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Γηαβνχιεπζε γηα ηε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

Πεξηγξαθήο Σπγθξνηήκαηνο Παξαγσγήο Ομπγφλνπ 

Κχξηνη, Αλαθεξφκελνη ζηελ ελ ζέκαηη δηαβνχιεπζε 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη σο πξνκεζεπηέο πγξνχ 

ηαηξηθνχ νμπγφλνπ ζε δηάθνξα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

λνζνθνκεία, επηζπκνχκε λα ζέζνπκε ππφςε ζαο ηα εμήο: 

Η ελ ζέκαηη δηαβνχιεπζε αθνξά ηε ζχληαμε ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο νμπγφλνπ. Η ελ ιφγσ 

εγθαηάζηαζε απνζθνπεί λα αληηθαηαζηήζεη ην κέρξη 

ζήκεξα εθαξκνζκέλν ζχζηεκα (πεγέο) πξνκήζεηαο θαη 

δηνρέηεπζεο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ ησλ δεκφζησλ 

Ννζνθνκείσλ ζηνπο αζζελείο (κε έηνηκν πγξφ ηαηξηθφ 

νμπγφλν απνζεθεπκέλν ζε δεμακελή θαη θηάιεο, 

θαζαξφηεηαο θαη’ ειάρηζηνλ 99,5%) κε έλα άγλσζην 

ζχζηεκα (απφ ην νπνίν ζα πξνέξρεηαη νμπγφλν 

θαζαξφηεηαο 90 – 96%, πεξηέρνλ επηπιένλ επηβιαβή 

αέξηα, φπσο CO, CO2 θιπ) πνπ είλαη ακθίβνιν εάλ 

κπνξεί, λα ελζσκαησζεί κε ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο 

δηαλνκήο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ ζηνπο αζζελείο, θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο θηλδχλνπο. Πξνεηζαγσγηθά 

ζεκεηψλνπκε φηη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνπκε πην 

θάησ θαη θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη κε ηε κνλάδα παξαγσγήο 

αεξίνπ παξάγεηαη έλα θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα, ην νπνίν 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεχζεσ
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δελ ειέγρεηαη θαη δελ πηζηνπνηείηαη απφ θακία αξκφδηα 

αξρή, ην Υπνπξγείν Υγείαο ηεο Πνξηνγαιίαο έρεη ήδε 

εθδψζεη ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθχθιην, κε αξηζκφ 

068/CD/8.1.6/21-3-2014, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρξήζε 

νμπγφλνπ 93 % (πνπ παξάγεηαη βάζεη ηεο επίκαρεο 

κνλνγξαθίαο ηεο θαξκαθνπνηίαο 04/2011:2455) δελ είλαη 

ελαιιαθηηθή ηεο ρξήζεο νμπγφλνπ 99,5% θαη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν θαη’ εμαίξεζε φηαλ ε ρξήζε ηνπ 

νμπγφλνπ 99,5% δελ είλαη δπλαηή (Υπ’ αξ. 

068/CD/8.1.6/21-03-2014 Δγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Υγείαο ηεο Πνξηνγαιίαο). Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη 

δηαπηζηψζεηο ηνπ απφ 17/8/2012 επίζεκνπ εγγξάθνπ 

Οκνζπνλδηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Φαξκαθεπηηθψλ θαη 

Ιαηξηθψλ Πξντφλησλ ηεο Γεξκαλίαο πνπ ηειεί ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Υπνπξγείνπ Υγείαο ηεο 

Γεξκαλίαο (ην νπνίν παξαπέκπεη ζην απφ 6/12/2011 

έγγξαθν ηεο Γεξκαληθήο Δηαηξίαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη 

Δληαηηθήο Ιαηξηθήο) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ρξήζε 

νμπγφλνπ 93 απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ηνπ 

νμπγφλνπ 100 κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην πγξφ ηαηξηθφ 

νμπγφλν δελ κπνξεί λα παξαρζεί ή κπνξεί λα παξαρζεί 

πνιχ δχζθνια. Μάιηζηα, αλαθέξεηαη φηη ε ρξήζε 

νμπγφλνπ 93 έλαληη ηεο ρξήζεο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 100 

(εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθηάθησλ αλαγθψλ: θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο) είλαη 

επηηξεπηή κφλν ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο 

πξνυπνζέζεηο: α) εθφζνλ αθνξά κηθξή ιεηηνπξγηθή 

κνλάδα (π.ρ. ζπίηη), β) εθφζνλ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε 

ηαηξηθνχ νμπγφλνπ πςειήο απφδνζεο (πεξηεθηηθφηεηαο), 

γ) θαη εθφζνλ νη επηπηψζεηο ζπγθεληξψζεσο Αξγνχ 

ειέγρνληαη επαξθψο. Τέινο, ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ε 

Ιηαιία έρνπλ εθδνζεί Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαιήο παξαζθεπήο νμπγφλνπ 93 

ηνηο εθαηφ ζην λνζνθνκεηαθφ θαξκαθείν, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα εμέδσζε ε Ιηαιηθή Δηαηξία Ννζνθνκεηαθψλ 

Φαξκαθείσλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ Υπεξεζηψλ ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ Υγείαο (Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende 

Sanitarie – SIFA), πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο Ννέκβξην 

2016. Γεδνκέλνπ φηη νη ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ 

παξαγσγή νμπγφλνπ 93 %, θαζψο θαη γηα ηελ πψιεζε θαη 

δηαλνκή θαξκάθσλ, απνηεινχλ κέξνο ηεο επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο (επξσπατθή θαξκαθνπνηία, Δπξσπατθέο 

Οδεγίεο πξνο ηηο νπνίεο έρεη ελαξκνληζηεί ην ειιεληθφ 

δίθαην θιπ), νη αλσηέξσ αξρέο πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζηεί 

απφ επίζεκνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο πνπ είηε 

απαγνξεχνπλ ηειείσο ηελ εγθαηάζηαζε ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία κνλάδσλ παξαγσγήο νμπγφλνπ 93 % είηε ην 

