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Αλαθνίλσζε Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο 

 γηα «Τπεξεζίεο ίηηζεο», CPV: 55320000-9 
Σν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ :  

1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα φινπο ηνπο δεκνζίνπο 

θνξείο  πγείαο». 

2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη πξνηχπσλ». 

3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Δγθχθιην αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο απηή 

έρεη θαζνξηζζεί δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΔΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ 

αξίζκ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ Ψ11Ζ465ΦΤΟ-16Ψ) θαη ηελ ππ’ 

αξίζκ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΚΛ465ΦΤΟ-Φ0Ζ)». 

4) Ζ κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αηηηνινγία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ». 

5) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Λ.4412/2016». 

6) Σελ αξηζκ. πξάμε 20εο ηεο 03/08/2021 ,ζέκα 2ν  απφθαζε ηνπ Γ ζρεηηθά κε θάιπςε αλαγθψλ 
θχιαμεο-θαζαξηφηεηαο θαη ζίηηζεο ηεο Λ.Κ. Κεζνινγγίνπ  (ΑΓΑ:Ψ2Κ446904M-8ΗΨ). 

 

Aλαθνηλψλεη ηελ δηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα Τπεξεζίεο ίηεζεο», 

CPV: 55320000-9, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνχλ νη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 

ηελ  αλάξηεζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηφηνηνπν ηνπ ΔΖΓΖ. 
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   Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζχλδεζκν “Γηαβνπιεχζεηο” θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr). 

   Σα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο άκεζα θαη 

απηφκαηα, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Θαηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ 

κε πιεθηξνιφγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  

   Κε ηελ επηινγή απηή θαη γεληθφηεξα ζηελ πιαηθφξκα δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΔΖΓΖ δελ γίλεηαη 

επηζχλαςε αξρείσλ. Αξρεία κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κφλν 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ σο θείκελν ζηελ «Θαηαρψξεζε 

ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνχιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

   Θάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί φηη ε θαηαρψξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν 

«Θαηαρψξεζε ζρνιίνπ», ηφηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ ζρνιίσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ζα ελεκεξψλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθφζνλ 

επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. 

   ε θάζε πεξίπησζε ηα ζρφιηα πνπ έξρνληαη ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, 

απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνχιεπζε.  

   Κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr) 

κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαξηψληαη απηνχζηα ζηελ 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

   Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο 

αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Σν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. 

2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.  

3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Σελ εκπεηξία.  

5) Σπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ.  

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 
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Ζ  Αλ. Γηνηθήηξηα 

 

 

 

Φηιηππνπνύινπ Π. Διέλε 

 

 
 
 

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

 
 
ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΗΣΖΖ ΣΖ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ 
ΚΟΛΑΓΑ ΚΔΟΙΟΓΓΗΟΤ «ΥΑΣΕΖΘΩΣΑ» 
 

           ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΔ       ΠΟΟΣΖΣΑ         
           Σξαπεδνθφκνη                 2 
           Κάγεηξνη                        2 
 
 
 
ΓΔΛΗΘΔ ΑΡΥΔ  
 
ηνπο ρψξνπο φπνπ παξαζθεπάδνληαη θαη δηαλέκνληαη ηξφθηκα φπσο είλαη ηα ηκήκαηα δηαηξνθήο ησλ 
λνζνθνκείσλ, ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο παξαγσγήο νη νπνίεο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
πγηεηλήο ηνλ παξερνκέλσλ ηξνθίκσλ βάζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο Λνκνζεζίαο (ΔΘ852/2004 
ΘΤΑ 15523/20.8.2006 ΤΠΑΛ ). ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο εθαξκφδεηαη έιεγρνο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ, 
ηεθκεξίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δηφξζσζε ηνπο φηαλ παξεθθιίλνπλ απφ ηα 
πξνθαζνξηζκέλα φξηα φπσο νξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ πξνηχπσλ HACCP (π.ρ.. ΔΙΟΣ ΔΛ 
ISO 22000:2005). Οη απαηηήζεηο γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ζπλνςίδνληαη ζε:  

• Απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα αζθαιψλ πξψησλ πιψλ 

• Απαηηήζεηο γηα ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζήο ηνπο  

• Απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ απφ ξχπαλζε κε επηθίλδπλεο νπζίεο, απφ παξνπζία 

πγεηνλνκηθψλ παξαζίησλ ζηηο θάζεηο παξαγσγήο κεηά ηελ απνζήθεπζε. 

• Απαηηήζεηο αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηηο παξνρέο λεξνχ, αηκνχ, πάγνπ, ειεθηξηθνχ, εμαεξηζκνχ. 

