
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις
αγροτικές οργανώσεις της χώρας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002997, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

Υποέργου (Α/Α 1) «Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα του έργου»του Επιχειρησιακού
Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Στην Αθήνα σήμερα την …/…./2019, μεταξύ: 

Αφενός

Του Φορέα με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ» (στο εξής  καλουμένο ‘’ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ’)  που εδρεύει  στην ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 24Ταχ.  Κώδικας:
10682,  Αθήνα  με  ΑΦΜ:  …………ΔΟΥ:  …………..  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κ  Παλαιολόγο
Μιχαήλ, Πρόεδρο αυτής, 

Αφετέρου

Του/της  κου/κας…………………………,  κάτοικος  …………,  οδός  ……………..,  αρ.  …………..  με  Α.Φ.Μ.
………………., Δ.Ο.Υ …………………… και θα αποκαλείται στο παρόν με τον όρο «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ»

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο εργοδότης προσλαμβάνει  τον ανωτέρω εργαζόμενο για τις ανάγκες της Πράξης «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»  με κωδικό
ΟΠΣ  (MIS)  5002997  με  σύμβαση  εξαρτημένης  εργασίας  ορισμένης  χρονικής  διάρκειας,  η  οποία
άρχεται  από  15/01/2019   και  λήγουσα  στις  30/04/2020,  οχτάωρης  πλήρους  απασχόλησης  και
συγκεκριμένα τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και κατά τις ώρες από  07:00 έως 15:00, με
ημέρα  αναπαύσεως  το  Σάββατο,  για  να  προσφέρει  τις  υπηρεσίες  του  ως  στέλεχος
παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Πράξης.

Ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης είναι η 15/01/2019.

Ο  μισθός  καταβάλλεται  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα  συλλογική  ρύθμιση,  ή  αν  δεν
προβλέπεται  κλαδική  σύμβαση  σύμφωνα  με  την  εθνική  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  ή  με
ευνοϊκότερη διμερή συμφωνία, κατά αναλογία με τον χρόνο εργασίας.

Ο μηνιαίος μικτός μισθός κατά την ημερομηνία πρόσληψης ορίζεται σε …………..

Οι  τακτικές  αποδοχές,  οι  αποδοχές  αδείας,  το  επίδομα  αδείας  καθώς  και  το  επίδομα  εορτών
Χριστουγέννων) θα καταβληθούν ως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, πάντοτε κατά αναλογία προς τον
χρόνο εργασίας.

Η  παρούσα  συντάσσεται  σε  δύο  αντίτυπα  και  υπεγράφη  από  τα  δύο  μέρη  και  έλαβε  έκαστος
συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μιχαήλ Παλαιολόγου

Ο Εργαζόμενος

……………



Παράρτημα 

Αρμοδιότητες:

1. Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του έργου και συμμετέχει σε συσκέψεις, για την οργάνωση και
παρακολούθηση των διαδικασιών του έργου

2. Συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης φυσικού αντικείμενου,
για την διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών της ομάδας έργου.

3. Συμμετέχει στην παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υποέργων,
την παραλαβή και τον έλεγχο των παραδοτέων υλοποίησης των Υποέργων και ενημερώνουν
και τηρούν το Φάκελο φυσικού αντικείμενου της Πράξης.

4. Υποστηρίζει  το  έργο των  επιτροπών της  Πράξης  (Επιτροπή  Παρακολούθησης  Παραλαβής,
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Επιτροπές Ενστάσεων, Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων) 

5. Επεξεργάζεται στοιχεία και δεδομένα, από το αρχείο παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου,
που  θα  του  ζητηθούν,  για  την  σύνταξη  των  «Εισηγητικών  εκθέσεων  πιστοποίησης
παραδοτέων»,  της  Έκθεσης  Υλοποίησης,  των  Δελτίων  Παρακολούθησης  Προόδου  Πράξης
(Δ.Π.Π.Π) και την πληροφόρηση του Δ.Σ ή της Διαχειριστικής Αρχής ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ.

6. Επεξεργάζεται στοιχεία και δεδομένα, και φροντίζει για την καταχώρηση των στοιχείων της
Πράξης,  καθώς  και  συλλογής,  επεξεργασίας,  αποθήκευσης  και  μεταβίβασης  δεδομένων
συμμετεχόντων στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ.

7. Είναι ο Υπεύθυνος δημοσιότητας, για την οργάνωση και την υλοποίηση δράσεων προβολής-
δημοσιότητας της Πράξης και την οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και
προσέλκυσης των ωφελούμενων, των δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης.

8. Συμμετέχει στις ενέργειες ενημέρωσης και προσέλκυσης των ωφελούμενων, συλλογής των
αιτήσεων  και  επεξεργάζονται  τις  βάσεις  δεδομένων,  για  την  υποβοήθηση  του  έργου  της
Επιτροπής Επιλογής των ωφελούμενων της Πράξης.
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