επηηξέπνπλ εθφζνλ πξνεγνπκέλσο έρνπλ εμεηαζηεί θαη 



ηεξνχληαη απζηεξφηαηεο πξνυπνζέζεηο, ζα πξέπεη απηέο 

λα εθαξκφδνληαη θαη απφ ηα ειιεληθά λνζνθνκεία θαη 

δεκφζηνπο θνξείο πγείαο ελ γέλεη θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη απφ ηελ Υπεξεζία Σαο. Σε 

θάζε πεξίπησζε δε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξνκήζεηαο 

ηνπ έηνηκνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ κε ην νμπγφλν 93 %, ζα 

έπξεπε λα πξνεγεζεί αθελφο έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο, 

δειαδή αλ πξάγκαηη ηνχηε ε αληηθαηάζηαζε είλαη 

αλαγθαία επεηδή δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο κε 

έηνηκν ηαηξηθφ νμπγφλν θαη αθεηέξνπ έιεγρνο φηη ηα 

κεραλήκαηα νμπγφλσζεο θαη δηαλνκήο ηνπ νμπγφλνπ ζηα 

δσκάηηα ησλ αζζελψλ ζηα Ννζνθνκεία είλαη πξννξηζκέλα 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ πξάγκαηη κε 

νμπγφλν 93 %. Σε θάζε δε πεξίπησζε επηζεκαίλνπκε ηα 

εμήο: 1. Τν ηαηξηθφ νμπγφλν ζπληζηά θάξκαθν, ζχκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΥΑ Γ.ΥΓ3α/Γ.Π. 

32221/2013 (ΦΔΚ Β΄/1049/29-4-2013, ε νπνία 

ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ δίθαην ηελ Οδεγία 2001/83/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

6ε Ννεκβξίνπ 2001 πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθνο γηα ηα 

θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε -βι. 

ζρεηηθά ηελ ππ’ αξηζκ. 101632/16-12-2014 Άδεηα 

Κπθινθνξίαο ηνπ ΔΟΦ, καδί κε ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. 

61970/15/27-1-2017 θαη 67219/13/13-3-2015 πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί ζηε SOL HELLAS A.E. γηα ην θαξκαθεπηηθφ 

νμπγφλν SOL (Ιαηξηθφ αέξην, θξπνγφλν 100 %, ηαηξηθφ 

αέξην, θξπνγφλν 100 %, ηαηξηθφ αέξην, πεπηεζκέλν 100 %) 

απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη ν ΔΟΦ ζεσξεί φηη ην ηαηξηθφ 

νμπγφλν εκπίπηεη ζηελ αλσηέξσ έλλνηα ηνπ θαξκάθνπ). 

Δληνχηνηο, ην ηαηξηθφ νμπγφλν πνπ ζα παξάγεηαη κέζσ ηεο 

κνλάδαο παξαγσγήο νμπγφλνπ, παξφηη απνηειεί έλα ίδην 

πξντφλ, δελ ζα ειέγρεηαη απφ θαλέλα δεκφζην ή ηδησηηθφ 

θνξέα θαη δελ ζα έρεη θακία πηζηνπνίεζε (ζε αληίζεζε κε 

ην ηαηξηθφ νμπγφλν, ην νπνίν παξέρεηαη κέρξη ηψξα ζηα 

Ννζνθνκεία - θαζαξφηεηαο θαη’ ειάρηζην 99,5 % - ζην 

εμήο ηαηξηθφ νμπγφλν - ην νπνίν πθίζηαηαη ηνπο 

απζηεξφηαηνπο ειέγρνπο ηνπ ΔΟΦ, ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ ΥΑ ΓΥΓ3α/ΓΠ 32221/2013 – ΦΔΚ Β΄ 

1049/29.4.2013). Η ζχλζεζή ηνπ ζα εμαξηάηαη απνιχησο 

απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο κεραλήκαηνο, αιιά θαη 

απφ άιινπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο, φπσο ε πνηφηεηα 

ηνπ απνξξνθψκελνπ αέξα. Τνχην ζαθέζηαηα θαη ελέρεη 

θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ, θαη’ αληίζεζε κε 

ηελ θαλνληζηηθή επηηαγή ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 ηνπ Σ. 

ζχκθσλα κε ην νπνίν πηζαλή κφιπλζε ηνπ εηζαγφκελνπ 

αέξα ζηελ είζνδν (…) κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά 

ζην ζπκπηεζηή, ζην booster Ομπγφλνπ 93 %, ην ζπκπηεζηή 

πςειήο πίεζεο ή ζε θάζε πεξίπησζε λα ζέζε ζε θίλδπλν 

ηελ θαζαξφηεηα ηνπ Ομπγφλνπ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο 



αζζελείο). Παξάιιεια, ε επζχλε (πνηληθή, δηνηθεηηθή θαη 

αζηηθή) γηα ηελ νξζή παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο (νμπγφλνπ 93) κεηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

Ννζνθνκείν, ζε αληίζεζε κε ην ηαηξηθφ νμπγφλν, φπνπ ηελ 

επζχλε γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ έρεη κφλν ν πξνκεζεπηήο ηνπ 

(ζρεηηθή αλαθνξά ζην Υπ. Αξ. PP-xx-REV PO/Ννέκβξηνο 

2011έγγξαθν ηνπ EIGA – ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Βηνκεραληψλ Αεξίσλ). Δλδεηθηηθά, ζην έγγξαθν ησλ 

Καηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

θαιήο παξαζθεπήο νμπγφλνπ 93 ηνηο εθαηφ πνπ εμέδσζε ε 

Ιηαιηθή Δηαηξία Ννζνθνκεηαθψλ Φαξκαθείσλ θαη 

Φαξκαθεπηηθψλ Υπεξεζηψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Υγείαο 

(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 

Farmaceutici delle Aziende Sanitarie – SIFA) αλαθέξεη 

φηη Ο Υπεχζπλνο Φαξκαθνπνηφο (ελλ. ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