• Απαηηήζεηο ζε φηη αθνξά ηελ πγεία θαη ηηο νξζέο 'πγεηνλνκηθέο πξαθηηθέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθαιή δηαρείξηζε θαη παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ ζην 

λνζνθνκείν.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε ρψξνπο παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ είλαη δπλαηφλ λα επηκνιχλεη 
ηα ηξφθηκα θαη λα πξνθαιέζεη θηλδχλνπο ζηνπο θαηαλαισηέο ηξνθίκσλ. Όηαλ νη θαηαλαισηέο απηνί είλαη 
αζζελείο, φπσο ζηελ πεξίπησζε καο έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα λνζήζνπλ απφ ηξνθηκνγελή λνζήκαηα 



ζε πεξίπησζε επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ ή κε αζθαινχο ηήξεζεο ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο 
ηνπο. Δπνκέλσο ζηηο πεξηπηψζεηο αλάζεζεο ππεξγνιαβίαο παξαζθεπήο, δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζε εμσηεξηθφ 
αλάδνρν πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ηα εμήο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο Λνκνζεζίαο, ηηο 
πξνβιέςεηο ησλ πξνηχπσλ αζθαινχο δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ (HACCP) θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ 
ηερληθνχ δηαγσληζκνχ επηινγήο. 

• Γεληθέο Απαηηήζεηο   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα έρεη 1 παξφκνην έξγν 
δηαλνκήο γεπκάησλ ζε πγεηνλνκηθή κνλάδα (Γεκφζην ή Ηδησηηθφ Λνζνθνκείν), κε ζχκβαζε εηήζηαο 
ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο.   
Σεθκεξησκέλε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο βάζε πξνηχπσλ ISO εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ ζηηο αλαιακβαλφκελεο ππεξεζίεο.   
πζηεκαηηθφο θαη ηεθκεξησκέλνο έιεγρνο ηεο πγείαο ηνπ πξνζθνπηθνχ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ πνπ 
εκπιέθεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο (Θαλνληζκφο 852/2004 ΔΘ). 
πλερήο ηεθκεξησκέλε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αζθαιή δηαρείξηζε 
ησλ ηξνθίκσλ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη κεηέπεηηα πεξηνδηθέο εθπαηδεχζεηο εθφζνλ 
απαηηείηαη (π.ρ. λέν πξνζσπηθφ).  
 πλερήο επνπηεία γηα ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ψζηε λα κελ 
δηαζπείξνληαη νη κηθξννξγαληζκνί ζηα ηξφθηκα θαη ηεθκεξίσζε βάζε νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 
θαηαγξαθήο ησλ δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζεο ρψξσλ παξαγσγήο, εξγαιείσλ θαη ζθεπψλ (κε ηε ρξήζε 
δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ επηθαλεηψλ κε κεζφδνπο βηνθσηαχγεηαο ή άιιεο ελδπκηθέο κεζφδνπο εθηίκεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εμπγηάλζεσλ).   
Σν λνζνθνκείν κέζσ δηαδηθαζίαο εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ, εθηφο ησλ άιισλ, ζα επηβεβαηψλεη ηελ 
ηήξεζε ησλ γεληθψλ απηψλ απαηηήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ.  
 
• Απαηηήζεηο Αηνκηθήο Τγηεηλήο ηνπ Πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεί ν Αλάδνρνο  

Τςειφο βαζκφο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο απφ θάζε πξφζσπν πνπ θηλείηαη ζε ρψξνπο φπνπ γίλνληαη 
εξγαζίεο κε ηξφθηκα θαη ην νπνίν πξέπεη λα θνξά θαηάιιειν θαη θαζαξφ ξνπρηζκφ. Ο αλάδνρνο θαη ν 
εζσηεξηθφο ππεχζπλνο ειέγρνπ ηνπ αλαδφρνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο απφ ην πξνζσπηθφ φισλ 
ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ηνπ θαη πξνζηαηεχνπλ ηα 
παξαγφκελα θαη δηαλεκφκελα ηξφθηκα απφ αλεπηζχκεηεο επηκνιχλζεηο θαη ξππάλζεηο.  
Απαγνξεχεηαη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ε απαζρφιεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο κε ηξφθηκα νπνηνπδήπνηε 
αηφκνπ εθ κέξνο ηνπ αλαδφρνπ, εάλ είλαη γλσζηφ ή ππάξρνπλ ππφλνηεο, φηη πάζρεη απφ λφζεκα πνπ 
κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ηξνθίκσλ ή αηφκνπ πνπ έρεη πξνζβιεζεί απφ δεξκαηηθή κφιπλζε θαη πθίζηαηαη 
άκεζνο ή έκκεζνο θίλδπλνο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. Οη εμεηάζεηο 
ζηηο νπνίεο πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ψζηε λα πιεξνί ηηο θαηάιιειεο 
πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο αλαθέξνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ 852/2004 ΔΘ. 
 Οη απαηηνχκελεο εμεηάζεηο είλαη νη εμήο: 

• Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο  

• Γλσκάηεπζε Παζνιφγνπ  

• Έιεγρνο γηα επαηίηηδα Α,Β θαη C  

• Παξαζηηνινγηθή εμέηαζε θαη θ/α θνπξάλσλ 

• Θαιιηέξγεηα νλχρσλ γηα κχθεηεο  

• Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα εκβνιηαζηεί έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη έλαληη ηεο 

Γηθζεξίηηδαο/ηεηάλνπ κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  

• Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα  έρεη ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ  COVID-19 



 
• Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη πγηέο θαη λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα βηβιηάξηα πγείαο, ζην 

νπνίν λα θαίλεηαη φηη εμεηάζηεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν θαη δελ πάζρεη απφ λνζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαδνζνχλ κε ηα ηξφθηκα. Διιείςεηο ή αζάθεηεο φζνλ αθνξά απηά ηα ζηνηρεία απνηεινχλ αηηίεο 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.  

• Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη ζπλερή πγεηνλνκηθή 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

• Γεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα δεηήζεη ην λνζνθνκείν 

νπνηεδήπνηε. 

• Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαζεκεξηλά θαη πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο εξγαζίαο εάλ έρεη πξφβιεκα πγείαο ην πξνζσπηθφ. ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί θάπνην 

κεηαδηδφκελν λφζεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ν ππεχζπλνο ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη ηε λνκηθή 

ππνρξέσζε λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θίλδπλνπ επηκφιπλζεο ησλ 

ηξνθίκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ εξγαζία γηα φζν δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν 

θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα φζν δηάζηεκα απνπζηάδεη.  

Α) Γεληθά κέηξα θαζαξηόηεηαο πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιεί ν αλάδνρνο  
• Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη:  

• Λα θξνληίδνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρεξηψλ ηνπο. 

• Λα πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη βάζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πξναπαηηνχκελνπ 

πξνγξάκκαηνο αηνκηθήο πγηεηλήο.  

• Λα κελ θαπλίδνπλ, ηξψλε, πίλνπλ, θαιισπίδνληαη ζηα καγεηξεία θαη ηηο θνπδίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ ησλ ηξνθίκσλ αιιά ζε πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο.  

• Λα θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ηνπο κε αδηάβξνρν επίδεζκν (θαηά πξνηίκεζε εληφλνπ ρξψκαηνο, 

ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη εχθνια αλ έρεη απνθνιιεζεί). 

• Λα κελ θνξνχλ θνζκήκαηα θαη λα κελ έρνπλ ςεχηηθα ή βακκέλα λχρηα, γηαηί. απνηεινχλ θίλδπλν 

επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σα λχρηα ζα πξέπεη λα είλαη θνκκέλα. θνπιαξίθηα ζε ηξππεκέλα απηηά, 

βέξεο δαθηπιίδηα θαη ξνιφγηα πξέπεη λα αθαηξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

• Λα κελ κεηαθηλνχληαη άζθνπα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη κεηά λα επηζηξέθνπλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο (θνπδίλεο).  

• Λα έρνπλ θαζαξά καιιηά, δεκέλα πίζσ εθφζνλ είλαη καθξηά θαη είλαη θαιπκκέλν πιήξσο κε θάιπκκα 

θεθαιήο (ζθνχθν).  

• Ζ ζηνιή εξγαζίαο Θα πξέπεη λα αθαηξείηαη φηαλ απνκαθξχλνληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο. 

• Σν πξνζσπηθφ πνπ παξαζθεπάδεη θαη δηαλέκεη ηξφθηκα ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, π.ρ. 

κεηακνζρεπκέλνπο, λενγλά θ.ι.π. ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα εθαξκφδεη κε απφιπηε 

αθξίβεηα ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ ηξνθίκσλ απφ επηκφιπλζε αθφκε θαη κε θνηλνχο 

κηθξννξγαληζκνχο, αιιά επηθίλδπλνπο γη’ απηνχο ηνπο αζζελείο.  

Β) Πιύζηκν ρεξηώλ Απαξαίηεην είλαη ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ:  
• Κεηά ηελ ρξήζε ηνπαιέηαο.  



