
Φυλλάδιο Προδιαγραφών  

για Σύμβαση Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών 

με Ιατρό Εξωτερικό Συνεργάτη:  

ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ  

 

Οι προδιαγραφές που προβλέπονται για τη συμβασιοποίηση τέτοιου είδους υπηρεσιών από 

ειδικό Ιατρό είναι οι ακόλουθες : 

 Έλεγχο υπάρχοντος ή υπό πρόσληψη προσωπικού με εργαστηριακή εκτίμηση που να 

περιλαμβάνει την παροχή των παρακάτω ειδών Ιατρικών Υπηρεσιών:  

 Επίσκεψη του συνεργάτη στις εγκαταστάσεις στο Κέντρο Ιατρικού Ελέγχου 

Εργαζομένων Μαδέμ Λάκκου 2 φορές την εβδομάδα στις 06.30  – 06.45 και παραμονή μέχρι 

τη λήξη του ελέγχου, την εκτύπωση των αποτελεσμάτων και τακτοποίηση των επικρίσεων και  

του reporting κατ’ ελάχιστον  5 ώρες ανά συνεδρία 

 Παροχή από τη εταιρία για Χρήση  Βασικών  υποδομών εγκαταστάσεων και 

Ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού Εργαστηρίου που έχει οργανώσει η εταιρία για τον 

έλεγχο των αναπνευστικών δεικτών του προσωπικού της. Τα παραπάνω ο συνεργάτης 

οφείλει να τα γνωρίζει ως λειτουργία ή να ακολουθήσει ειδική αλλά ΜΗ αμειβόμενη 

εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί σύντομα να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που 

του παρέχονται. 

 Εργαστηριακή εκτίμηση σε ομάδα εργαζομένων MIN 10 –  MAX 20 άτομα που θα 

οργανώνεται από το τμήμα HEALTH και θα υποβάλλεται στο παρακάτω πρόγραμμα 

εργαστηριακού ελέγχου: 

 Αιματολογικές εξετάσεις: Γενική αίματος – ΤΚΕ  

 Βιοχημικές εξετάσεις: CRP – σάχαρο – ουρία – κρεατινίνη –χοληστερίνη – 

τριγλυκερίδια – ουρικό οξύ – HDL – LDL – SGOT – SGPT –  γgt – αλκαλική  φωσφατάση 

– Φεριτίνη – Σίδηρος – Λευκώμτα ορού – λευκωματίνες  σφαιρίνες - HbsAg - HCV 

 Προσδιορισμοί Ιόντων: Να – K – Ca  

 Εξετάσεις Ούρων: Γενική ούρων  με μικροσκοπική επιβεβαίωση) 



 Ανίχνευση Ψυχοτρόπων ουσιών σε βιολογικά υγρά (alcohol, opiates, 

Methamphetamine, Cannabinoids, Morphine, Heroin Methaphetamine, Cocaine, 

MDMA,Synthetic drugs etc.) 

 Πραγματοποίηση όλων των σχεδιασμένων διαδικασιών διασφάλισης ποιοτικού 

ελέγχου ανά αναλυτή καθώς και παρακολούθηση του διεργαστηριακού προγράμματος 

εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, και πιθανού ελέγχου κατά ISO. 

 REPORTING με αποστολή Πρακτικού εξέτασης για όλους συνολικά τους 

εργαζόμενους που εξετάστηκαν κατά συνεδρία με διαγνωστικό πόρισμα, επίκριση συστάσεις 

συμπληρωματικού ελέγχου, ηλεκτρονικά και εγγράφως ενυπόγραφα. 

 Παραπομπή για συμπληρωματικούς ελέγχους όπου κριθεί αναγκαίο εγγράφως 

ενυπόγραφα. 

Όλες οι παραπάνω ιατρικές υπηρεσίες ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ θα πραγματοποιούνται υπό 

την επίβλεψη του προϊσταμένου του τμήματος Υγείας της εταιρίας ο οποίος θα αποτελεί τον 

Συντονιστή του Προγράμματος Προληπτικών Ιατρικών ελέγχων αλλά και το πρόσωπο 

αναφοράς για επίλυση λειτουργικών διαδικαστικών αλλά και λοιπών προβλημάτων που 

ενδεχομένως προκύψουν. 

