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ΘΕΛΑ: «Τπ. απ. Φ180/2022 ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ανάδειξη
αναδόσος για ηην ανάθεζη ςπηπεζιών ενίζσςζηρ ηος πποζυπικού ηος μαγειπείος
(CPV: 55322000-3, Τπηπεζίερ παπαζκεςήρ γεςμάηυν) σπονικήρ διάπκειαρ ηπιών (3)
μηνών και πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 14.169,48€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με
κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά (βάζει
ηιμήρ)»
ΣΟ ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΑΘΗΜΩΜ «ΘΠΠΟΙΡΑΣΕΘΟ»

Έσονηαρ ςπότη:
1. Σν λ.4915/2022 (ΦΔΚ 63/Α’/24.03.2022), άξζξν 79, «Δγθξίζεηο ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ,
πινπνίεζε έξγσλ θαη παξνρή ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ γηα ηε βειηίσζε θαη
αλάπηπμε θηηξηαθώλ ππνδνκώλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ησλ επνπηεπόκελσλ θνξέσλ,
ηνπ Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Δπγελίδεηνπ Θεξαπεπηεξίνπ θαη γηα ηελ
πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ή ππεξεζηώλ».
2. Σν λ.4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α’/09.03.2021) «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» όπσο ηζρύεη.
3.Σνλ λ.4412/8-8-16 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ

[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ].
4.Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο από ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Καζνξηζκόο ΚΑΑ».
5.Σνλ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο.
6.Σνλ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/26.03.2014), «Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο».
7.Σνλ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/A/29.05.13) «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
Γηαηάμεηο».
8.Σνλ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.
3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9.Σνλ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο θαη Άιιεο δηαηάμεηο»
όπσο ηζρύεη.
10.Σνλ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λόκσλ...θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
11.Σνλ λ.3846/(ΦΔΚ 66Α΄/11-05-2010), άξζξν 24 πνπ αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ λ.3580/07.
12.Σνλ λ.3580/07(ΦΔΚ/134 Α /18-06-2007) Πεξί Πξνκεζεηώλ ησλ Ννζνθνκείσλ.
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13.Σνλ λ.3329/2005 (ΦΔΚ /81 Α/ 2005) «Πεξηθεξεηαθή πγθξόηεζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο».
14.Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974/2013 (Β’ 299) Κ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», όπσο
ηζρύεη.
15.Σελ ππ. αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.:88838/19 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο «Γηνξηζκόο λένπ Γηνηθεηή ζην Γ.Ν.Α.
“Ιππνθξάηεην’’» (ΦΔΚ 16/ΤΟΓΓ/14.01.2020).
16.Σελ ππ. αξ. ΑΓ. 19/12-10-2022 (ζέκα 14ν), έγθξηζεο όξσλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. (ΑΓΑ: ΦΒΟΔ4690ΧΞ9Δ, ΑΓΑΜ: 22REQ011437899 2022-10-18).
17.Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνύ ησλ
14.169,48€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 2011/17-10-2022 Απόθαζε
αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΧΑΦ4690Χ-ΘΒΒ, ΑΓΑΜ: 22REQ011437919 2022-10-18).
ΠΡΟΙΑΚΕΘ

1.

Σελ εηαηξεία Myservices security and facility AE,

λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ

παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηεο παξνύζεο, ζε θιεηζηό θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε
«Τπ. απ. Φ180/2022 ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ανάδειξη αναδόσος για ηην
ανάθεζη ςπηπεζιών ενίζσςζηρ ηος πποζυπικού ηος μαγειπείος (CPV: 55322000-3, Τπηπεζίερ
παπαζκεςήρ γεςμάηυν) σπονικήρ διάπκειαρ ηπιών (3) μηνών και πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ
14.169,48€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από
οικονομική άποτη πποζθοπά ( βάζει ηιμήρ), ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηόθνιιν) ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη
ηελ 26η Οκηυβπίος 2022, ημέπα Σεηάπηη και ώπα 9:00π.μ. Η απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο
ζα γίλεη ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο 26 Οκηυβπίος 2022, ημέπα Σεηάπηη και ώπα
11:00π.μ. Η πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ δελ ζα ιεθζεί ππόςε.

2.

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ. Σκεκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο

πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.

3.