• Όηαλ είλαη βξψκηθα ή κνιπζκέλα κεηά απφ εξγαζία πνπ ξππαίλεη  

• Κεηά απφ βήρα, θηέξληζκα, θχζεκα κχηεο.  

• Κεηά απφ άγγηγκα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο θεθαιήο.  

• Πξηλ λα αγγίμνπκε νπνηαδήπνηε ηξνθή  

• Πξηλ θαη κεηά ην δηάιεηκκα  

• Κεηά ηε ρξήζε δνρείσλ απνξξηκκάησλ. 

Γ) Απζηεξόο πεξηνξηζκόο επηζθέςεσλ ινηπνύ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ  
Σν ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ φηαλ εηζέξρεηαη ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο 
ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα θνξά πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ θαη θάιπκκα ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο (ζθνχθν).  
3) Δθπαίδεπζε ηνπ Πξνζσπηθνύ - Δπνπηεία  
Α) Αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο.  
Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ην λενδηνξηδφκελν θαη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ. Αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 
πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ 
απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ, ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο, ηνπο θαλφλεο 
ζεξβηξίζκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε ζε εηδηθέο δίαηηεο, ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ζθνππηδηψλ) θαη φια φζα 
πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζχκβαζε κε ην Λνζνθνκείν.  
Β) Υξόλνο εθπαίδεπζεο.  
Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα εθπαίδεπζε 
φιν ην Πξνζσπηθφ γηα 30 ηνπιάρηζηνλ ψξεο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά. Ο εθπαηδεπφκελνο ππνγξάθεη 
δήισζε φηη εθπαηδεχηεθε. Ζ δήισζε θαηαρσξείηαη ζην αξρείν ηεο εηαηξείαο θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  
Γ) Τπεύζπλνο εθπαίδεπζεο.  
Τπεχζπλνο εθπαίδεπζεο είλαη ε εηαηξεία/επηρείξεζε. Δπίζεο ε εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επνπηεία 
ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λέν πξνζσπηθφ πνπ δελ 
έρεη επαξθή εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ, αιιά θαη ζηνπο/ζηηο έκπεηξνπο ηξαπεδνθφκνπο, γηα ηελ 
απνθπγή ραιάξσζεο ησλ κέηξσλ, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε επηκέιεηα  
Γ) Έιεγρνο ηεο εηαηξείαο  
    Ο έιεγρνο ηεο εηαηξείαο από ην Λνζνθνκείν αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο 
θαη βεβαίσζεο Δξγαζηώλ, ζην Σκήκα Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο,ζηήλ΄Δπόπηξηα Γεκόζηαο 
Τγείαο θαη ζηε  ΛΔΙ ηεο Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθώλ Ινηκώμεσλ θαη ηε Κνλάδα Κηθξνβηνινγίαο 
Σξνθίκσλ 
   Ο πνηνηηθόο έιεγρνο, ελεξγείηαη κε νπνηνδήπνηε ελδεηθλπόκελν ηξόπν, θαηά ηελ  θξίζε  ησλ 
αλσηέξσ νξγάλσλ.  Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξέπεη πάληα λα 
είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο 
4)Βαζηθά Θξηηήξηα    
Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη :  
• Λα είλαη  21 έσο 67 εηψλ.  

• Λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, ψζηε λα γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ ειιεληθή γξαθή θαη 

αλάγλσζε γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηηο δίαηηεο ησλ αζζελψλ.  

• Ο Κάγεηξαο ζα πξέπεη λα έρεη πηπρίν ε δίπισκα ή  απνιπηήξην ηίηινο εηδηθφηεηαο Καγεηξηθήο ηέρλεο ε 

ηερληθφο Καγεηξηθήο Σέρλεο ε ηερλίηεο Καγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθφο Καγεηξηθήο ε αληίζηνηρν πηπρίν ε 

δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ΗΔΘ ε Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ ή 

ηερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄θαη Β΄θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Ιπθείνπ 

ή Σερληθνχ ΔπαγγεικαηηθνχΙπθείνπ ή ζρνιήο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή Καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ 

Λ.3475/2006 Ή άιινο ηζφηηκνο Σίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο     ε απνιπηήξην Γπκλαζίνπ θαη ηελ απαηηνχκελε 5εηή πξνυπεξεζία, φπσο θαζνξίδεηαη απφ 



ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θιαδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ ην βηβιηάξην 

ελζήκσλ θαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ  άξζξνπ 8 Λ.1599/1986 απφ ηνλ εξγαδφκελν. Λα είλαη 

αξηηκειείο θαη πγηείο (κε βηβιηάξην πγείαο ζην πνίν λα θαίλεηαη φηη εμεηάζηεθαλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν). 

Λα έρνπλ εθπαηδεπηεί απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ηηο 

νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο θαηά ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ ηξνθίκσλ θαη λα ππάξρεη ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζε. Λα απαζρνινχληαη ζην σξάξην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Παξάξηεκα Α πνπ αθνινπζεί 

θαζεκεξηλά θαη ηηο αξγίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ εηδηθψλ Κνλάδσλ ηνπ, ή 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη ην Λνζνθνκείν, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Σξαπεδαξίαο ηνπ Πξνζσπηθνχ,  

θ.ιπ. έηζη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

• Οη Σξαπεδνθφκνη λα έρνπλ απνιπηήξην Ιπθείνπ 

• Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζρέδηα θαη ρξψκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζα απνηειείηαη 

απφ:  

• Παληειφλη ρσξίο ηζέπεο (αλνηρηφρξσκν)  

• Πνπθάκηζν ή ζαθάθη κε καθξηά καλίθηα κε καλζέηα ρσξίο ηζέπεο (αλνηρηφρξσκν)  

• Θάιπκκα θεθαιήο (ζθνχθν πνπ λα θαιχπηεη πιήξσο ηα καιιηά)  

• Παπνχηζηα ή ζακπψ ρακειά θαη αζφξπβα θαηά ην πεξπάηεκα  

• Πνδηά κε θνξδφλη ζην ιαηκφ κε θνχκπσκα πνπ ζα αιιάδεηαη θαζεκεξηλά (αλνηρηφρξσκε)  

Ζ ζηνιή ζα πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξή θαη λα αιιάδεη ηαθηηθά (θάζε θνξά πνπ είλαη βξψκηθε θαη 
ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα) ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ δαπάλε γηα ηε ζηνιή θαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηεο, ζα 
βαξχλεη ην ηδησηηθφ ζπλεξγείν. Δηδηθέο απαηηήζεηο ζηε ζηνιή (κάζθα γάληηα) ή θαη εμ νινθιήξνπ 
μερσξηζηή ζηνιή ζε θιηληθέο ή κνλάδεο κε αλνζνθαηαζηαικέλνπο ή ηδηαίηεξα κνιπζκαηηθνχο αζζελείο ζα 
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θιηληθέο ή κνλάδεο θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο.  
 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ην λνζνθνκείν δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο λα επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε.  
5) Θαζήθνληα Πξνζσπηθνύ  
Θαζήθνληα καγείξσλ  
Δίλαη ππεχζπλνο γην ην καγεηξείν, γηα ηελ επηκειεκέλε θαη έγθαηξε παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ ζχκθσλα κε 
ην δηαηηνιφγην.  
Δθηεινχλ εληνιέο ηνπ πξντζηακέλνπ ή ηνπ αξρηκάγεηξα ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο. Δλεκεξψλνπλ θαη 
ελεκεξψλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ηξφθηκα ή ηπρφλ 
βιάβεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα.  
Δθηεινχλ ηηο βαζηθέο δηαηξνθηθέο ζπλζέζεηο θαζψο θαη ηηο εηδηθέο δίαηηεο ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ησλ 
δηαηηνιφγσλ, ηεξψληαο φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο. 
Δπηκειείηαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαγεηνχ, 
εηζεγνχκελνο θάζε ζρεηηθφ κέηξν.  
Παξαιακβάλεη θαζεκεξηλά απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηελ αλαγθαία πνζφηεηα πιηθψλ γηα ην εκεξήζην θαγεηφ κε 
βάζε ην δηαηηνιφγην θαη θξνληίδεη ην ζρεηηθφ δειηίν.  
Φξνληίδεη γηα ην ζεξβίξηζκα ηνπ πξνγεχκαηνο θαη ηνπ κεζεκβξηλνχ γεχκαηνο θαη είλαη απνθιεηζηηθά 
ππφινγνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ζπληήξεζε, ζσζηή ρξήζε θαη θχιαμε ησλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ θαη ινηπψλ 
εηδψλ εζηηάζεσο σο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Καγεηξείνπ, επζπλφκελνο γηα θάζε απψιεηα 
ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή. Πξνηείλεη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ ζεσξεί απαξαίηεην γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ Καγεηξείνπ.  
Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε, ηαθηνπνίεζε ησλ πξνκεζεπφκελσλ ηξνθίκσλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο 
απνζήθεπζεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηάμε ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο απηψλ.  



ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο βνεζείηαη απφ ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ καγεηξείνπ ή απφ ην πξνζσπηθφ 
θαζαξηφηεηαο κε ππφδεημε ηνπ πξντζηακέλνπ.  
Θαζήθνληα Σξαπεδνθόκσλ   

• εξβίξηζκα ησλ θχξησλ θαη ελδηάκεζσλ γεπκάησλ (θπξίσο γεχκα, ζαιάηα, ζπλνδεπηηθά ηπξί θαη 

θξνχην) ζηνπο αζζελείο. Πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα ζπκβνπιεχνληαη ηνλ θαηάινγν κε ηα νλφκαηα 

θαη ηηο δίαηηεο ησλ αζζελψλ.  

• Κεηαθνξά θαγεηνχ πξνο Σκήκαηα πνπ δηθαηνχληαη (ηξαπεδαξία, θιεηζηά ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη 

λπθηεξηλά).  

• Παξαζθεπή αιεζκέλσλ γεπκάησλ ζε αζζελείο κε εηδηθέο δίαηηεο.  

• Σνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζθεπψλ ζηα ξάθηα θαη δηαρσξηζκφο πιαζηηθψλ πηάησλ πξηλ ην ζέξβηο.  

• Απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο ηνπ Λνζνθνκείνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο θαη 

κε ρξνλνδηάγξακκα νη ππνρξεψζεηο ησλ.  

• Ο ηξφπνο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ.  

• Όηαλ ηειεηψζνπλ φιεο νη εξγαζίεο, ε θνπδίλα θιεηδψλεηαη θαη ην θιεηδί παξαδίδεηαη ζηε ππεξεζία 

πνπ νξίδεη ην Λνζνθνκείν.  

• Θαζαξίδεη θαη απνιπκαίλεη ηα ζθεχε θαη ηνλ αθίλεην θαη θηλεηφ εμνπιηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ 

Σκήκαηνο (θεληξηθή θνπδίλα, ζάιακνη πξνεηνηκαζίαο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πάγθνη, θνχξλνη 

θ.ιπ.).  

• Θαζαξίδεη θ:ηη απνιπκαίλεη φιεο ηηο επηθάλεηεο κεηά απφ ην γεληθφ θαζαξηζκφ ηνπ Σκήκαηνο, κεηά 

απφ εληνκνθηνλία/κπνθηνλία, αιιά θαη φπνηε άιινηε θξηζεί απαξαίηεην. 

• Θαζαξίδεη, απνιπκαίλεη θαη ηαθηνπνηεί ηνπο ρψξνπο ηεο ιάληδαο θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

απηήο (π.ρ. πιπληήξην ζθεπψλ, θιπ) 

• Δθηειεί θάζε άιιε εξγαζία ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο κε ππφδεημε ηνπ Κάγεηξα  

• Θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί εδψ ε απνκάθξπλζε ηξνθίκσλ, έζησ θαη κε θαηάιιεισλ πξνο 

δηάζεζε, απφ ην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ, εθηφο ηνπ φηη είλαη λνκηθψο θνιάζηκε, είλαη κεξηθέο θνξέο 

θαη επηθίλδπλε  

• . ΣΡΑΠΔΕΟΘΟΚΟΗ Δθηεινχλ εληνιέο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο. Έιεγρνο θαη 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο πιπληεξίνπ δίζθσλ θαη πηάησλ. Πξνεηνηκαζία πξσηλνχ γεχκαηνο θαη δηαλνκή 

ηνπ. Πεξηζπιινγή δίζθσλ θαη πηάησλ ησλ θιηληθψλ απφ ην πξσηλφ γεχκα. Πιχζηκν δίζθσλ θαη 

ζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηαθηνπνίεζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. Πξνεηνηκαζία 

θνπή άξηνπ. Πξνεηνηκαζία θνξδέιαο (π.ρ. ζεξβίηζηα θ.ι.π.). Κεζεκεξηαλή δηαλνκή γεχκαηνο. 

Πεξηζπιινγή δίζθσλ θαη πηάησλ ησλ θιηληθψλ απφ ηε κεζεκεξηαλή ζίηηζε. Δπηζηξέθνληαο 

εηζέξρνληαη απφ ηελ είζνδν ησλ αθαζάξησλ, θάλνπλ πξφρεηξν θαζαξηζκφ ησλ ζεξβίηζησλ απφ ηα 

ππνιείκκαηα ησλ ηξνθψλ, ηνπνζεηνχλ ηα πξνο πιχζε ζθεχε ζην πιπληήξην θαη πιέλνπλ κε θαπηφ 

λεξφ θαη ζαπνπλάδα ν θαζέλαο ην ηξφιετ πνπ ρξεζηκνπνίεζε. πιινγή εληνιψλ δηαηηψλ απφ ηηο 

θιηληθέο γηα ηελ βξαδηλή ζίηηζε. Δπηζηξέθνληαο εηζέξρνληαη απφ ηελ είζνδν ησλ αθαζάξησλ, 

θάλνπλ πξφρεηξν θαζαξηζκφ ησλ ζεξβίηζησλ απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ ηξνθψλ, ηνπνζεηνχλ ηα 

πξνο πιχζε ζθεχε ζην πιπληήξην θαη αθνχ πιπζνχλ πξνεηνηκάδνπλ ηα ζεξβίηζηα θαη ηνπο δίζθνπο 

γηα ηελ απνγεπκαηηλή δηαλνκή θαη πιέλνπλ κε θαπηφ λεξφ θαη ζαπνπλάδα ν θαζέλαο ην ηξφιετ πνπ 



ρξεζηκνπνίεζε. Απαγνξεχεηαη λα γίλεηαη θαζαξηζκφο ζθεπψλ ζηηο θιηληθέο. Ο δίζθνο ησλ αζζελψλ 

ζπιιέγεηαη απφ ην πξνζσπηθφ θαη ν θαζαξηζκφο γίλεηαη ζην ηκήκα δηαηξνθήο. Θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπο απφ ηε δηαλνκή ησλ γεπκάησλ αδεηάδνπλ ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ ζηνπο θάδνπο 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην ρψξν ησλ πιπληεξίσλ. Απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε απνξξηκκάησλ 

θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο δηαζπνξάο κηθξνβίσλ. πκκεηνρή ζηε κεξηδνπνίεζε θαη ηνπνζέηεζε ζε 

δίζθνπο, ζεξβίηζησλ θαη φηη πξνβιέπεη ην εκεξήζην κελνχ ζε ζπκπιεξψκαηα (π.ρ. θξέκα, 

γαηνχξηη, θ.α.) ζχκθσλα κε ηελ αηνκηθή δίαηηα ηνπ αζζελή θαη ν έηνηκνο αηνκηθφο δίζθνο 

ηνπνζεηείηαη ζην αληίζηνηρν ηξφιετ κεηαθνξάο γεπκάησλ. Απνρψξεζε απφ ην ηκήκα γηα ηελ 

δηαλνκή ζηηο θιηληθέο θαη ζέξβηο αζζελψλ ππφ ηελ παξνπζία λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ 

ζπιινγή ησλ δίζθσλ ζα γίλεηαη 30 ιεπηά κεηά ην ζεξβίξηζκα ηνπ ηειεπηαίνπ αζζελή. Γελ 

επηηξέπεηαη λα κέλνπλ δίζθνη κε θαγεηφ ζηελ θιηληθή κε ην πέξαο ηεο βξαδηλήο δηαλνκήο. 

Πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ δελ δείπλεζαλ θαη επηζπκνχλ λα θξαηήζνπλ ην γεχκα, ππνρξενχληαη λα 

ην αλαθέξνπλ ζηνλ ππεχζπλν λνζειεπηή ηεο θιηληθήο. Δπηζηξέθνληαο εηζέξρνληαη απφ ηελ είζνδν 

ησλ αθαζάξησλ, θάλνπλ πξφρεηξν θαζαξηζκφ ησλ ζεξβίηζησλ απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ ηξνθψλ, 

ηνπνζεηνχλ ηα πξνο πιχζε ζθεχε ζην πιπληήξην θαη πιέλνπλ κε θαπηφ λεξφ θαη ζαπνπλάδα ν 

θαζέλαο ην ηξφιετ πνπ ρξεζηκνπνίεζε. Απαγνξεχεηαη λα γίλεηαη θαζαξηζκφο ζθεπψλ ζηηο θιηληθέο. 

Ο δίζθνο ησλ αζζελψλ ζπιιέγεηαη απφ ην πξνζσπηθφ θαη ν θαζαξηζκφο γίλεηαη ζην ηκήκα 

δηαηξνθήο. Θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηε δηαλνκή ησλ γεπκάησλ αδεηάδνπλ ηα ππνιείκκαηα 

ηξνθψλ ζηνπο θάδνπο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην ρψξν ησλ πιπληεξίσλ. Απαγνξεχεηαη ε 

δηαθίλεζε απνξξηκκάησλ θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο δηαζπνξάο κηθξνβίσλ. Σνπνζέηεζε ησλ 

θαζαξψλ ζθεπψλ ηνπ καγεηξείνπ πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο. Πιχζηκν 

