Φορέας Διαχείρισης

ΟΡΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ
ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Παξαζθεπή, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηνπ Σξπθωλόπνπινπ Γεώξγηνπ (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Μαγνύιαο Γήκνπ Ρίνπ
ΣΚ 26504, κε ΑΦΜ 074558876, Γ.Ο.Τ. Α' Παηξώλ
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΠΔ Bηνιόγνο» σο Βηνιόγνο πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο
όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, κε σξάξην από 08:00 έσο 16:00. Ο Φνξέαο έρεη ηε
δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο
Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη
ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο
ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ

2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 1.365,46€ επξώ κηθηά (ρίιηα ηξηαθόζηα εμήληα πέληε επξώ θαη
ζαξάληα έμη ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49537/2368/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ
ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ Βηνιόγσλ Πηπρηνύρσλ Αλσηάησλ ρνιώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηα
πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ όιεο ηεο ρώξαο κε θεξδνζθνπηθνύ
ραξαθηήξα» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα ηξνπνπνηείηαη ώζηε θαη’
ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ .Τ.Α.
49537/2368/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο απηόο
θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, γιώζζαο, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ, ππεπζπλόηεηαο
όπσο πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα
ζύκβαζε σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
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8. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
10. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Ο ζπκβαιιόκελνο

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΠΔ Βηνιόγνπ κε έδξα ην
Άζηξνο Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
1. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
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2.




3.
4.
5.

6.
7.
8.

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ.
21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
Λεηηνπξγίεο
ζρεδηαζκνύ/πξνγξακκαηηζκνύ/παξαθνινύζεζεο/αμηνιόγεζεο
ηεο
δηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
Λεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ
Έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ θαη ρνξήγεζε αδεηώλ έξεπλαο
Λεηηνπξγίεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο
Λεηηνπξγίεο έξεπλαο/παξαθνινύζεζεο/ηεθκεξίσζεο/αμηνιόγεζεο
ρεδηαζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο έξγσλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
νηθνηόπσλ, εηδώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.
ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο/επόπηεπζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
Τπνζηήξημε πξνγξακκάησλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
Σερληθέο ππεξεζίεο
Παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή βηνηηθώλ θαη αβηνηηθώλ παξακέηξσλ ηεο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.
πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ βηνηηθώλ θαη αβηνηηθώλ παξακέηξσλ ηεο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.
Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζην ζρεδηαζκό, ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, ζηελ πινπνίεζε,
ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνόδνπ θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνύο ή θεληξηθνύο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπ Φνξέα θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν
Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ πινπνίεζε γεληθόηεξσλ
δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα
ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.

Η κεηαθίλεζε γηα όπνηα εξγαζία αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν γίλεηαη κε όρεκα ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ λόκηκα
πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
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ε επξώ

ΒΑΙΚΟ
ΜΙΘΟ

ΔΠ.
ΣΡΙΔΣΙΑ

ΔΠ.
ΓΑΜΟΤ

ΔΠ. ΣΔΚΝΩΝ

1.013,55

Αλά 5%

10%

5% γηα θάζε
ηέθλν κέρξη 3
ηέθλα

ΔΠ.
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ή
ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ
15% ή 30%

ΔΠ.
ΓΛΩΑ
5%

ΔΠ.
ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ
5%
-

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Σεηάξηε, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηνπ Μπόγιε Αξγύξηνπ (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Αθξνδίηεο 22 Γήκνπ Φιώξηλαο
ΣΚ 53100, κε ΑΦΜ 133110767, Γ.Ο.Τ. Ακπληαίνπ
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΠΔ Γαζνιόγνο» σο Γαζνιόγνο πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό
ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε
ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
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ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, κε σξάξην από 08:00 έσο 16:00. Ο Φνξέαο έρεη ηε
δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο
Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη
ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο
ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 1.152,63€ επξώ κηθηά (ρίιηα εθαηόλ πελήληα δύν επξώ θαη εμήληα
ηξηώλ ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο
θαη εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα
Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία,
ύιινγνη, Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα
ηξνπνπνηείηαη ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξαπάλσ Τ.Α. 49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο
απηόο θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, γιώζζαο, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ, ζπνπδώλ,
ππεπζπλόηεηαο όπσο πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
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6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
8. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
10. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
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δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Ο ζπκβαιιόκελνο