Πεξηερόκελν πξνζθνξάο: Ο ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε θιεηζηό

θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:
3.1. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: α) απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε απηνύο β) νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ηθαλνπνηνύλ ηηο
παξαηηζέκελεο ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120
εκέξεο από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
3.2. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ηηκή ηνπ πξνζθέξνληνο
γηα θάζε ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο.
3.3. Καζώο θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
1. απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρεη ιόγνο απνθιεηζκνύ από ηνπο
αλαθεξόκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ή ειιείςεη απηνύ,
άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ή ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία
εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απόθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηόλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό
πξόζσπν, ην απόζπαζκα ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, όηαλ ην λνκηθό
πξόζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ, γηα ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ.
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2. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ,
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιύπηνπλ ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.
3. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ,
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ
πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ
ειιεληθνύ δηθαίνπ.
4. πηζηνπνηεηηθό όηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην.

4.

Παξαδνηέα / Υξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα ζπλαθζεί ζύκβαζε ζύκθσλα κε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ147/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ», όπσο
ηζρύνπλ. ε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ αλάδνρν έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16.

5.

Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο: Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο δηάξθεηαο 3 κελώλ δελ δύλαηαη

λα ππεξβεί ην πνζό ησλ 14.169,48€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.

6.

Η θαηαθύξσζε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).

7.

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (κεληαίσο) θαη κεηά ηελ πιήξε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή

παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ην αληίζηνηρν πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο πξνο
ηνύην επηηξνπήο θαη ηελ πξνζθόκηζε ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ.

8.

Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή

www.hippocratio.gr Σκήκα Πξνκεζεηώλ Γηαγσληζκνί - Γηαπξαγκαηεύζεηο.

Ο ΑΜΑΠΚΗΡΩΣΗ ΔΘΟΘΙΗΣΗ

ΘΩΑΜΜΗ ΙΑΡΟΤΖΟ

ςνημμένα: Πέληε (5) ζειίδεο
- Παξάξηεκα Α: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
- Παξάξηεκα Β: Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Εζυηεπική διανομή:
- Τπνδηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ
- Σκήκα Πξνκεζεηώλ

3

ΑΔΑ: 67ΞΝ4690ΩΣ-ΑΘΕ

22PROC011465569 2022-10-21
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Ο ενδιαφερόμενοσ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει ςτο Νοςοκομείο ςυνολικά ΔΥΟ (2) άτομα εβδομαδιαία που
το κακζνα κα απαςχολείται ςε εξάωρθ ανά θμζρα (6 ϊρεσ) εργαςία.
Συγκεκριμζνα, θ ανάδοχοσ εταιρεία κα παρζχει ΕΝΑ (1) άτομο ΔΕ Μαγείρων τθν εβδομάδα για ζξι (6) ϊρεσ τθν θμζρα, ςε
πρωινι ι απογευματινι βάρδια και ΕΝΑ (1) άτομο ΥΕ Βοθκϊν Μαγείρων τθν εβδομάδα για ζξι (6) ϊρεσ τθν θμζρα ςε
πρωινι ι απογευματινι βάρδια, ανάλογα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργαςίασ που κα διαμορφϊνεται από το Τμιμα
Διατροφισ.
Οι εργαηόμενοι του αναδόχου κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτο υπάρχον πρόγραμμα εργαςίασ του μαγειρείου και αυτό κα
αποςτζλλεται κάκε τελευταία εργάςιμθ τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ με φαξ ι κα ανακοινϊνεται ςε άτομο τθσ εταιρείασ
το οποίο κα ζχει προκακοριςτεί από τθν εταιρεία ότι κα ςυνεννοείται με το Τμιμα Διατροφισ και κα είναι υπεφκυνο για
οποιαδιποτε ενθμζρωςθ αφορά ςτουσ εργαηόμενουσ αυτισ ςτο μαγειρείο.
ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οι ΔΕ Μάγειροι κα πρζπει να ζχουν πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριο τίτλο ειδικότθτασ Μαγειρικισ Τζχνθσ ι να είναι
Τεχνικόσ Μαγειρικισ Τζχνθσ ι Τεχνίτθσ Μαγειρικισ Τζχνθσ ι Τεχνικόσ Μαγειρικισ Τζχνθσ – Αρχιμάγειρασ (chef) ι
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριο τίτλο των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι
Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικισ
Επαγγελματικισ Σχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: οι κάτοχοι πτυχίων Βαςικισ Εκπαίδευςθσ του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΤΕΚ)
του τμιματοσ του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Αϋ) Μαγειρικισ Τζχνθσ διετοφσ κφκλου ςπουδϊν υποχρεοφνται να προςκομίςουν
και απολυτιριο τίτλο τουλάχιςτον Γ. Γυμναςίου.
Οι Βοθκϊν Μαγείρων να ζχουν απολυτιριο τίτλο τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (δθλαδι απολυτιριο τίτλο
τριταξίου Γυμναςίου ι για όςουσ ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το ζτοσ 1980 απολυτιριο τίτλο Δθμοτικοφ Σχολείου) ι
ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο Κατϊτερθσ Τεχνικισ ςχολι του Ν.Δ.580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Εδικισ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλο ιςότιμο τίτλο τθσ
αλλοδαπισ.
Οι εργαηόμενοι κα πρζπει να:
1) είναι αρτιμελείσ και υγιείσ, χωρίσ ςοβαρά οςτικά, μυικά (με βιβλιάριο υγείασ ςτο ποίο να φαίνεται ότι εξετάςτθκαν το
τελευταίο τρίμθνο) και ψυχιατρικά νοςιματα, ϊςτε να δφνανται να ανταποκρίνονται ςτισ χειρονακτικζσ εργαςίεσ ςτο χϊρο
του Μαγειρείου και να ςυνεργάηονται αρμονικά με το προςωπικό εργαςίασ.
2) πλθροφν τισ προχποκζςεισ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία.
3) απαςχολοφνται ςε εξάωρο ωράριο (6 ϊρεσ), κακθμερινά και τισ αργίεσ, ζτςι όπωσ κα προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ, ςε
ωράριο πρωινό ι απογευματινό και εργαςία εξαιμερθ, όπωσ κα ορίηεται κάκε εβδομάδα από το πρόγραμμα εργαςίασ του
Μαγειρείου.
4) ακολουκοφν και εφαρμόηουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργαςίασ του Μαγειρείου, το οποίο κα εκπονείται ςε
εβδομαδιαία βάςθ από το Τμιμα Διατροφισ κάκε τελευταία εργάςιμθ θμζρα τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ και κα
υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο του τμιματοσ. Το Τμιμα Διατροφισ μπορεί να μεταβάλλει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ οπότε και οι εργαηόμενοι του αναδόχου κα πρζπει να προςαρμοςτοφν παρακολουκϊντασ
το τροποποιθμζνο πρόγραμμα.
5) υπογράφουν κακθμερινά ςε παρουςιολόγιο που κα ζχει και κα προςυπογράφει ο Προϊςτάμενοσ του Τμιματοσ
Διατροφισ κατά τθν είςοδο και ζξοδο από το χϊρο εργαςίασ. Σε περίπτωςθ αιφνίδιασ απουςίασ εργαηομζνου (αςκζνεια,
ζκτακτο γεγονόσ κ.τ.λ.) θ εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να καλφψει το κενό άμεςα με άλλον εργαηόμενο.
6) φοροφν ςτολι εργαςίασ ςφμφωνθ με τα ςχζδια και χρϊματα του Νοςοκομείου. Υποχρεωτικά κάκε εργαηόμενοσ κα ζχει
ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο ςτικοσ πλαςτικοποιθμζνθ ταυτότθτα με ευκρινι τα ςτοιχεία: ειδικότθτα-ονοματεπϊνυμο και το
διακριτικό ςιμα τθσ εταιρείασ. Η ςτολι εργαςίασ κα πρζπει να είναι πάντα κακαρι και ςιδερωμζνθ και να αλλάηει τακτικά
(κάκε φορά που είναι βρϊμικθ και τουλάχιςτον 3 φορζσ τθν εβδομάδα) ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγιεινισ, ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ προςταςία τθσ αςφάλειασ των τροφίμων. Η δαπάνθ για τθ ςτολι και το κόςτοσ κακαριςμοφ τθσ κα
επιβαρφνει το ιδιωτικό ςυνεργείο. Ο κακαριςμόσ τθσ ςτολισ δε κα γίνεται από κάκε ζνα εργαηόμενο ξεχωριςτά, αλλά
ςυνολικά από το ςυνεργείο/εταιρεία. Η εταιρεία οφείλει να χορθγεί τισ ςτολζσ εργαςίασ και τισ αδιάβροχεσ ποδιζσ για τισ
κακθμερινζσ ανάγκεσ εργαςίασ του προςωπικό. Επίςθσ, οφείλει να χορθγεί γάντια μιασ χριςεωσ (κατάλλθλα για επαφι με
τρόφιμα) και ςκοφφουσ.
7) εφαρμόηουν τισ οδθγίεσ περί ατομικισ υγιεινισ και αςφάλειασ τροφίμων και να παρακολουκοφν τισ ανάγκεσ χριςθσ
γαντιϊν και άλλων μζτρων προςταςίασ.
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8) διακατζχονται από πνεφμα καλισ ςυνεργαςίασ με τουσ ςυναδζλφουσ όλων των ειδικοτιτων με τουσ οποίουσ
ςυνεργάηονται, προκειμζνου για τθν αρμονικι διεξαγωγι των εργαςιϊν και τθν ευθμερία του προςωπικοφ εργαςίασ.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Η εταιρεία ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ ζργου αναλαμβάνει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ να παίρνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα
για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι
πράγματα και να εφαρμόηει τθν Εργατικι Νομοκεςία. Η εταιρεία επιβαρφνεται για κάκε βλάβθ ι καταςτροφι που μπορεί
να προκλθκεί από το προςωπικό τθσ.
Το προςωπικό τθσ εταιρείασ κα είναι ςτακερό ςε αρικμό και πρόςωπα και εκπαιδευμζνο. Θα υπάρχει μια δοκιμαςτικι
περίοδοσ ενόσ (1) μινα κατά τθν οποία το προςωπικό κα εκπαιδευτεί και κα προςαρμοςτεί ςτθν εργαςία του ςτουσ
χϊρουσ του νοςοκομείου, με τθ δυνατότθτα να αλλάξει ςε περίπτωςθ που δεν πλθρεί τισ προχποκζςεισ ι δεν αποδίδει το
αναμενόμενο, αλλά μετά το πζρασ αυτισ τθσ περιόδου δεν επιτρζπονται περαιτζρω αλλαγζσ προςωπικοφ, παρά μόνο
κατόπιν υπόδειξθσ για λόγουσ εργαςιακοφσ από το Τμιμα Διατροφισ.
Το προςωπικό κα παραμζνει ςτακερό και μόνιμο και δεν κα απαςχολείται ςε άλλεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ
εταιρείασ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ καλι του απόδοςθ και να αποφεφγεται θ κόπωςθ με ςυνζπεια τθν εμφάνιςθ
εργατικϊν ατυχθμάτων. Η εταιρεία κα πρζπει να κατακζςει ςτα δικαιολογθτικά τθσ και υπεφκυνθ διλωςθ ότι το
προςωπικό τθσ δεν απαςχολείται ςε άλλθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Στο νοςοκομείο κα υπάρχει ονομαςτικό
κατάλογοσ των εργαηομζνων ςτο χϊρο των τροφίμων, ο οποίοσ κα είναι κεωρθμζνοσ από τθν Επικεϊρθςθ εργαςίασ, ενϊ
οποιαδιποτε μεταβολι ςτο προςωπικό, κα γνωςτοποιείται γραπτά ςτο νοςοκομείο.
Απαγορεφεται θ με οποιοδιποτε τρόπο απαςχόλθςθ εργαηομζνων που μεταφζρονται από διαφορετικι απαςχόλθςθ π.χ.
από το ςυνεργείο κακαριότθτασ ςτο χϊρο των τροφίμων.
Το προςωπικό κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνο από τθν ανάδοχο εταιρεία, όπωσ προβλζπουν οι κείμενεσ διατάξεισ και θ
ανάδοχοσ εταιρεία/επιχείρθςθ υποχρεοφται να προςκομίηει ςτο Νοςοκομείο μθνιαίεσ καταςτάςεισ του ΙΚΑ, όπου να
αποδεικνφει τα παραπάνω.
Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία παραβαίνει τουσ παραπάνω όρουσ, το Νοςοκομείο δικαιοφται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ να επιβάλλει τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθ διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ και να κθρφςςει ζκπτωτθ τθν
εταιρεία.
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
Για το χϊρο των Αποδυτθρίων του Προςωπικοφ του ςυνεργείου, κα πρζπει να υπάρχει ειδικι πρόβλεψθ από το
Νοςοκομείο.
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΤ ΜΑΓΕΙΡΑ
Προετοιμαςία και παραςκευι γευμάτων ςφμφωνα με το θμεριςιο πρόγραμμα που κακορίηεται από το Τμιμα Διατροφισ
του νοςοκομείου. Διανομι τροφίμων ςτο Οικονομείο. Εκτζλεςθ των εντολϊν του υπεφκυνου μαγείρου τθσ βάρδιασ.
Ο χϊροσ εργαςίασ των Μαγείρων και Βοθκϊν Μαγείρων κα είναι ςτα Μαγειρεία. Τόςο ο Μάγειρασ όςο και οι Βοθκοί
Μαγείρων εκτόσ των κακθκόντων τουσ που αφοροφν ςτθν προετοιμαςία και μαγείρεμα των τροφίμων για τουσ αςκενείσ
και τουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ του νοςοκομείου, κα πρζπει να ανταποκρίνονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του
διαμορφοφμενου προγράμματοσ εργαςίασ του Μαγειρείου και ςτισ ανάγκεσ του Οικονομείου, διανζμοντασ τα διάφορα
τρόφιμα ςτισ τραπεηοκόμεσ των αντίςτοιχων κλινικϊν, ςφμφωνα με τισ θμεριςιεσ καταςτάςεισ των μαγειρείων. Η
εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί από τουσ ιδθ εργαηόμενουσ ςτο Μαγειρείο.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΤΓΕΙΑ
Απαγορεφεται θ, με οποιαδιποτε ιδιότθτα, απαςχόλθςθ ςε χϊρουσ εργαςίασ με τρόφιμα οποιουδιποτε ατόμου είναι
γνωςτό ι υπάρχουν υπόνοιεσ ότι πάςχει από νόςθμα που μεταδίδεται δια των τροφϊν ι ατόμου που ζχει διάρροια ι
μολυςμζνα τραφματα ι ζχει προςβλθκεί από δερματικι μόλυνςθ και υφίςταται άμεςοσ ι ζμμεςοσ κίνδυνοσ μόλυνςθσ
των τροφίμων από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ.
Σφμφωνα με απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ Πρόνοιασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με αρ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797
(ΦΕΚ 1199/τ.β'/11-04-2012 και ΑΔΑ Β4ΩΝΘ-14Ι), τα βιβλιάρια υγείασ εργαηομζνων ςε καταςτιματα υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ καταργοφνται και αντϋ αυτϊν εκδίδονται Πιςτοποιθτικά Υγείασ από γιατροφσ του Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ
τομζα. Το προςωπικό τθσ εταιρείασ κα πρζπει απαραίτθτα να ζχει αυτό το Πιςτοποιθτικό Υγείασ που να πιςτοποιεί ότι δεν
πάςχει από νοςιματα που μποροφν να μεταδοκοφν με τα τρόφιμα. Υποχρεωτικι είναι θ ακτινογραφία κϊρακοσ κακϊσ και
θ καλλιζργεια και παραςιτολογικι κοπράνων.
Σε περίπτωςθ που ςτο προςωπικό παρουςιαςτεί κάποιο από τα παραπάνω νοςιματα ο/οι υπεφκυνοι τθσ εταιρείασ
ζχουν τθν νομικι υποχρζωςθ να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν πρόλθψθ του κινδφνου μόλυνςθσ τροφίμων.
Τα μζτρα περιλαμβάνουν αποκλειςμό από τθν εργαςία για όςο διάςτθμα κρικεί αναγκαίο και αντικατάςταςι του για όςο
διάςτθμα απουςιάηει. Για να επιςτρζψει ςτθν εργαςία του μετά από αςκζνεια απαιτείται ιατρικι βεβαίωςθ.
Ο υπεφκυνοσ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ πρζπει να ενθμερϊνεται κακθμερινά από τουσ εργαηόμενουσ, ςτθν αρχι
τθσ βάρδιασ, για τυχόν φπαρξθ προβλθμάτων υγείασ. Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία/επιχείρθςθ παραβαίνει τουσ
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παραπάνω όρουσ, το Νοςοκομείο δικαιοφται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ να τθσ επιβάλει κυρϊςεισ.
Για τθν εφαρμογι τθσ υγιεινισ, υπεφκυνθ απζναντι ςτο Νοςοκομείο είναι θ εταιρεία. Το δειγματολθπτικό ζλεγχο
υγείασ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ δφναται να αςκεί το Νοςοκομείο (με το Τμιμα Διατροφισ και ςε ςυνεργαςία με τθν
Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων).

ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ των τροφίμων υπάρχουν γενικζσ απαιτιςεισ για τουσ χϊρουσ παραςκευισ,
επεξεργαςίασ και φφλαξθσ των τροφίμων, απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ για τθν αποκικευςθ, διατιρθςθ και μεταφορά
τροφίμων, απαιτιςεισ για τθν προςταςία τθσ αςφάλειασ των τροφίμων από επικίνδυνεσ ουςίεσ, τρωκτικά και ζντομα,
απαιτιςεισ παροχϊν νεροφ, ατμοφ, πάγου, θλεκτρικοφ, εξαεριςμοφ κ.λπ.
Ακρογωνιαίοσ λίκοσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ των τροφίμων είναι θ υγεία και ατομικι υγιεινι του
προςωπικοφ και θ κατάρτιςι του ςε κζματα που αφοροφν τθν διαχείριςθ των τροφίμων ςτο Νοςοκομείο.
Το προςωπικό που εργάηεται ςτουσ χϊρουσ τροφίμων είναι δυνατόν να αποτελεί κίνδυνο επιμόλυνςθσ για τα
τρόφιμα και γιϋ αυτό κα πρζπει να εκπαιδεφεται ςε κανόνεσ υγιεινισ και οδθγίεσ εργαςίασ, ανάλογα με τθ κζςθ και τθν
υπευκυνότθτα που ζχει ςτθν όλθ διακίνθςθ των τροφίμων.
Είναι απαραίτθτθ θ παραμονι του προςωπικοφ, κατά το ωράριο εργαςίασ του, εντόσ του χϊρου του Μαγειρείου και
θ αποφυγι μετακινιςεων εκτόσ αυτοφ, προκειμζνου για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου μεταφοράσ μικροβιακοφ
φορτίου από χϊρουσ εκτόσ Μαγειρείου. Σε περίπτωςθ ανάγκθσ μετακίνθςθσ και με ενθμζρωςθ και ζγκριςθ από τον
Προϊςτάμενο του Τμιματοσ Διατροφισ, ο εργαηόμενοσ κα πρζπει να φζρει τθν πολιτικι του ενδυμαςία και όχι τθ ςτολι
εργαςίασ του για το χρονικό διάςτθμα απουςίασ από το χϊρο του Μαγειρείου.
Η εκπαίδευςθ του προςωπικοφ πζρα από το γεγονόσ ότι είναι νομικι απαίτθςθ, αυξάνει τθν υπευκυνότθτα ςτθν εργαςία.
Το προςωπικό είναι δυνατόν να μεταφζρει ςτα τρόφιμα επικίνδυνουσ μικροοργανιςμοφσ που προζρχονται:

Από επιμόλυνςθ των ατόμων κατά τισ μετακινιςεισ τουσ ςτα διάφορα τμιματα του Νοςοκομείου και ιδιαίτερα
ςτισ τουαλζτεσ.

Από επιμόλυνςθ των ατόμων από τισ διάφορεσ προςωπικζσ τουσ ςυνικειεσ, όπωσ π.χ. να ακουμποφν με τα χζρια
τα μαλλιά τουσ ι τθ μφτθ τουσ. Το ανκρϊπινο ςϊμα φιλοξενεί πολλοφσ μικροοργανιςμοφσ ςτθ μφτθ, ςτο ςτόμα,
ςτο ςάλιο, ςτα μαλλιά και ςτον εντερικό ςωλινα.
Όλα αυτά αποτελοφν εςτίεσ μόλυνςθσ για τα χζρια του προςωπικοφ.

Από λοιμϊξεισ των ατόμων οφειλόμενεσ ςε πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ, οι οποίοι μεταφζρονται με τα
τρόφιμα.
Χρειάηεται επομζνωσ διαρκισ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ιδίωσ των ατόμων που δεν ζχουν επαρκι εμπειρία
ςτο χειριςμό τροφίμων, αλλά και εποπτεία για τθν ςωςτι τιρθςθ εφαρμογισ των κανόνων υγιεινισ, ϊςτε να μθ
διαςπείρονται μικροοργανιςμοί ςτα τρόφιμα.
Απαιτείται υψθλόσ βακμόσ ατομικισ κακαριότθτασ από κάκε πρόςωπο που κινείται ςε χϊρουσ όπου γίνονται εργαςίεσ με
τρόφιμα και το οποίο πρζπει να φορά κατάλλθλο και κακαρό ρουχιςμό. Η εταιρεία και ο επόπτθσ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ
τιρθςθσ από το προςωπικό όλων των κανόνων υγιεινισ και των πρακτικϊν που διαςφαλίηουν τθν υγιεινι των ατόμων που
προςτατεφουν τα τρόφιμα από τισ επιμολφνςεισ.
Α) Γενικά μέτρα καθαριότητασ
Τα άτομα που εργάηονται ςτουσ χϊρουσ παραςκευισ και διανομισ των τροφίμων πρζπει:

Να φροντίηουν τθν κακαριότθτα των χεριϊν τουσ και εν γζνει να φροντίηουν τθν ατομικι τουσ υγιεινι.

Να πλζνουν τα χζρια τουσ κάκε φορά που χρειάηεται.

Να μθν καπνίηουν, τρϊνε, πίνουν, καλλωπίηονται ςτα μαγειρεία και τισ κουηίνεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ
τουσ και κατά τθ διαδικαςία χειριςμοφ των τροφίμων.

Να καλφπτουν τισ πλθγζσ ςτα χζρια τουσ με αδιάβροχο επίδεςμο (κατά προτίμθςθ εντόνου χρϊματοσ, ϊςτε να
αναγνωρίηεται εφκολα αν ζχει αποκολλθκεί).

Να μθν φοροφν κοςμιματα και να μθν ζχουν ψεφτικα ι βαμμζνα νφχια, γιατί αποτελοφν κίνδυνο επιμόλυνςθσ
των τροφίμων. Τα νφχια κα πρζπει να είναι κομμζνα. Σκουλαρίκια ςε τρυπθμζνα αυτιά, βζρεσ δακτυλίδια και
ρολόγια πρζπει να αφαιροφνται.

Να μθν μετακινοφνται άςκοπα ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου και μετά να επιςτρζφουν ςτο χϊρο εργαςίασ
τουσ (κουηίνεσ).

Να ζχουν κακαρά μαλλιά, δεμζνα πίςω εφόςον είναι μακριά και είναι καλυμμζνα πλιρωσ με κάλυμμα κεφαλισ
(ςκοφφο).

Η ςτολι εργαςίασ κα πρζπει να αφαιρείται όταν απομακρφνονται για διάφορουσ λόγουσ από το χϊρο εργαςίασ
τουσ.

Το προςωπικό που παραςκευάηει και διανζμει τρόφιμα ςε αςκενείσ υψθλοφ κινδφνου, π.χ. μεταμοςχευμζνουσ,
νεογνά κ.λ.π., κα πρζπει να ζχει ειδικι εκπαίδευςθ και να εφαρμόηει με απόλυτθ ακρίβεια τουσ κανόνεσ
προςταςίασ των τροφίμων από επιμόλυνςθ ακόμθ και με «ακϊουσ» μικροοργανιςμοφσ, αλλά επικίνδυνουσ γιϋ
αυτοφσ τουσ αςκενείσ.
Β )Πλφςιμο χεριϊν
Απαραίτθτο είναι το πλφςιμο των χεριϊν:
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Μετά τθν χριςθ τουαλζτασ.

Όταν είναι βρϊμικα ι μολυςμζνα

Μετά από βιχα, φτζρνιςμα, φφςθμα μφτθσ.

Μετά από άγγιγμα οποιουδιποτε τμιματοσ τθσ κεφαλισ.

Πριν να αγγίξουμε οποιαδιποτε τροφι.

Όταν ζχουμε πιάςει ωμά τρόφιμα (κρζασ, ψάρι, αυγά, πουλερικά) ι οποιοδιποτε μολυςμζνο τρόφιμο.

Μετά τθ χριςθ δοχείων απορριμμάτων.
Γ) Αυςτηρόσ περιοριςμόσ επιςκέψεων
Οι επιςκζπτεσ, που μόνο όταν είναι απόλυτθ ανάγκθ ειςζρχονται ςτουσ χϊρουσ παραςκευισ και διανομισ
τροφίμων, ςυμπεριλαμβανομζνου του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ, κα πρζπει να φοροφν προςτατευτικό ρουχιςμό και
κάλυμμα του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ (ςκοφφο), όπωσ και κάλυμμα υποδθμάτων αν υπάρχει κίνδυνοσ επιμόλυνςθσ των
τροφίμων.
ΧΕΙΡΙΜΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Τα τρόφιμα δεν πρζπει να πιάνονται με τα χζρια, παρά μόνο όταν είναι απολφτωσ αναγκαίο και πάντα με χριςθ
γαντιϊν μιασ χριςεωσ.

Δεν χειρίηονται τρόφιμα άτομα που ζχουν δερματικζσ βλάβεσ ι κάποια μεταδοτικι αςκζνεια ι υπάρχει ςχετικι
ιατρικι ςφςταςθ. Μικρά τραφματα ι εγκαφματα καλφπτονται με αδιάβροχο ζγχρωμο επίδεςμο.
0

Τα κρφα φαγθτά διατθροφνται ςε κερμοκραςία χαμθλότερθ των 7 C .
0

Τα φαγθτά μαγειρεφονται καλά ςε υψθλι κερμοκραςία (τουλάχιςτον 74 C ), ιδίωσ εκείνα που μπορεί να είναι
μολυςμζνα με μικρόβια τροφικϊν δθλθτθριάςεων (π.χ. κρζασ, αυγά, κοτόπουλα).
0

Τα ηεςτά μαγειρεμζνα φαγθτά διατθροφνται ςε κερμοκραςία 60-70 C μζχρι να ςερβιριςτοφν. Αν πρόκειται να
ςερβιριςτοφν πολλζσ ϊρεσ μετά, τότε κα πρζπει να κρυϊςουν (εντόσ 3 ωρϊν), να διατθρθκοφν ςτο ψυγείο (κάτω
0
0
από 7 C) και να ξαναηεςτακοφν τουλάχιςτον ςτουσ 60 C λίγο πριν να ςερβιριςτοφν.

Τα τρόφιμα καλφπτονται ϊςτε να προςτατεφονται από μφγεσ και άλλα ζντομα.

Χρθςιμοποιοφνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και ςκεφθ για τα ωμά τρόφιμα και διαφορετικοί για τα
μαγειρεμζνα ι για τρόφιμα που κα καταναλωκοφν χωρίσ ψιςιμο.