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης πάνω στο αντικείμενο ειδικότητας στο προσωπικού του 

Health Dept. καθώς και στο λοιπό προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή ωριαίας διάλεξης 

ανάπτυξης αντικειμένου που θα του ζητηθεί από τον Συντονιστή και θα πραγματοποιείται 

στις αίθουσες εκπαίδευσης των εργοταξίων. Η υπηρεσία αυτή θα είναι αμειβόμενη με 

εφάπαξ αμοιβή που ο ίδιος θα προσφέρει και θα λογίζεται ανά ωριαία εισήγηση. Επίσης 

θα είναι ανεξάρτητη από την απασχόληση στο πρόγραμμα προληπτικών Ιατρικών ελέγχων. 

Ο συνεργάτης θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές προσωπικά και όχι μέσου δικού του 

συνεργάτη, εκτός από την περίπτωση της προγραμματισμένης απουσίας. Στην περίπτωση 

αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει προ 10ημέρου τον αντικαταστάτη του με τα προσωπικά 

στοιχεία και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα του τίτλου ειδικότητας, και να λάβει την 

σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή του προγράμματος. Στην περίπτωση προγραμματισμένης 

απουσίας η ΜΗ αντικατάσταση από αμέλεια του συνεργάτη θα μπορεί να αποτελεί και αιτία 

καταγγελίας της σύμβασης ειδικά εφόσον αυτή επιφέρει ακύρωση του προγράμματος για 

την επίμαχη περίοδο.  



Η οποιαδήποτε οικονομική αξίωση και αμοιβή του αντικαταστάτη στην περίπτωση της 

αντικατάστασης βαραίνει αποκλειστικά τον συνεργάτη στον οποίο και θα επιμετρηθούν 

τελικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες με το προσυμφωνημένο αντίτιμο.  

Στην περίπτωση της έκτακτης  απουσίας είναι στην διακριτική ευχέρεια του συντονιστή και 

της εταιρίας να αποφασίσει για τη διαχείριση του θέματος ανάλογα με την εκτίμηση της  

τρέχουσας κατάστασης. 

Στον συνεργάτη παρέχεται υποστήριξη μέσου εξειδικευμένου Υγειονομικού προσωπικού του 

τμήματος το οποίο όμως θα ελέγχεται και θα αναφέρεται αποκλειστικά στον Συντονιστή. 

Η εταιρία οφείλει να παρέχει στον συνεργάτη πλην του Βασικού Ιατρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και των αναλωσίμων και στοιχειώδη εξοπλισμό γραφείου και πρόσβαση στο ΙΤ 

δίκτυο της εταιρίας για τις απαραίτητες επικοινωνίες. 

Η άμεση και επείγουσα υποστήριξη της εταιρίας σε περίπτωση καταστροφής η σοβαρού 

περιορισμένου η ομαδικού ατυχήματος. 

Οι μετακινήσεις, επικοινωνίες οι ασφαλιστικές εισφορές και κάθε άλλο έξοδο απαραίτητο 

για την παροχή των υπηρεσιών θα βαραίνουν τον συνεργάτη. 

Ο συνεργάτης οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει όλες τις πολιτικές και κανονισμούς 

εργασίας που θα του υποδειχτούν καθώς επίσης και να εφαρμόζει όλα όσα προβλέπει η 

ασφάλεια στην μετακίνηση και εργασία σε εργοταξιακό περιβάλλον καθώς και να καταθέσει 

σχετικό ενεργό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αστικής ευθύνης για ποσό που θα του υποδειχθεί 

από το τμήμα προμηθειών της εταιρίας. 

Ρητά απαγορεύεται στον συνεργάτη η χρήση εξοπλισμού και εργαστηριακών αναλωσίμων 

για διενέργεια εξετάσεων σε τρίτους χωρίς την ενημέρωση της  εταιρίας μέσω του 

Συντονιστή. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα επιμετρούνται και θα πιστοποιούνται από τμήμα Ιατρικής 

εργασίας και ειδικότερα από τον Συντονιστή προκειμένου να εκδοθούν τα παραστατικά 

πληρωμής σε μηνιαία βάση. 

Οι αμοιβές θα γίνονται με βάση τον αριθμό των περιστατικών στην προσυμφωνημένη 

τιμή/υπηρεσία για ετήσια διάρκεια. 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει να περιγράφονται με τη μορφή σύμβασης, ως 

συμβατικοί όροι.  



Η κοστολόγηση τους θα προέρχεται μετά από αίτημα οικονομικής προσφοράς ανά άτομο 

και θα ισχύει για ετήσια βάση. 

Στη σύμβαση που θα δημιουργηθεί θα πρέπει ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΜΝΕΊΑ να προβλέπονται: 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται αμοιβαία ότι θα τηρήσουν επαγγελματικά πρότυπα 

στη διαχείριση και την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που θα έλθουν 

σε γνώση τους κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και που δεν είναι δημόσια 

γνωστές, αποτελούν επαγγελματικά απόρρητα, εμπορικά μυστικά, προσωπικά δεδομένα ή 

επισημαίνονται ειδικά ως εμπιστευτικές. Τα μέρη συμφωνούν να παραλείπουν οποιαδήποτε 

κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών προς τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του άλλου μέρους. Ειδικότερα, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχεται 

ότι:  

1.2 κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύμβασης 

ενδέχεται να καταστεί κοινωνός μεθόδων και διαδικασιών με τις οποίες ο 

αντισυμβαλλόμενος διεξάγει τις εργασίες του, και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα για τον αντισυμβαλλόμενο ή/και το προσωπικό του 

(«Εμπιστευτική Πληροφορία»), 

1.3 έχει άμεση υποχρέωση να  προστατεύει τα συμφέροντα του αντισυμβαλλομένου του, 

1.4 θα αποτελούσε αθέμιτη πράξη το να οικειοποιηθεί για τον εαυτό του ή επ’ ωφελεία 

τρίτου τις υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται από τον αντισυμβαλλόμενο στα 

πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, 

1.5 για τους ανωτέρω λόγους είναι θεμιτή η επιβολή κάποιων περιορισμών στα 

συμβαλλόμενα μέρη  τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης όσο και μετά τη λύση της. 

2. Εμπιστευτική Πληροφορία αποτελούν, ενδεικτικά, οποιεσδήποτε μη δημόσια διαθέσιμες 

πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους ή/και τις δραστηριότητές 

του, το προσωπικό του, τους προμηθευτές του, τη μηχανογραφική του οργάνωση, τεχνικές 

διαδικασίες, πόρους χρηματοδότησης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και 

συνδυασμό δύο ή περισσότερων στοιχείων τέτοιων πληροφοριών, ανεξάρτητα εάν κάθε 

μεμονωμένο στοιχείο είναι ή όχι εμπιστευτικό.  

2.1. Εκτός από την περίπτωση που έχει χορηγηθεί γραπτή συγκατάθεση από τον 

αντισυμβαλλόμενο, κανένα από τα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει προς 

οποιοδήποτε τρίτο Εμπιστευτικές Πληροφορίες που σχετίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο 

ή/και το προσωπικό του.  



2.2. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία λύση της παρούσας 

σύμβασης, τα μέρη υποχρεούνται να επιστρέψουν, καθένα προς τον αντισυμβαλλόμενό του, 

όλο το υλικό που ενσωματώνει Εμπιστευτικές Πληροφορίες του αντισυμβαλλομένου ή/και 

του προσωπικού του, το οποίο έλαβαν ή δημιούργησαν κατά τη διάρκεια και εξ αφορμής της 

συνεργασίας τους. 

2.3. Τα μέρη εγγυώνται αμοιβαία ότι κατά τη διάρκεια ή μετά τη λύση της παρούσας δεν θα 

αποκαλύψουν σε τρίτους καμία Εμπιστευτική Πληροφορία του αντισυμβαλλομένου τους 

ή/και του προσωπικού του, η οποία περιήλθε σε γνώση τους κατά τη διάρκεια και εξ 

αφορμής της εκτέλεσης της παρούσας. Η διάρκεια της υποχρέωσης αυτής δεν υπόκειται σε 

οιονδήποτε χρονικό περιορισμό. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων εχεμύθειας 

και εμπιστευτικότητας, το ανυπαίτιο μέρος θα δικαιούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και 

αποθετικής ζημίας και ηθικής του βλάβης που του προκλήθηκε εξαιτίας της μη τήρησης των 

υποχρεώσεων αυτών. 

  Για  το  τμήμα  Υγείας 


