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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Παροχή Υπηρεσιών από Ελευθεριότητα)
Κερατσίνι σήμερα μεταξύ των
1.

2.

Της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: Ενεργοί Πολίτες Υπέρ της
Ανθρωπότητας – μαθαίνω για τον άνθρωπο. Διακριτικό τίτλο «ευδαιμονία» με ΑΓΕΜΚΟ:
000128012011, Α.Φ.Μ. 996919039, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, έδρα Θήρας 29 - Κερατσίνι, Τ.Κ.
187 57, κιν.: 6989593018, 6937360957, ιστότοπο www.eydaimonia2018.gr,
e-mail: xatzopoylosanastasios@gmail.com.
Εφεξής ο Φορέας. Και
Της/του
του
εθελόντρια/εθελοντής,
κατοίκου
.
οδός
αριθ.
Τ.Κ.
κατόχου αριθ.
δελτίου ταυτότητας
με ημερομηνία εκδ.
εκδ. αρχή
και ημερομηνία γεννήσεως
με Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Τηλ.:
e-mail:
Εφεξής αποκαλούμενου στην παρούσα ως Εθελοντής, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία
αποδεκτά τα εξής:
Ο φορέας είναι φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ΑΓΕΜΚΟ: 000128012011,
με σκοπό του έχει την Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Γύρω από το πλαίσιο της
υλοποίησης των δράσεων του, ο Φορέας αποδέχεται την προσφορά εθελοντικής εργασίας
από κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος προσφέρει τις γνώσεις ή / και τις δεξιότητές του, καθώς
και τον χρόνο του σε ενέργειες που επιλέγει κατόπιν ελεύθερης βούλησης και χωρίς
οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα στο παρόντα ή μέλλοντα χρόνο. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την αποδοχή από μέρους του Φορέα της παραπάνω περιγραφόμενης
εθελοντικής εργασίας, είναι η συμβολή της τελευταίας στην υλοποίηση των δράσεών που
απώτερο στόχο έχουν την επίτευξη του σκοπού του.
Για τον λόγο αυτό ο Φορέας παρέχει εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, τεχνογνωσία,
εκπαίδευση και υλικοτεχνική υποστήριξη στους εθελοντές, προκειμένου αυτοί να
προσφέρουν αβίαστα την εθελοντική εργασία τους. Παράλληλα, μεριμνά και επιδεικνύει τη
δέουσα επιμέλεια, ώστε οι εγκαταστάσεις εντός των οποίων οι εθελοντές
δραστηριοποιούνται να πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, χωρίς
όμως να αναλαμβάνει καμία ευθύνη και υποχρέωση ασφάλισής τους.
Με την παρούσα σύμβαση ο εθελοντής συνομολογεί και αποδέχεται τα ανωτέρω
αναφερόμενα και περαιτέρω δηλώνει ότι:
1) Τα προσωπικά του στοιχεία που αναγράφονται στην αρχή της παρούσας σύμβασης
είναι αληθή και ακριβή.
2) Γνωρίζει και αποδέχεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο αρχείο που
τηρείται στο Φορέα και παραχωρεί στον Φορέα το δικαίωμα για χρήση, στατιστική
επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων που υποβάλλει με την παρούσα, σύμφωνα
με τον νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3) Δέχεται να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσία του κατά το χρονικό διάστημα από
……… έως ……… Συμφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι ο εθελοντής δε συνδέεται με
σχέση προστήσεως, αντιπροσώπευσης ή εξαρτημένης εργασίας με τον Φορέα. Οι
παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανάγονται στα καθήκοντα που ασκούν οι μόνιμοι
υπάλληλοι του Φορέα (εάν υπάρξουν). Ρητά δε, συμφωνείται και συνομολογείται ότι
ενδεχόμενη, ρητή παράταση της παρούσας σύμβασης δεν μεταβάλλει τη φύση της
παρούσας ούτε μετατρέπει την παρούσα σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου ή αορίστους χρόνου.

4)

5)
6)

7)

Ο εθελοντής δεν εντάσσεται στο έμμισθο προσωπικό ή στους εξωτερικούς συνεργάτες
του φορέα και ως εκ τούτου ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης ή
συναφή αξίωση έχει έναντι του φορέα.
Ο εθελοντής διάβασε και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τον κανονισμό λειτουργία
του φορέα.
Ρητά συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι ο εθελοντής
αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα. Εργάζεται για την επιτυχή διεκπεραίωσή τους
υπό την επίβλεψή του φορέα, χρησιμοποιώντας τα μέσα που του παρέχονται, χωρίς
να παρέχει πρόσβαση στο παραγόμενο υλικό ή χρησιμοποιώντας τα μέσα που του
παρέχονται, χωρίς να παρέχει πρόσβαση στο παραγόμενο υλικό ή σε εμπιστευτικές
πληροφορίες του φορέα σε άτομα εκτός της ομάδας του φορέα.
Ο εθελοντής συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα
προκύψει ή οποιοδήποτε προϊόν παραχθεί στα πλαίσια του παρόντος από τον
εθελοντή ή με τη σύμπραξη του Φορέα και του Εθελοντή ή /και συνεργατών ή /και
προστηθέντων τους, ως έργο συλλογικό, συνεργασίας ή σύνθετο, μπορεί να διατεθεί
δωρεάν προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση. Ως εκ τούτου ο εθελοντής, αυτοδικαίως
και άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματός ή αμοιβής μεταβιβάζει και εκχωρεί με το παρόν
στον φορέα κάθε εξουσία και δικαίωμα επί οποιασδήποτε δημιουργικής συνδρομής
του, αυτοτελούς ή όχι, στα ως άνω αποτελέσματα ή /και προϊόντα. Η εν λόγω
μεταβίβαση και εκχώρηση συνοδεύεται από τη ρητή συναίνεσή του αρ. 16 του Ν.
2121/1993. Ο Φορέας καθίσταται ο αποκλειστικός δικαιούχος επί των αποτελεσμάτων
ή /και προϊόντων του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίας που απορρέουν από αυτό,
χωρίς άδεια του εθελοντή, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της
υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη παρούσα σύμβαση, χωρίς
να καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση, αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται
εκ μέρους του Εθελοντή οι όροι της παρούσας Σύμβασης ή ότι οι παρεχόμενες
υπηρεσίες δεν συνάδουν προς τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Φορέα ή αν ο
Εθελοντής απουσίας αδικαιολόγητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το ίδιο
δικαίωμα και με τους ίδιους όρους έχει και ο Εθελοντής.
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Για την επίλυση κάθε
διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση, ως και τις σχέσεις που
δημιουργούνται από αυτή, συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι αρμόδια είναι
αποκλειστικά τα δικαστήρια του Πειραιά.
Τροποποίηση οποιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας Σύμβασης, που
συμφωνούνται στο σύνολό τους ως ουσιώδεις και σπουδαίοι, γίνεται και αποδεικνύεται
γραπτά σε κάθε περίπτωση τροποποίηση νομικών ή πραγματικών περιστατικών, με τη
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού
μέσου, μη εξαιρούμενου και του όρκου. Η παρούσα Σύμβαση περιέχει το σύνολο των
συμφωνηθέντων μεταξύ των μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενη ή
ταυτόχρονης μεταξύ τους προφορικής ή έγγραφης συμφωνία ή ρύθμισης.
Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, που αφού διαβάστηκαν υπογράφονται
από τους συμβαλλόμενους και από τα οποία το ένα παραμένει στον Φορέα, το δε άλλο
λαμβάνει ο Εθελοντής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Κερατσίνι …………………………
Για τον Φορέα
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Ο Εθελοντής