πξέπεη λα εθηειεί ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 

ζρεηηθή κνλνγξαθία ηεο Φαξκαθνπνηίαο αξηζ. 2455 ζην 

ηειηθφ πξντφλ. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη πξέπεη λα εθηεινχληαη 

απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε απνδεδεηγκέλε εθπαίδεπζε 

θαη εξγαζηαθή εκπεηξία. (…) 12.2. Λακβάλνληαο ππφςε 

ην είδνο ή/θαη ην θφξην εξγαζίαο, ν Υπεχζπλνο 

Φαξκαθνπνηφο ζα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε εμσηεξηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ δνκψλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

απαηηνχκελσλ ειέγρσλ πνηφηεηαο γηα ηηο εθηειεζζείζεο 

παξαζθεπέο. Τν εμσηεξηθφ εξγαζηήξην ζην νπνίν ζα 

αλαηαζεί ε δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα πηζηνπνηεηηθφ 

δηαπίζηεπζεο (…)). 2. Γηα ηε λφκηκε πξνθήξπμε 

πξνκήζεηαο κνλάδαο παξαγσγήο νμπγφλνπ ην θάζε 

Ννζνθνκείν, ππνρξενχηαη πξνεγνπκέλσο λα δηεμάγεη 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

νμπγφλνπ 93 % (ζην έγγξαθν ησλ Καηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαιήο 

παξαζθεπήο νμπγφλνπ 93 ηνηο εθαηφ ηεο Ιηαιηθήο 

Δηαηξίαο Ννζνθνκεηαθψλ Φαξκαθείσλ θαη 

Φαξκαθεπηηθψλ Υπεξεζηψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Υγείαο 

(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 

Farmaceutici delle Aziende Sanitarie – SIFA)). Η αλάιπζε 

δε ηνπ θηλδχλνπ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ηελ νξζφηεηα ηεο 

ιεθζείζαο απφθαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδαο 

παξαγσγήο νμπγφλνπ βάζεη κίαο βηψζηκεο θαη βάζηκεο 

αηηηνινγίαο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, βάζεη εηδηθψλ θξηηεξίσλ. 

Δλδεηθηηθά δε: - Θα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη φηη ν 

ηίηινο / θαζαξφηεηα ηνπ Ομπγφλνπ 93 % δελ είλαη νχηε 

ζηαζεξή νχηε ζπλερήο (κε ηνλ ίδην ηξφπν/πνζνζηφ). Απηή 

ε κεηαβιεηφηεηα ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ Ομπγφλνπ 93 % ζα 

πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ειέγρεηαη θαη λα 



ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηε ρνξήγεζή ηνπ ζηνπο αζζελείο. 

Γειαδή, άιιε πνζφηεηα νμπγφλνπ θαη ζε άιιε έλζηαζε 

ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί ζε έλαλ αζζελή φηαλ ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγφλνπ είλαη 93 %, άιιε φηαλ είλαη 

96 % θιπ. Τνχην, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ζπλερψο 

απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν, σζηφζν, 

γλσξίδνπκε φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ. - Τν 

Ννζνθνκείν πξνηνχ εγθαηαζηήζεη ηε κνλάδα παξαγσγήο 

νμπγφλνπ ζα πξέπεη λα έρεη εμεηάζεη φηη νη ηαηξηθέο 

δηαηάμεηο θαη κεραλήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ κε 

ηε κνλάδα παξαγσγήο νμπγφλνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηε 

ρξήζε νμπγφλνπ 93 %. Απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 

θαη λα θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ηνπο Καηαζθεπαζηέο ησλ 

ηαηξηθψλ δηαηάμεσλ ρξήζεο ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα. - 

Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα κειεηψληαη 

ηπρφλ επηπηψζεηο ζηνπο αζζελείο απφ ηελ πνζνζηηαία 

αχμεζε ηνπ Αξγνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην Ομπγφλν 93 % 

κεηά απφ ηεθκεξησκέλεο θιηληθέο αμηνινγήζεηο. - 

Δπηπιένλ, ην δίθηπν δηαλνκήο ηνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ πνπ 

πθίζηαηαη ζην Ννζνθνκείν θαη δηακνηξάδεη ην ηαηξηθφ 

νμπγφλν ζηνπο αζζελείο είλαη ηαηξηθή δηάηαμε θαη γη’ απηφ 

κεηαμχ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θπθινθνξία ηεο ζην 

εκπφξην ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ν πξννξηζκφο ρξήζεο ηεο, 

εάλ δειαδή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε Ομπγφλν 93 % ή κε 

Ομπγφλν 99,5 %. Πξέπεη γηα ην ιφγν απηφ λα 

επαιεζεχεηαη πνηνο είλαη ν πξννξηζκφο ρξήζεο ηνπ 

ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο πνπ ππάξρεη ζηηο 

κεκνλσκέλεο Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο. Πξέπεη λα ιεθζεί 

δε ππφςε φηη φια ηα ζηαζεξά ζπζηήκαηα δηαλνκήο ηνπ 

Ομπγφλνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη θέξνπλ ζήκαλζε 

πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο κνλνγξαθίαο ηνπ Ομπγφλνπ 93% 

παξήρζεζαλ γηα ηε δηαλνκή ηνπ Ομπγφλνπ 99,5 %. Παξά 

ηα αλσηέξσ, είλαη πξνθαλέο φηη θαηά ηε ζχληαμε ησλ ππφ 

δηαβνχιεπζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δελ αμηνινγήζεθε 

θακία απφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηελ πξνκήζεηα πνπ πξφθεηηαη λα πξνθεξπρζεί κε 

λφκηκε, αιιά θαη επηθίλδπλε γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δίλαη 

δε πξνθαλέο, θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, φηη κνλαδηθφο ιφγνο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο αζθαινχο ζπζηήκαηνο 

πξνκήζεηαο νμπγφλνπ ησλ λνζνθνκείσλ κε έλα αβέβαην 

πνηφηεηαο ζχζηεκα ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θακία 

αμηνιφγεζή ηνπ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ πξνκεζεπηψλ 

απηψλ ησλ πξντφλησλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζε φιε ηελ 

ππφινηπε Δπξψπε ηίζεληαη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο νμπγφλνπ 

(κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα πην 

πάλσ) ή θαη απαγνξεχνληαη ηειείσο εθφζνλ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο κε έηνηκν ηαηξηθφ νμπγφλν, ελψ 



ζηε ρψξα καο δελ ππάξρεη θακία δηαζθάιηζε γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο. 3. Αλεμάξηεηα απφ 

ηα αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε πξφζθαηξεο κε ιεηηνπξγίαο 

ηεο κνλάδαο παξαγσγήο νμπγφλνπ (π.ρ. ιφγσ 

κεραλνινγηθήο βιάβεο), θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 

παξάιιειεο ηξνθνδνζίαο ηνπ εθάζηνηε Ννζνθνκείνπ 

ηφζν απφ ηελ θχξηα πεγή (κνλάδα παξαγσγήο νμπγφλνπ) 

φζν θαη απφ θάπνηα άιιε πεγή (δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ 

ή θηάιεο /ζπζηνηρίεο), ζα αλακεηγλχεηαη ζην ίδην δίθηπν 

δηαλνκήο, νμπγφλν δηαθνξεηηθήο θαζαξφηεηαο, κε 

απνηέιεζκα ην εχξνο ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ δηαλεκεζέληνο 

ζηνπο αζζελείο νμπγφλνπ λα θπκαίλεηαη απφ 90 έσο 100 % 

(πεξηέρνλ επηπιένλ επηβιαβή αέξηα, φπσο CO, CO2 θιπ). 

Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ρνξήγεζε νμπγφλνπ απφ ηηο 

εθεδξηθέο πεγέο ζα ζεσξεζεί παξάλνκε, θαζψο ζχκθσλα 

κε ηελ ΥΑ ΓΥΓ3α/ΓΠ 32221/2013 – ΦΔΚ Β΄ 

1049/29.4.2013, απαγνξεχεηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο ε δηάζεζή ηαηξηθνχ νμπγφλνπ, φηαλ απηφ δελ 

δηαζέηεη ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ πνηφηεηα γηα ηελ νπνία 

δφζεθε ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ ΔΟΦ. Η κίμε νμπγφλνπ 

93 % πνπ είλαη έλα κε εγθεθξηκέλν θάξκαθν κε νμπγφλν 

100 % πνπ είλαη έλα εγθεθξηκέλν θάξκαθν είλαη 

παξάλνκε, δεδνκέλνπ φηη απφ ηε κίμε ηνπ ζα πξνέιζεη έλα 

θάξκαθν αθαζφξηζησλ πξνδηαγξαθψλ. Δπηπιένλ, απφ ηελ 

αλάκημε ησλ δχν πξντφλησλ πξνθχπηεη έλα ηαηξηθφ αέξην 

(θάξκαθν) ην νπνίν δελ ηαπηίδεηαη νχηε κε ην Ομπγφλν 93 

% νχηε κε ην Ομπγφλν 99,5 %. Πψο ζπλεπψο νη ηαηξνί ζα 

κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ 

ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνπο αζζελείο; 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη ελφςεη θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 

ηαηξηθφ νμπγφλν είλαη θάξκαθν δελ κπνξεί ε ρνξήγεζή 

ηνπ λα γίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα 

κεραλήκαηα νμπγφλσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία δελ 

είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ηφζν 

κε ην αέξην πνπ παξάγεηαη απφ ηε γελλήηξηα νμπγφλνπ, 

δειαδή θαζαξφηεηαο 90 – 96% φζν (αλαγθαζηηθά) θαη κε 

ηαηξηθφ νμπγφλν απφ ηηο εθεδξηθέο πεγέο (θηάιεο ή 

ελδερνκέλσο απφ δεμακελή) πνπ έρεη θαζαξφηεηα θαη’ 

ειάρηζην 99,5 %. Ωο εθ ηνχηνπ, ην εθάζηνηε Ννζνθνκείν 

ππνρξενχηαη γηα ηελ νξζή πξαθηηθή δηάζεζεο νμπγφλνπ 

ζηνπο αζζελείο, αθελφο λα εγθαηαζηήζεη έλα λέν δίθηπν 

δηαλνκήο γηα ην νμπγφλν πνπ παξάγεηαη απφ ην 

ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, δηαθνξεηηθφ απφ ην ήδε 

πθηζηάκελν δίθηπν δηαλνκήο ηνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 

(ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην ππ’ αξηζκ. ISO/TC 121 N 

1063 ςήθηζκα ηεο επηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ ISO) 

αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηα κεραλήκαηα νμπγφλσζεο 

πνπ ήδε δηαζέηεη, εθφζνλ απηά δελ πξνβιέπεηαη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ην αέξην πνπ παξάγεηαη απφ ην 



ζπγθξφηεκα παξαγσγήο νμπγφλνπ. 4. Ο πηζαλφο αληίινγνο 

φηη ην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο νμπγφλνπ ζα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε Ννζνθνκείνπ ζε ηαηξηθφ νμπγφλν 

κε ρακειφηεξν θφζηνο, είλαη αθελφο αδηάθνξνο, 

δεδνκέλνπ φηη ελ πξνθεηκέλσ δηαθχβεπκα είλαη ε 

λνκηκφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ππφ δηαβνχιεπζε 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ 

αζζελψλ θαη αθεηέξνπ αβάζηκνο. Καη ηνχην δηφηη ην 

Ννζνθνκείν δελ απνθεχγεη, νχησο ή άιισο, ην θφζηνο γηα 

ηελ αγνξά έηνηκνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ ζε θηάιεο ή 

ζπζηνηρίεο (εθεδξηθή πεγή), ην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα 

πξνκεζεχεηαη ζε κφληκε βάζε, δεδνκέλνπ φηη αλά πάζα 

ζηηγκή θαη γηα νπνηνλδήπνηε αζηάζκεην παξάγνληα (π.ρ. 

