίδιος συνεχώς, να διαθέτει υπεύθυνο υπάλληλο για 
επίβλεψη του έργου, ο οποίος θα  πληρεί τις αναγκαίες προϋπόθεσης εκπροσώπησης. 
ημειώνεται ιδιαίτερα ότι η επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς του Νοσοκομείου θα 
γίνεται από τον ανάδοχο και απαγορεύεται ρητά η εκπροσώπησή του από οποιονδήποτε άλλον. 

7. Εάν για λόγους ανωτέρας βίας υπάρξει ανάγκη έκτακτης εκπροσώπησης του εργολάβου από άλλο 
νομίμως εξουσιοδοτημένο κάθε φορά άτομο, ρητά συμφωνείται δια της παρούσης ότι ο 
εκπρόσωπος θα πληρεί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για νόμιμη και ισάξια εκπροσώπηση του 
εργολάβου. 

8. Ο εργολάβος υποχρεούται όλο το προσωπικό του να το έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ ΣΕΑΜ και  λοιπά 
ασφαλιστικά ταμεία. 

9. Σο Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του εργολάβου να εργάζεται αν δεν είναι 
ασφαλισμένος και δεν προσκομίσει στο Νοσοκομείο φωτοτυπία του ασφαλιστικού του, βιβλιαρίου 
εντός διμήνου από αναλήψεως καθηκόντων ενός εκάστου. 



  

10. ε περίπτωση που δεν τηρείται το περιεχόμενο της συγκεκριμένης παραγράφου το .Δ του επιβάλλει 
πρόστιμο παρακρατούμενο από το μηνιαίο τίμημα εκ 600 Ευρώ κατά άτομο.  

11. Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 
και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί 
στο προσωπικό του. Σο Νοσοκομείο δεν έχει καμμία αστική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους 
οιουδήποτε υπαλλήλου του εργολάβου και η υποχρέωσή του, εξαντλείται πλήρως με την καταβολή 
της κάθε μήνα αμοιβής του εργολάβου. 

12. Ο εργολάβος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα 
είναι υπεύθυνος έναντι των Κρατικών Αρχών για όλο το χρόνο εργασίας του και για όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω 
πλημμελούς παροχής υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις του εργολάβου εξακολουθούν να υφίστανται 
αναλλοίωτες και στην περίπτωση κατά την οποία το Νοσοκομείο δεν καταβάλει το εργολαβικό 
αντάλλαγμα ή μέρος αυτού συνεπεία επιβολής προστίμων ή πρόσκαιρης οικονομικής ή 
διαδικαστικής αδυναμίας. 

  

ΑΑΛΛΛΛΕΕ  ΤΤΠΠΟΟΦΦΡΡΕΕΩΩΕΕΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΦΦΟΟΤΤ  

1. Οφείλει να διαθέτει κατάλληλο αντικαταστάτη ομοίων προσόντων που θα εγκριθεί από το 
Νοσοκομείο σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε φύλακα για λόγους ανωτέρας βίας ή κατά την 
διάρκεια της νόμιμης άδειάς του 

2. Σο Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε φύλακα με το 
κατάλληλο αντικαταστάτη, σε περίπτωση που ο φύλακας οποιασδήποτε βάρδιας αποδειχθεί 
ανεπαρκής στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή δεν τήρησε την κατάλληλη επαγγελματική 
συμπεριφορά και της οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου. ε περίπτωση που ζητηθεί 
τέτοια αντικατάσταση η εταιρία υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα γιατί σε περίπτωση 
αδυναμίας της, αυτό αποτελεί καταγγελία της σύμβασης από το Νοσοκομείο. 

3. Οι υπάλληλοι της εταιρίας φύλαξης φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια τους 
αντιβαίνουσα στον ποινικό κώδικα. 

4. Τποβάλλεται μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού στο οποίο εμφανίζεται η υπηρεσία 
κάθε υπαλλήλου και θα κοινοποιείται σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου. 

5. Θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα απασχολεί, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα των ποινικών τους μητρώων με πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στο οποίο θα υποβάλλεται σε υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.     

  

  ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΣΣΕΕΦΦΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΥΥΩΩΝΝ  

  

11..ΦΦΡΡΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ  ΑΑΡΡΓΓΤΤΡΡΩΩ  

22..  ΛΛΑΑΜΜΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΕΕΣΣΑΑ  

33..  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΝΝΣΣΩΩ    


