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ΘΕΜΑ: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ – ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΤ ΑΡΧΕΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΙΝ ΣΟ ΕΣΟ 2000, ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΚΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ.» 

 

χετ.: Η υπ’ αρ. 902/19-07-2022 Απόφαςθ Αν. Διοικθτι – Προζδρου Δ. 

 

ε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ ςασ κατακζτουμε Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

που αφοροφν τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν «απομάκρυνςθ – εμπιςτευτικι καταςτροφι 

ανενεργοφ αρχειακοφ υλικοφ ακτινογραφιϊν πριν το ζτοσ 2000, για τθν εκποίθςθ τουσ από 

πάροχο.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Αςφαλισ Παραλαβι, Διαχείριςθ, Εκκακάριςθ, Εμπιςτευτικι Καταςτροφι, Ανακφκλωςθ 

Παλαιών Ακτινογραφικών Φιλμ (Φακζλων Αςκενών) πριν το ζτοσ 2000 του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Λαςικίου – Α.Ο.Μ. Ιεράπετρασ, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1/2005 ΑΠΔΠΧ, του Νζου 

Κανονιςμοφ GDPR (679/2016) Περί Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων και του Ν. 4624/29-08-

2019 (ΦΕΚ τ. Α’ 137) Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα μζςω Πλειοδοτικοφ 

Διαγωνιςμοφ. 

 

Άρκρο Α. Θεςμικό πλαίςιο 

Σο κεςμικό πλαίςιο που αφορά ςτθν αςφαλι παραλαβι, διαχερίριςθ, εμπιςτευτικι καταςτροφι, 

ανακφκλωςθσ Ακτινολογικϊν Φιλμ, είναι το εξισ:  

- Σο Π.Δ.768/1980 (ΦΕΚ 186/Α/1980) «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των Νομικϊν Προςϊπων 

Δθμοςίου Δικαίου» 

- Σο Π.Δ. 87/1981 (ΦΕΚ 27/Α/1981) «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των δθμοςίων υπθρεςιϊν 

και ΝΠΔΔ» 

- Σο Π.Δ.1258/1981 (ΦΕΚ 309/Α/1981) «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των Νοςθλευτικϊν 

Ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων Κοινωνικισ Πρόνοιασ και των ςχολϊν εκπαιδεφςεωσ νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ (Ν.Π.Δ.Δ.), αρμοδιότθτασ Τπουργείου Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν»  

- Σο Ν.2472/1997 «Προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα»  

- Σο άρκρο 99 του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 

δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», ςφμφωνα με το οποίο προβλζπεται ο χρόνοσ τιρθςθσ ιατρικϊν 

αρχείων 

- Σο άρκρο 371 του Ποινικοφ Κϊδικα περί Παραβίαςθσ Επαγγελματικισ Εχεμφκειασ  

- Η 1/2005 Οδθγία για τθν Αςφαλι Καταςτροφι Προςωπικϊν Δεδομζνων τθσ Αρχισ Προςταςίασ 

Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (ΑΠΔΠΧ)  

- Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) 679/2016 EU 

- Ν. 4624/29-08-2019 (ΦΕΚ τ. Α’ 137) Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, 

μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν Εκνικι Νομοκεςία 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016 



- Η ΚΤΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) «Μζτρα και όροι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων 

Τγειονομικϊν Μονάδων» 

- Σου Ν. 3329/ΦΕΚ 81B’/2005 Περιφερειακι ςυγκρότθςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  

 

Άρκρο Β. Περιγραφι αντικειμζνου – Γενικζσ Προδιαγραφζσ 

Για τεχνικοφσ και οργανωτικοφσ λόγουσ είναι ιδιαιτζρωσ δυςχερζσ για το Νοςοκομείο  να 

πραγματοποιεί το ίδιο τθν εμπιςτευτικι καταςτροφι των προςωπικϊν δεδομζνων και τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων εντόσ των εγκαταςτάςεϊν του. Για τουσ ίδιουσ δε λόγουσ είναι 

ιδιαιτζρωσ δυςχερζσ να πραγματοποιείται από το Νοςοκομείο θ όποια προεργαςία για τθν 

αςφαλι καταςτροφι αυτϊν, όπωσ, για παράδειγμα, θ αλλοίωςι τουσ ι θ ανωνυμοποίθςι τουσ. 

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα είναι θ αςφαλισ παραλαβι, μεταφορά, διαχείριςθ, 

εμπιςτευτικι καταςτροφι και ανακφκλωςθ Παλαιών Κλαςικών Ακτινογραφιών. 

 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα παραλαβισ όλων των ειδϊν ακτινογραφικϊν φιλμ 

όπωσ παλιζσ κλαςςικζσ ακτινογραφίεσ. 

Για τθ διαχείριςθ των ανωτζρω αποβλιτων κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω 

ενζργειεσ: 

υςκευαςία/Παραλαβι  

Η αποςτολι και θ ςυςκευαςία επιβαρφνει και φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Ανάδοχου, ο 

οποίοσ οφείλει να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ για τα ακτινογραφικά φιλμ, με γνϊμονα 

τθν αςφάλεια των προςωπικϊν δεδομζνων που αυτά περιζχουν.  

 

Μεταφορά 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφαλι μεταφορά των υλικϊν ςτθν εγκατάςταςθ 

επεξεργαςίασ. Κάκε υλικό που παραλαμβάνει κα ςυνοδεφεται από Δελτίο Παραλαβισ ι 

εναλλακτικά Δελτίο Αποςτολισ, όπου κα αναγράφονται τα τεμάχια ι το βάροσ των υλικϊν. Μετά 

το πζρασ τθσ διαδικαςίασ και βάςει τθσ τελικισ ηφγιςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να εκδϊςει το 

τελικό πιςτοποιθτικό με τισ ακριβείσ ποςότθτεσ ανά είδοσ όπωσ και εν ςυνεχεία αναφζρεται.  

Θ επιτροπι του Νοςοκομείου κα είναι παροφςα ςτθ ηφγιςθ του υλικοφ, θ οποία κα γίνει με τθ 

διαδικαςία του απόβαρου του φορτθγοφ μεταφοράσ, ςε ηυγαριά πλθςίον του Νοςοκομείου, ςτο 



4Ο χιλιόμετρο του δρόμου Ιεράπετρασ – Αγίου Νικολάου, ςτθν επιχείρθςθ «ΣΗΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 

ΕΦΟΔΙΑ». Σο κόςτοσ ηφγιςθσ κα βαρφνει τον ενδιαφερόμενο. 

Αποκικευςθ  

Κάκε υλικό που κα παραλαμβάνει ο ανάδοχοσ και περιζχει προςωπικά δεδομζνα κα πρζπει να 

φυλάςςεται κατά τθν επεξεργαςία του (π.χ. διαλογι) μζχρι και τθν καταςτροφι του (π.χ. 

τεμαχιςμόσ) ςε εςωτερικό χϊρο, ο οποίοσ να κλειδϊνει και να καλφπτεται από μζτρα αςφαλείασ. 

Επεξεργαςία  

τα υλικά που κα παραλθφκοφν πρζπει να ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: 

- Καταςτροφι των προςωπικϊν δεδομζνων  

- Ανακφκλωςθ  

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για το προςωπικό που χρθςιμοποιεί κατά τθν διαδικαςία 

καταςτροφισ. Η καταςτροφι των υλικϊν κα γίνεται ςε διάφορα επίπεδα αςφαλείασ, ανάλογα με 

τθν φφςθ του υλικοφ και ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο DIN66399. Σο Νοςοκομείο διατθρεί το 

δικαίωμα ελζγχου του αποτελζςματοσ μετά τθν διαδικαςία καταςτροφισ και ςε ότι αυτι 

αντιςτοιχεί ςτο ςυμφωνθκζν επίπεδο αςφαλείασ.  

Σα ακτινογραφικά φιλμ κεωροφνται ωσ Ιατρικά Αρχεία και τυγχάνουν τθν ίδια μεταχείριςθ 

καταςτροφισ προςωπικϊν δεδομζνων (τεμαχιςμό) πριν τθν ανακφκλωςθ. Η καταςτροφι των φιλμ 

κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με το πρότυπο DIN66399 ςε επίπεδο F-1. 

Ανακφκλωςθ  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει εξ ολοκλιρου τθν ευκφνθ μετά τθν διαδικαςία καταςτροφισ 

να οδθγιςει τα υλικά προσ ανακφκλωςθ, είτε εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ (εάν είναι αδειοδοτθμζνθ) ι 

προσ άλλεσ εγκεκριμζνεσ εταιρείεσ ανακφκλωςθσ.  

Σο Νοςοκομείο μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει από τον ανάδοχο να του παρζχει όλεσ τισ 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ, για το που καταλιγουν τα υλικά μετά τθν καταςτροφι τουσ. 

 

Πρωτόκολλο/Πιςτοποιθτικό Καταςτροφισ  

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία καταςτροφισ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυντάξει και να ςτείλει 

ςτο Νοςοκομείο το «Πρωτόκολλο/Πιςτοποιθτικό Καταςτροφισ» ςφμφωνα με το Τπόδειγμα που 

υπάρχει ςτθν Οδθγία 1/2005 τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

 



Ζλεγχοσ  

Σο Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα με παρουςία εξουςιοδοτθμζνου υπαλλιλου του ι επιτροπισ του 

ελζγχου των εγκαταςτάςεων και τθσ ακολουκοφμενθσ διαδικαςίασ με ι χωρίσ προειδοποίθςθ, κακ' 

όλθ τθ διάρκεια επεξεργαςίασ των υλικϊν (καταςτροφισ). τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν 

τθρεί τισ παραπάνω, το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθ χωρίσ χρζωςθ επιςτροφι 

των υλικϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του. 