Οι πάγκοι, τα τραπζηια, τα μθχανιματα και οι ςυςκευζσ κοπισ και επεξεργαςίασ τροφίμων κακαρίηονται
ςχολαςτικά μετά τθ χριςθ, ϊςτε να μθν υπάρχουν υπολείμματα τροφϊν, ενϊ απαιτείται απολφμανςθ όλων των
ςκευϊν που χρθςιμοποιικθκαν με τρόπο που το Νοςοκομείο κα υποδείξει.

Η κακαριότθτα τθσ ςτολισ εργαςίασ και του ςκοφφου πρζπει να τθρείται με ςχολαςτικότθτα.

Πρζπει να υπάρχει επάρκεια ςε κακαρζσ πετςζτεσ και απορροφθτικό χαρτί μιασ χριςθσ.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ-ΕΠΟΠΣΕΙΑ
Α) Αντικείμενο τησ εκπαίδευςησ.
Η εκπαίδευςθ αφορά το νεοδιοριηόμενο και το ιδθ υπάρχον προςωπικό.
Αφορά τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ υγιεινισ των τροφίμων, τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων και του
εξοπλιςμοφ, τθν αποκικευςθ και τθ μεταφορά των τροφίμων, τουσ κανόνεσ ατομικισ κακαριότθτασ, τουσ κανόνεσ
ςερβιρίςματοσ, τθν εκπαίδευςθ ςε ειδικζσ δίαιτεσ, τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (ςκουπιδιϊν) και όλα όςα προβλζπονται
ςτθ διακιρυξθ και ςτθ ςφμβαςθ με το Νοςοκομείο.
Β) Χρόνοσ εκπαίδευςησ.
Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν, θ εταιρεία υποχρεοφται να εκπαιδεφςει όλο το
προςωπικό για 30 τουλάχιςτον ϊρεσ, κεωρθτικά και πρακτικά. Ο εκπαιδευόμενοσ υπογράφει διλωςθ ότι εκπαιδεφτθκε. Η
διλωςθ καταχωρείται ςτο αρχείο τθσ εταιρείασ και είναι ςτθ διάκεςθ του Νοςοκομείου.
Απαιτείται το προςωπικό τθσ εταιρείασ να ζχει παρακολουκιςει τθν 5νκιμερθ εκπαίδευςθ του Ε.Φ.Ε.Τ. ι άλλου
πιςτοποιθμζνου φορζα
Για το ιδθ υπάρχον προςωπικό κακϊσ και για κάκε νεοδιοριηόμενο υποχρεοφται θ εταιρεία να προςκομίηει βεβαίωςθ
εκπαίδευςθσ.
Γ) Έλεγχοσ τησ εταιρείασ.
Ο ζλεγχοσ τθσ εταιρείασ από το Νοςοκομείο ανατίκεται ςτο Τμιμα Διατροφισ και τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν
Λοιμϊξεων. Τα ςτοιχεία του προςωπικοφ και τθσ εκπαίδευςισ τουσ πρζπει πάντα να είναι ςτθ διάκεςι τουσ.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19
Στα πλαίςια τθσ πανδθμίασ COVID-19, όλοι οι υπάλλθλοι του ςυνεργείου υποχρεοφνται να πραγματοποιοφν ςυςτθματικά,
ςε ςυνεννόθςθ με το Τμιμα Διατροφισ, ελζγχουσ (test COVID-19), για τθν προςταςία του προςωπικοφ και ελαχιςτοποίθςθ
τθσ πικανότθτασ μετάδοςθσ του ιοφ, κακϊσ και να εκπαιδεφονται από τθν Επιτροπι Λοιμϊξεων του Νοςοκομείου για τθ
διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ των ορκϊν πρακτικϊν προςταςίασ από τθ μετάδοςθ τθσ νόςου.
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Παράρτθμα Β΄: Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ

Επωνυμία εταιρίασ
Ζδρα
ΑΦΜ
Όνομα προςφζροντοσ
Στοιχεία επικοινωνίασ
Διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ
Υπογραφι
Σφραγίδα

120 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινι απόρριψθσ.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα:
Σφνολο
Κωδικόσ
Προςφερόμενθ
Μονάδα
Τιμι
ΜερικόΣφνολο
Ποςοςτό
Ποςότθτα
δαπάνθσ Παρατθρθτθρίου
α/α
υπθρεςία
Μζτρθςθσ
Μονάδασ
(πλζον ΦΠΑ)
ΦΠΑ
με ΦΠΑ
Τιμϊν
Περιγραφι …………
1
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