δηαθνπή ξεχκαηνο, βιάβε ελφο κηθξνεμαξηήκαηνο ηεο 

κνλάδαο παξαγσγήο νμπγφλνπ θιπ) ε γελλήηξηα νμπγφλνπ 

ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Σεκεηψλνπκε φηη αλεμαξηήησο 

ηνπ γεγνλφηνο φηη κε ηηο ππφ δηαβνχιεπζε πξνδηαγξαθέο, 

ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη λα πξνκεζεχζεη ην 

Ννζνθνκείν κε έηνηκν ηαηξηθφ νμπγφλν (ην νπνίν είλαη 

νχησο ή άιισο παξάλνκν), ηνχην δελ πξφθεηηαη λα γίλεη 

δσξεάλ. Τνχην έρεη δηαπηζησζεί απφ ηελ εηαηξία καο θαη 

ζην ΓΝ Μεζζελίαο, φπνπ εγθαηαζηάζεθε ζρεηηθφ 

ζπγθξφηεκα παξαγσγήο νμπγφλνπ, κε αληίζηνηρε 

ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο απηή, σζηφζν, λα 

ηεξείηαη (βι. πην θάησ). Δπίζεο, άγλσζην είλαη θαη ην 

ηειηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ, δειαδή 

κεηαηξνπήο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζε ηαηξηθφ νμπγφλν 

(φπσο ζπκβαίλεη κέζσ ηεο κνλάδαο παξαγσγήο νμπγφλνπ) 

κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεηαη ην Ννζνθνκείν, ελφςεη ηνπ 

πςεινχ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ην Ννζνθνκείν δελ 

δηαζέηεη δηθή ηνπ κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, αιιά ηελ πξνκεζεχεηαη απφ παξφρνπο (π.ρ. 

ΓΔΗ ΑΔ). Τέινο, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη ην 

θάζε Ννζνθνκείν λα θαηαβάιεη νχησο ή άιισο κίζζσκα 

γηα ηελ κίζζσζε ησλ θηαιψλ θαη ζπζηνηρηψλ έηνηκνπ 

ηαηξηθνχ νμπγφλνπ, θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα θαη 

αληαιιαθηηθά ηεο κνλάδαο παξαγσγήο νμπγφλνπ. Σε θάζε 

δε πεξίπησζε, ζα πξέπεη επηπξνζζέησο λα αληηθαηαζηήζεη 

ηφζν ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ζπλδένληαη κε θάπνην ηξφπν 

κε ηε κνλάδα παξαγσγήο νμπγφλνπ φζν θαη ην δίθηπν 

δηαλνκήο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, δεδνκέλνπ 

φηη απηφ δελ έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο λα ιεηηνπξγεί κε 

νμπγφλν 93 %, αιιά κφλν κε νμπγφλν 99,5 %. Ωο εθ 

ηνχηνπ, εάλ ην Ννζνθνκείν θαηαβάιεη ην ηίκεκα γηα ηελ 

αγνξά έηνηκνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ (ζε θηάιεο θαη 

ζπζηνηρίεο – ελαιιαθηηθή πεγή πξνκήζεηαο), κίζζσκα γηα 

ηε κίζζσζε ησλ θηαιψλ θαη ζπζηνηρηψλ νμπγφλνπ, έμνδα 

ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο νμπγφλνπ, ηίκεκα 



γηα ηα αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα ηεο κνλάδαο 

παξαγσγήο νμπγφλνπ, ηίκεκα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

νμπγφλνπ 93, έμνδα γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα 

απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή νμπγφλνπ 93, θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ νμπγφλνπ, 

εμσηεξηθή ζπλεξγαζία γηα αλάιπζε πνηφηεηαο 

παξαγφκελνπ νμπγφλνπ, εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα 

ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ θιπ 

είλαη βέβαην φηη ην θφζηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο παξαγσγήο νμπγφλνπ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο αγνξάο έηνηκνπ ηαηξηθνχ 

νμπγφλνπ. 5. Γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ ελ ιφγσ 

θαξκάθνπ (ηαηξηθνχ έηνηκνπ νμπγφλνπ) ζηελ ειιεληθή 

αγνξά απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο, άδεηα θπθινθνξίαο 

θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαγσγνχ κε ηνπο 

Καλφλεο Καιήο Παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπεη ε ΥΑ ΓΥΓ3α/ΓΠ 32221/2013 – ΦΔΚ Β΄ 

1049/29.4.2013. Αληίζεηα ην ίδην θάξκαθν, πνπ ζα 

παξάγεηαη απφ ηε Μνλάδα Παξαγσγήο Ομπγφλνπ, δελ ζα 

δηαζέηεη θακία άδεηα θαη πηζηνπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή, 

δηαλνκή θαη πνηφηεηά ηνπ. Αθελφο, αλάκεζα ζηηο δχν 

εθδνρέο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ ίδηνπ θαξκάθνπ, ζα 

πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε πξψηε, πνπ ζα δηαζέηεη ηα ερέγγπα 

ησλ ιεθζεηζψλ αδεηψλ. Τνχην απνηππψλεηαη θαη ζηελ 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Υπνπξγψλ ηεο 19εο Ιαλνπαξίνπ 

2011 (CM/ResAP(2011)1) ζχκθσλα κε ηελ νπνία (ζειίδα 

3ε απηήο) ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα δελ ζπληζηψληαη 

φηαλ δηαηίζεηαη θαηάιιειν θαξκαθεπηηθφ ηζνδχλακν κε 

άδεηα θπθινθνξίαο (άξζξν 3.1). Αθεηέξνπ, απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ ε κνλάδα παξαγσγήο νμπγφλνπ πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζε Ννζνθνκείν θαη απεπζχλεηαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο αζζελείο (πξνζνκνηάδεη δειαδή ζε 