πιπληεξίσλ θαη λεξνρπηψλ. Φξνληίδα γηα ηελ ζρνιαζηηθή δηαηήξεζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο. Φξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξή θαζεκεξηλή ηνπο εκθάληζε θαη ηεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο πγηεηλήο. πκκεηνρή ζηελ ηαθηή απνιχκαλζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο. Έλα (1) άηνκν ζα 

επηηεξεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηξαπεδαξίαο πκκεηέρεη ζην αληηθείκελν εξγαζίαο ησλ ηξαπεδνθφκσλ 

ην ρξφλν πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ζηελ ηξαπεδαξία. Θαζαξηφηεηα εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. κπελ 

καξί, πάγθνπο, ηξαπέδηα, θαξέθιεο, ςπγεία, θ.α.). Κεξηδνπνίεζε θαγεηνχ. Δπηηξέπεη ηε ζίηηζε 

ζηελ ηξαπεδαξία κφλν ζηνπο εθεκεξεχνληεο ηαηξνχο. ην ηέινο ηεο βάξδηαο νθείιεη λα αθήζεη ηα 

ζθεχε θαη ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο. Φξνληίδεη γηα ηελ θαζαξή θαζεκεξηλή εκθάληζε θαη ηεξεί ηνπο 

θαλφλεο πγηεηλήο. πκκεηνρή ζηελ ηαθηή απνιχκαλζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο. πκκνξθψλνληαη 

πξνο ηηο νδεγίεο ησλ καγείξσλ θαη ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηνπο φπνηε θξηζεί αλαγθαίν  

Πξνζσπηθό θαη Ωξάξην Δξγαζίαο  
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί ην παξαθάησ 
πξνζσπηθφ ζε θαζεκεξηλή βάζε:  
Έλα (1) Κάγεηξα κε 7σξε βάξδηα (Πξσηλή: 07:00-14:00 θαη Απνγεπκαηηλή 13.00-8.00  ) ζχκθσλα κε ην 
πξφγξακκα ηα Τπεξεζίαο ησλ Καγεηξείσλ πνπ ζα ηνπ θνηλνπνηείηαη   
Γχν (2) Σξαπεδνθφκνπο  κε 8σξε βάξδηα (Πξσηλή 07:00-15:00, Απνγεπκαηηλή 12:00-20:00)  
Ο αλάδνρνο νθείιεη, λα αληηθαζηζηά άκεζα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απνπζηάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κε 
άιιν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ψζηε ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ αλά βάξδηα λα κε κεηαβάιιεηαη.  
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη, ζηαζεξφ θαη εθπαηδεπκέλν.  
ην Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα ππάξρεη νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 
αλαδφρνπ, θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πξνζσπηθφ ζα γλσζηνπνηείηαη άκεζα ζην ηκήκα.  
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο ην λνζνθνκείν δηθαηνχηαη ζχκθσλν κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο λα επηβάιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε.  
 
 
 
 
 



 
 
ΠΗΛΑΘΑ ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΟΤ ΑΛΘΡΩΠΗΛΟΤ ΓΤΛΑΚΗΘΟΤ 

ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΔ ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΔ ΑΒΒΑΣΟ  ΘΤΡΗΑΘΖ ΑΡΓΗΔ 
ΒΑΡΓΗΑ/ΑΣΟΚΑ ΤΛΟΙΟ 

 
ΒΑΡΓΗΑ/ΑΣΟΚΑ ΤΛΟΙΟ 

 ΠΡΩΗΛΖ ΑΠΟΓΔΤΚΑΣΗΛΖ ΠΡΩΗΛΖ ΑΠΟΓΔΤΚΑΣΗΛΖ 
ΚΑΓΔΗΡΟΗ 1 1 2 1 1 2 
ΣΡΑΠΔΕΟΘΟΚΟΗ 1 1 2 1 1 2 
ΤΛΟΙΟ 
ΒΑΡΓΗΑ 

2 2 4 2 2 3 

ΤΛΟΙΟ ΑΣΟΚΩΛ ΖΚΔΡΑ 4 4 
ΤΛΟΙΟ ΩΡΩΛ ΖΚΔΡΑ 30 30 

 
εκείσζε 
Ζ δηαλνκή ησλ γεπκάησλ αθνξά φιεο ηηο θιηληθέο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηελ ΚΣΛ θαη ηελ ηξαπεδαξία ησλ 
γηαηξψλ 
Θάζε βάξδηα ζα είλαη 8 ψξεο γηα ηνπο ηξαπεδνθφκνπο θαη 7 ψξεο γηα ηνπο καγείξνπο 
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