Βιντεοςκόπθςθ  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα βιντεοςκόπθςθσ τθσ διαδικαςίασ εμπιςτευτικισ καταςτροφισ και 

αποςτολισ του βιντεοςκοπθμζνου υλικοφ με αςφαλι τρόπο (κρυπτογραφθμζνα αρχεία κλπ.). Σο Νοςοκομείο 

δφναται να ηθτιςει τθν καταγραφι τουλάχιςτον μία μζρα πριν τθν διαδικαςία καταςτροφισ. 

 

 

Άρκρο Γ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, 

ςυνεταιριςμοί, ςυμπράξεισ, κοινοπραξίεσ και ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων τθσ 

θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, που εργάηονται και λειτουργοφν νομίμωσ ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το 

άρκρο 25, του Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο Δ. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και άδειεσ 

Για τθ διαχείριςθ (ςυλλογι, μεταφορά και επεξεργαςία) απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν 

προςφορά του υποψιφιου αναδόχου, οι παρακάτω άδειεσ και δικαιολογθτικά και αφοροφν τον 

νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ επεξεργαςίασ των ςτερεϊν και ειδικϊν αποβλιτων τα οποία ζχουν 

προςωπικά δεδομζνα αςκενϊν:  

α.   Άδεια υλλογισ & Μεταφοράσ Μθ Επικινδφνων τερεϊν Αποβλιτων. Η άδεια κα πρζπει να 

περιλαμβάνει τουσ κωδικοφσ ΕΚΑ (Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων): 

- 20 01 01: Χαρτιά και χαρτόνια 

- 09 01 07: Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιζχουν άργυρο ι ενϊςεισ αργφρου 

β.     Αςφαλιςτιριο υμβόλαιο υλλογισ & Μεταφοράσ Μθ Επικινδφνων Αποβλιτων. 

γ.  Ζγκριςθ Περιβαλλοντικϊν Όρων τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ ςτθν οποία κα αναφζρεται 

ρθτά ότι δραςτθριοποιείται ςτθν Καταςτροφι Προςωπικϊν Δεδομζνων/Αρχείου, 

περιλαμβάνοντασ τουσ παραπάνω Κωδικοφσ ΕΚΑ  

δ.  Άδεια Λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ Καταςτροφισ και Ανακφκλωςθσ.  



ε.  Καταχϊρθςθ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων από 1-1-2017 (ΦΕΚ 2992/Β/2016), ΚΤΑ για 

τθν Οργάνωςθ και λειτουργία του ΗΜΑ.  

ςτ.  Πιςτοποιθτικά ISO 9001/14001/27001 για τθν διαδικαςία εμπιςτευτικισ καταςτροφισ 

προςωπικϊν δεδομζνων, ανακφκλωςθσ φωτογραφικϊν φιλμ και ανάκτθςθ μετάλλων. 

θ.    Βεβαίωςθ Δωρεάν Παραχϊρθςθσ Κάδων Εμπιςτευτικισ Καταςτροφισ Ακτινογραφικϊν Φιλμ 

για το Ακτινολογικό Σμιμα του Νοςοκομείου. 

Άρκρο Ε. Διάρκεια ςφμβαςθσ - Κοςτολόγθςθ 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι για ζξι (6) μινεσ  από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ ζωσ και τθν 

αποςτολι του Πρωτοκόλλου/Πιςτοποιθτικοφ Καταςτροφισ από τον ανάδοχο ςτο Νοςοκομείο. 

 

Τα εξής είδη θα ζχουν ανταποδοτικό όφελος: 

-Κλαςικζσ ακτινογραφίεσ ….. €/kg 

Άρκρο Σ. Καταβολι τιμιματοσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει το τίμθμα για τα υλικά που εκποιοφνται ςτο ταμείο του 

Νοςοκομείου ι ςε Σραπεηικό λογαριαςμό που κα αναγράφεται ςτθν ςφμβαςθ, μζςα ςτισ πρϊτεσ 

δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν παράδοςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ.  

Η κακυςτζρθςθ καταβολισ του τιμιματοσ αποτελεί ουςιϊδθ λόγο παράβαςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και καταγγελία αυτισ. 

 
 
 
 
Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΤΝΣΑΞΘ 
 
ΔΑΜΟΤΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΑΛΑΚΟΤΜΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΔΕ ΧΕΙΡ. ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 
 
ΠΤΛΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΣΕ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 
 