βηνκεραληθή παξαγσγή), θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο 

ΥΑ ΓΥΓ3α/ΓΠ 32221/2013 – ΦΔΚ Β΄ 1049/29.4.2013 ζα 

πξέπεη λα απαηηνχληαη γηα ηε λφκηκε παξαγσγή θαη 

δηαθίλεζή ηνπ νη ίδηεο άδεηεο θαη πηζηνπνηήζεηο κε ην 

ηαηξηθφ νμπγφλν (99,5%), δηαθνξεηηθά δελ ηεξνχληαη ηα 

ερέγγπα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ 

αθελφο (πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν) θαη ηεο ηζφηεηαο 

αθεηέξνπ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 

θαη ησλ πξνκεζεπηψλ κνλάδσλ παξαγσγήο νμπγφλνπ 93. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ παξαγσγή θαη 

δηάζεζε ηνπ νμπγφλνπ 93 δελ ππάξρνπλ νη σο άλσ 

πηζηνπνηήζεηο ε παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ νμπγφλνπ 93 

ζηνπο αζζελείο ζα είλαη παξάλνκε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

επέρνληνο επζχλε (πνηληθή, δηνηθεηηθή, αζηηθή) γηα ηε 

ζχλαςε ζχκβαζεο κε αληηθείκελν κε λφκηκε πξνκήζεηα, 

ήηνη γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο 

θαξκάθνπ –νμπγφλνπ- ην νπνίν δηαηίζεηαη ρσξίο ηα 



απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, ήηνη άδεηα θπθινθνξίαο, 

άδεηα παξαγσγήο, πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

Καλφλεο Καιήο Παξαγσγήο (βι. ελδεηθηηθά ην άξ. 175 ηεο 

ΥΑ ΓΥΓ3α/ΓΠ 32221 - ΦΔΚ Β΄ 1049/29.4.2013). 6. 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο νη 

πξνκεζεπηέο κνλάδσλ παξαγσγήο νμπγφλνπ δελ 

απνηεινχλ παξάιιεια θαη πξνκεζεπηέο παξαγσγήο 

έηνηκνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ (γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε κνλάδαο παξαγσγήο νμπγφλνπ) ζα κπνξεί λα 

παξέρεη έηνηκν ηαηξηθφ νμπγφλν θαη δε κε ηηο 

απαηηνχκελεο άδεηεο (θπθινθνξίαο, παξαγσγήο, 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπ Καλφλεο Καιήο Παξαγσγήο, νη 

νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δεηνχληαη σο 

δηθαηνινγεηηθά κε ηηο ππφ δηαβνχιεπζε ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο). Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη ζην Γ.Ν. 

Μεζζελίαο, φπνπ εγθαηαζηάζεθε ζρεηηθή κνλάδα 

παξαγσγήο νμπγφλνπ (θαηά ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο νπνίαο 

εθθξεκεί ζρεηηθή αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ησλ 

αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ), αξρηθά ην 

Ννζνθνκείν, παξά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο θαη ηεο 

ζπλαθνχο ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα πξνκήζεηα 

παξάιιεια θαη έηνηκνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ, 

εμαθνινπζνχζε λα πξνκεζεχεηαη έηνηκν ηαηξηθφ νμπγφλν 

απφ ηε SOL HELLAS A.E. (ζρεηηθή επηζηνιή πνπ είρακε 

απνζηείιεη ζηηο 2/1/2015 πξνο ην Ννζνθνκείν, 

θνηλνπνηνχκελε πξνο ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη πνπ είλαη 

ζηε δηάζεζε ηεο Υπεξεζίαο ζαο θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. Α3β/Γ.Π.νηθ5159/Φ8γ2-102/20-1-2015 επηζηνιή 

ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Μνλάδσλ 

Υγείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, ε νπνία ζε ζπλέρεηα ηεο 

άλσ επηζηνιήο καο δεηά εμεγήζεηο απφ ην Γ.Ν. 

Μεζζελίαο, ρσξίο, σζηφζν, λα έρνπκε ιάβεη θάπνηα 

ελεκέξσζε επί ηεο απάληεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ). Τέινο, 

δελ θαζνξίδεηαη νχηε ε πνζφηεηα ηνπ έηνηκνπ ηαηξηθνχ 

νμπγφλνπ, κε ην νπνίν ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ην 

Ννζνθνκείν νχηε νη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο απηνχ θαη 

ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα 

απηνχ, ζε αληίζεζε κε ηε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 7. Σε θάζε δε πεξίπησζε, αθφκε θαη αλ παξά 

ηα παξαπάλσ ζεσξεζεί φηη ην παξαγφκελν απφ ην 

ζπγθξφηεκα παξαγσγήο αέξην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ελαιιαθηηθά έλαληη ηνπ έηνηκνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ζα πξέπεη ελαιιαθηηθά 

λα δνζεί ε δπλαηφηεηα, κε ην δεκφζην δηαγσληζκφ πνπ 

πξφθεηηαη λα πξνθεξπρζεί γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθνχ 

νμπγφλνπ ζηα Ννζνθνκεία, θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο / 

παξαγσγνχο έηνηκνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ (θαζαξφηεηαο 



θαη’ ειάρηζηνλ 99,5 %) λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ γηα έηνηκν ηαηξηθφ νμπγφλν, θαη 

ην Ννζνθνκείν ελ ζπλερεία λα επηιέμεη ηνλ αλάδνρν κε 

ηνλ νπνίν ζα ζπκβιεζεί αλάινγα κε ην πνηα πξνζθνξά ζα 

θξηζεί νηθνλνκηθφηεξε. Γειαδή, γηα φιεο ηηο πεγέο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ εθάζηνηε Ννζνθνκείνπ κε νμπγφλν, 

ελαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζθεξζεί απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έηνηκν ηαηξηθφ νμπγφλν. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηηπγράλεηαη θαη κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα 

δηαθαλεί θαη πνηα είλαη πξάγκαηη ε νηθνλνκηθφηεξε ιχζε 

γηα ην εθάζηνηε Ννζνθνκείν. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, 

δεηνχκε ε Υπεξεζία ζαο λα κελ πξνβεί ζηελ πξνθήξπμε 

δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ 

εγθαηάζηαζεο ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο νμπγφλνπ. 

Δπηθνπξηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα λα ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα έηνηκν ηαηξηθφ 

νμπγφλν (θαζαξφηεηαο θαη’ ειάρηζηνλ 99,5 %) γηα ηελ 

ηξνθνδνζία φισλ ησλ πεγψλ ησλ Ννζνθνκείσλ. Λφγσ 

ηνπ φηη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΣΗΓΗΣ δελ 

κπνξνχκε λα αλαξηήζνπκε ηηο πξναλαθεξζείο απνθάζεηο 

θαη έγγξαθα πνπ επηθαινχκαζηε σο πεγέο, ζα ζέιακε λα 

ζαο ελεκεξψζνπκε φηη είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Υπεξεζίαο 

ζαο θαη κπνξνχκε λα ζαο ηα πξνζθνκίδνπκε ζε έληππε 

κνξθή εθφζνλ καο δεηεζνχλ.  
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Κχξηνη, Η εηαηξία καο, ΙΤΟ ΔΠΔ, δηαζέηεη καθξφρξνλε 

εκπεηξία απφ αξθεηέο ελ ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεηο 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη εηδηθφηεξα 

γελλεηξηψλ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ. Δπηπξνζζέησο, έρνπκε 

ζπκκεηάζρεη ζε πιήζνο ζρεηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ κε 

βάζηκεο παξαηεξήζεηο, ζέζεηο θαη πξνηάζεηο, ελψ ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπκε θαηαζέζεη ηεθκεξησκέλεο 

πξνζθπγέο θαηά αληίζηνηρσλ δηαθεξχμεσλ θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ, νη νπνίεο έγηλαλ 

απνδεθηέο θαη ειήθζεζαλ ππ’ φςε γηα ηελ πξφνδν απηψλ. 

Όζνλ αθνξά ινηπφλ ζηηο παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο νμπγφλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο κε 

γελλήηξηεο νμπγφλνπ γηα ηα Γεληθά Ννζνθνκεία Έδεζζαο 

θαη Γηαλληηζψλ, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε πξσηίζησο 

φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρνπλ παξαηεζεί 

ζπγθεθξηκέλεο αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο, 

εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.12, νη 

νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ φπσο έρνπλ δηαηππσζεί απφ 

θαλέλαλ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο ISO 7396, 

ISO 10086 θαη ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 93/42. Αληηζέησο, 



πνιιά απφ ηα πεξηερφκελα ηερληθά ζηνηρεία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ πεξηνξίδνπλ δξαζηηθά ηελ 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ελαιιαθηηθψλ θαη κάιηζηα 

ππέξηεξσλ (πνηνηηθά θαη ελεξγεηαθά) ζπζηεκάησλ . 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη δελ αληηιακβαλφκαζηε γηαηί 

ζα πξέπεη ν θάζε δεηνχκελνο αεξνζπκπηεζηήο γηα ην 

Ννζνθνκείν Έδεζζαο λα είλαη παξνρήο κεγαιχηεξεο ή 

ίζεο ησλ 180 m3/h, απφ ηελ ζηηγκή πνπ θάπνηνο 

θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη ηελ 

απαηηνχκελε πνζφηεηα αεξίνπ κε αεξνζπκπηεζηή π.ρ. ησλ 

175 m3/h. Οκνίσο, δελ αληηιακβαλφκαζηε γηαηί ην 

απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 

3.7 ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νζφλε LCD θαη πξάζηλεο-

θφθθηλεο ιπρλίεο θαη φρη νζφλε αθήο κε ςεθηαθή 

απεηθφληζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζθαικάησλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ ηεξείηαη ε αξρή ηεο ηζφηηκεο 

κεηαρείξηζεο κηα θαη πηζαλψο λα απνθιείνληαη αλαίηηα 

ζπκκεηέρνληεο πνπ πξνζθέξνπλ ζπγθξνηήκαηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ απαηηνχκελε παξνρή θαη 

πνηφηεηα ηαηξηθνχ νμπγφλνπ, ην νπνίν άιισζηε είλαη θαη 

ην κφλν δεηνχκελν, αιιά φρη ζε επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο 

πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Όπσο είλαη 

επξέσο γλσζηφ, ηα ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ηαηξηθνχ 

νμπγφλνπ κε γελλήηξηεο είλαη ΔΝΙΑΙΑ ηαηξνηερλνινγηθά 

πξντφληα, κε πηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο . 

Τα πξνζθεξφκελα πηζηνπνηεκέλα ζπγθξνηήκαηα ηνπ θάζε 

θαηαζθεπαζηή έρνπλ ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί απφ ηνπο 

πιένλ αξκφδηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία πνπ πξναλαθέξακε. Σπλεπψο ν 

επηκέξνπο εμνπιηζκφο ησλ ζπγθξνηεκάησλ κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπαζηή, αξθεί λα 

είλαη ηθαλφο λα παξέρεη σο εληαίν ηαηξνηερλνινγηθφ 

πξντφλ ηελ δεηνχκελε παξνρή θαη πνηφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ 

νμπγφλνπ. Σπκπεξαζκαηηθά ινηπφλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα δχν λνζνθνκεία είλαη επαξθείο σο 

πξνο ηελ εηζαγσγή, ηα γεληθά ζηνηρεία θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (άξζξα 1,2 θαη 3), φπνπ δίδνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο-

πξνδηαγξαθέο γηα λα πξνζθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα 

αληίζηνηρα ζπζηήκαηά ηνπο, ηα νπνία εθφζνλ είλαη 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ πηζηνπνηεκέλα θαη πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα ην παξαγφκελν νμπγφλν, πξέπεη λα 

γίλνπλ απνδεθηά φπσο αθξηβψο πξνζθέξνληαη. Τα 

ππφινηπα άξζξα 3.1 έσο 3.12 πεξηιακβάλνπλ φξνπο θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη πεξηηηνί, αβάζηκνη θαη 

απνζηεξνχλ ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο εηαηξηψλ ησλ 

νπνίσλ ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα (πηζηνπνηεκέλν σο ηέηνην), 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζε επηκέξνπο ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ηα 

