
 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ» 

 

Σχ. Το υπ’ αριθμ.5549/14-12-2022 έγγραφο του Ειδικού Νοσοκομείου Οφθαλμιατρείο 

Αθηνών  

 

    Σε απάντηση του από 13-12-2022 εγγράφου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων 

Μυοκτονιών Ελλάδας σύμφωνα με τα υγειονομικά Πρωτόκολλα του Νοσοκομείου μας για 

την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του Νοσοκομείου θεωρούμε ως 

Επιστημονικούς υπεύθυνους έναν Γεωπόνο και έναν Επόπτη Δημόσιας Υγείας λόγω της 

ιδιαιτερότητας του χώρου εργασίας (Νοσοκομείο) για την παροχή υπηρεσιών Απολύμανσης-

Απεντόμωσής-Μυοκτονίας.  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

1΄  Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

                            

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 & ΣΙΝΑ 2  
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ» 
 

                      
             ΑΡ. ΠΡΩΤ. :5591/ 16-12-2022 
                    

 

 

ΠΡΟΣ:  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ      

«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 

    
 
 
 
 



    Παρά ταύτα, όπως σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις δύναται και άλλοι Επιστήμονες 

διαφόρων ειδικοτήτων να παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες, δεν αποκλείουμε την παροχή 

υπηρεσιών από άλλες ειδικότητες  εφόσον αναφέρονται στο ΦΕΚ. 

    Επισημαίνεται, ότι  από αυτές τις ειδικότητες μόνο οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας σύμφωνα 

με το ΦΕΚ Τα37/7-2-1989 αναφέρεται ρητά ότι μπορεί να οργανώνουν, διευθύνουν και να 

εκτελούν υπεύθυνα τόσο μυοκτονίες, εντομοκτονίες  όσο και απολυμάνσεις. Επίσης, οι 

Γεωπόνοι λόγω συνάφειας του επαγγέλματός τους με τη φυτική και ζωική παραγωγή,  

δύναται να εκτελούν αντίστοιχες εργασίες. Για το λόγο αυτό στις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών αναφέρεται η πρόταση …. «Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) υπεύθυνους 

επιστήμονες, έναν Γεωπόνο για τις εργασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας και έναν Επόπτη 

Υγείας για τις εργασίες απολύμανσης με εμπειρία στο αντικείμενό εργασίας……» και όχι 

αποκλειστικά.  

    Σας υπενθυμίζουμε και σας εφιστούμε την προσοχή  ότι πρόκειται για ένα Ειδικό 

Νοσοκομείο οφθαλμολογικών παθήσεων οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στο θέμα 

πρόληψης λοιμώξεων. Ευελπιστούμε ότι η εταιρεία η οποία θα αναλάβει την παροχή των 

εργασιών θα απαρτίζεται από ικανούς επαγγελματίες που διαθέτουν εξειδικευμένη 

επιστημονική κατάρτιση και ιδιαίτερο ζήλο για ένα άρτιο και ασφαλές αποτέλεσμα.       

    Όμως, δεν θα αποκλειστούν εταιρείες οι οποίες διαθέτουν επιστημονικό δυναμικό που 

συνδυαστικά μπορεί να εκτελέσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τρεις (3) 

υπηρεσίες.   

 

 

Τα μέλη της επιτροπής 

 

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ            ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ            ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΑΣΤΕΡΙΑ 

 

 

 

 

 

                                                      

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Προμηθειών 