νπνία κάιηζηα είλαη παιαησκέλεο ηερλνινγίαο. Σε φηη 



ηψξα αθνξά ηελ άπνςε καο πεξί παιαησκέλεο 

ηερλνινγίαο, ζα ζέιακε αλαιπηηθφηεξα λα επηζεκάλνπκε 

φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο δελ ιακβάλνπλ ππ’ 

φςε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο PSA πνπ 

πεξηγξάθνπλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία έρεη πιένλ 

αλαπηπρζεί θαη εμειηρζεί εδψ θαη θαηξφ ζε ηερλνινγία 

VPSA, πξνζξφθεζεο (δεφιηζνο ιηζίνπ) κε ελαιιαγή 

θελνχ, ε νπνία απαηηεί ειάρηζηε ηξνθνδνηνχκελε πίεζε 

αέξα (0,5 bar) θαη πνιχ κηθξφηεξε θαηαλάισζε, ελέξγεηαο 

νδεγψληαο ζε εμνηθνλφκεζε έσο θαη 60%. Καηά ζπλέπεηα 

ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε λεφηεξε ηερλνινγία 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο σο ελαιιαθηηθή κέζνδνο 

παξαγσγήο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ ίδηαο δπλακηθφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο κε ηηο δεηνχκελεο γηα θάζε λνζνθνκείν. 

Κιείλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο καο ζηελ παξνχζα 

δηαβνχιεπζε ζα ζέιακε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζαο 

ζηελ έληνλα θαζνδηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ηνπ πγξνχ ηαηξηθνχ 

νμπγφλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ήδε ππάξρνπλ δεκφζηα 

λνζνθνκεία πνπ πξνκεζεχνληαη ην πγξφ νμπγφλν ζε ηηκέο 

απν 0,19-0,25 επξψ αλα θ.κ..Σπλεπψο ,αθφκε θαη αλ 

αγλνήζνπκε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαη ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο ησλ δεηνχκελσλ ζπζηεκάησλ, δελ κπνξνχκε 

λα αγλνήζνπκε ην θφζηνο ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο 

θαηαλάισζεο, πνπ θαηά ηελ άπνςε καο, δελ είλαη 

κηθξφηεξν απν 0,30 επξψ αλα θ.κ.. Η κφλε δπλαηφηεηα 

δξαζηηθήο κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ απνθιεηφκελσλ, απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή, ζπζηεκάησλ VPSA. Απφ φια 

ηα παξαπάλσ γίλεηαη πξνθαλέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνδηαγξαθή, εθηφο απφ ην φηη έρεη ζνβαξφηαηα 

πξνβιήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηνλ εμνβειηζκφ επηζπκνχλησλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ, αληηβαίλεη θαη ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

φπσο επρεξέζηαηα κπνξνχκε λα ηεθκεξηψζνπκε εθφζνλ 

καο δεηεζεί.  
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Σε ζρέζε κε ηελ ελ ζέκαηη δηαβνχιεπζε επαγφκαζηε ηα 

αθφινπζα: 1. Σχκθσλα κε ηo θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

λνκνζεζία, ηνπο αξκφδηνπο θαξκαθεπηηθνχο θνξείο θαη 

Υγείαο, ην Σχζηεκα PSA γηα παξαγσγή νμπγφλνπ 93% 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ε ρξήζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

νμπγφλνπ ζε πγξή θαη ζε αέξηα κνξθή είλαη αδχλαηε. 2. 



Πνπζελά ζηε δηαβνχιεπζε δελ πξνβιέπνληαη νη ζπλζήθεο 

πνπ θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ νμπγφλνπ ζε 

πγξή θαη ζε αέξηα κνξθή αδχλαηε πξνθεηκέλνπ λα 

δηθαηνινγείηαη ε πξνκήζεηα ησλ Ννζνθνκείσλ κε νμπγφλν 

93% κέζσ Σπζηήκαηνο PSA. 3. Σε θάζε πεξίπησζε αθφκα 

θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ε πξνκήζεηα κε θαξκαθεπηηθφ 

νμπγφλν ζε πγξή θαη ζε αέξηα κνξθή είλαη αδχλαηε θαη 

νξζά ηα Ννζνθνκεία πξνκεζεχνληαη νμπγφλν 93% κέζσ 

Σπζηήκαηνο PSA, κε δεπηεξεχνπζα θαη εθεδξηθή πεγή 

θηάιεο Ο2 πςειήο πίεζεο, ν πξνκεζεπηήο ηνπ ελ ιφγσ 

Σπζηήκαηνο, ην νπνίν απνηειεί εληαίν ζχλνιν (θχξηα 

πεγή, δεπηεξεχνπζα θαη εθεδξηθή) νθείιεη λα θαηαζέζεη 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ άδεηα παξαγσγήο & θπθινθνξίαο 

ηνπ ΔΟΦ γηα ην θάξκαθν νμπγφλν ηεο δεπηεξεχνπζαο θαη 

εθεδξηθήο πεγήο, κηαο θαη ην νμπγφλν εκπίπηεη ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ θαξκάθνπ. (Οδεγία ΚΥΑ ΓΥΓ3α / 

32221/2013 ΦΔΚ Β’ 1049). 4. Όπσο θαη ην παξαγφκελν 

απφ ηηο βηνκεραλίεο θάξκαθν νμπγφλν, ηελ παξαγσγή ηνπ 

νπνίνπ ειέγρεη θαη πηζηνπνηεί ν ΔΟΦ, ην νμπγφλν πνπ 

παξάγεηαη επί ηφπνπ απφ ην Σχζηεκα PSA ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηείηαη εμίζνπ απφ αξκφδηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα ηαηξηθή ρξήζε 

θαη λα πξνζηαηεχεηαη ε Γεκφζηα Υγεία. Με εθηίκεζε, Γξ. 

Βαβνπξάθεο Νηθφιανο Γεληθφο Γηεπζπληήο/ Γηαρεηξηζηήο  

 
 

 

 
 

 