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΠΔ Γαζνιόγνπ κε έδξα ην
Άζηξνο Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
9. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ.
21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Λεηηνπξγίεο
ζρεδηαζκνύ/πξνγξακκαηηζκνύ/παξαθνινύζεζεο/αμηνιόγεζεο
ηεο
δηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
 Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
 Λεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ
 Λεηηνπξγίεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο
 Έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ θαη ρνξήγεζε αδεηώλ έξεπλαο
 Λεηηνπξγίεο έξεπλαο/παξαθνινύζεζεο/ηεθκεξίσζεο/αμηνιόγεζεο
 ρεδηαζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο έξγσλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
νηθνηόπσλ, εηδώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.
10. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο/επόπηεπζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
 Τπνζηήξημε πξνγξακκάησλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
 Σερληθέο ππεξεζίεο
11. Η ραξηνγξάθεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο, θαη ν ρεηξηζκόο όισλ
ησλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ.
12. Παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή βηνηηθώλ θαη αβηνηηθώλ παξακέηξσλ ηεο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.
13. πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ βηνηηθώλ θαη αβηνηηθώλ παξακέηξσλ ηεο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.
14. Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζην ζρεδηαζκό, ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, ζηελ πινπνίεζε,
ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνόδνπ θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
15. Η ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνύο ή θεληξηθνύο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπ Φνξέα θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
16. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
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17. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν
Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ πινπνίεζε γεληθόηεξσλ
δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα
ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γηα όπνηα εξγαζία αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν γίλεηαη κε όρεκα ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ λόκηκα
πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
ε επξώ
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 10%
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ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ <>/<>/2011, εκέξα ………, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηεο Αλαζηαζηάδε Αγλήο (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ όισλνο 14 Γήκνπ Σξηπόιεσο
ΣΚ22100, κε ΑΦΜ 114322906, Γ.Ο.Τ. Σξηπόιεσο
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
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1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΓΔ Ξελαγόο» σο Δπηκειεηή/Ξελαγό Δζληθώλ Γξπκώλ
πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ (ΦΔΚ
747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη
απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα-Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ
πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο άββαην, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, ζε βάξδηεο, κε σξάξην πξσηλό από 08:00 έσο 16:00 ή
απνγεπκαηηλό από 11:00 έσο 19:00 βάζε εβδνκαδηαίνπ ή θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο βαξδηώλ.
Ο Φνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ
αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη
αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα
πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ
ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 1.146,57€ επξώ κηθηά (ρίιηα εθαηόλ ζαξάληα έμη επξώ θαη πελήληα
επηά ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο
θαη εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα
Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία,
ύιινγνη, Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα
ηξνπνπνηείηαη ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξαπάλσ Τ.Α. 49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο
απηόο θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, γιώζζαο θαη νζόλεο, όπσο πξνθύπηεη από ην Φύιιν
πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε σο Παξάξηεκα 2 θαη
απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
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δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
8. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
10. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
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ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
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Οη ζπκβαιιόκελνη
Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Ο ζπκβαιιόκελνο

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΓΔ Δπηκειεηή/Ξελαγνύ
Δζληθώλ Γξπκώλ κε έδξα ην Κέληξν Δλεκέξσζεο Αγίνπ Πέηξνπ θαη έρνληαο ηα παξαθάησ
θαζήθνληα:
18. Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Αγίνπ Πέηξνπ
19. Τπεύζπλνο εμνπιηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Αγίνπ Πέηξνπ:
δηαηήξεζε θαη παξάδνζε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο ππνδνκήο ηνπ
Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Αγίνπ Πέηξνπ
20. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθόξεζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηόηεηαο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:

Λεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνύ, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ζρεδίσλ δηαζθάιηζεο
νηθνλνκηθώλ πόξσλ

Λεηηνπξγίεο πξνζέιθπζεο/πιεξνθόξεζεο επηζθεπηώλ

Λεηηνπξγίεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο/εθπαίδεπζεο

Λεηηνπξγίεο πξνβνιήο, δεκνζηόηεηαο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ

ρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ εζεινληώλ
21. Λεηηνπξγίεο ππνδνρήο/μελάγεζεο επηζθεπηώλ: Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή νηθνηνπξηζηηθώλ
πξνγξακκάησλ
22. Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο
23. Πξνώζεζε θαη δηαθίλεζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη αλάιεςε
πξσηνβνπιηώλ γηα ηε δεκηνπξγία λένπ πιηθνύ
24. Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζπλαληήζεσλ, εθζέζεσλ θαη
άιισλ εθδειώζεσλ πιεξνθόξεζεο θαη δεκνζηόηεηαο.

15

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ

25. Δπηθνπξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θπιάθσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
26. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
27. πλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ Φνξέα θαη ηηο ινηπέο επηηξνπέο ηνπ Γ.. γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ ππνέξγσλ ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
28. Δπηθνπξηθά θαζήθνληα θύιαμεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα, θαη θαηόπηλ εληνιήο
ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
29. Δπηθνπξηθά θαζήθνληα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο, όπσο ππξνζβεζηηθή ππεξεζία,
ΟΣΑ, δαζηθή ππεξεζία, θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο ή νκάδεο εζεινληώλ θ.ιπ., κε ζθνπό
ηελ πξνζηαζία, θαη θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
30. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ
Σκήκαηνο Πιεξνθόξεζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηόηεηαο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή ηνλ
Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ
πινπνίεζε γεληθόηεξσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γηα εξγαζίεο μελάγεζεο ή όπνηα άιιε εξγαζία αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν γίλεηαη
κε όρεκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ
λόκηκα πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
ε επξώ

ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ

ΔΠ. ΣΡΙΔΣΙΑ

792,26

0-10-15-20-25-30-3540-50-55-60% γηα θάζε
ηξηεηία

ΔΠ.
ΓΑΜΟΤ
10%

ΔΠ. ΣΔΚΝΩΝ
5% γηα θάζε ηέθλν
κέρξη 3 ηέθλα

ΔΠ.
ΟΘΟΝΗ
15%

ΔΠ. ΓΛΩΑ
5%

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Παξαζθεπή, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
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θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηνπ Αξβαλίηε Αδακάληηνπ (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Άζηξνπο Γήκνπ Βόξεηαο
Κπλνπξίαο ΣΚ 22001, κε ΑΦΜ 106284344, Γ.Ο.Τ. Παξαιίνπ Άζηξνπο
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΓΔ Ξελαγόο» σο Δπηκειεηή/Ξελαγό Δζληθώλ Γξπκώλ
πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ (ΦΔΚ
747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη
απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα-Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ
πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο άββαην, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, ζε βάξδηεο, κε σξάξην πξσηλό από 08:00 έσο 16:00 ή
απνγεπκαηηλό από 11:00 έσο 19:00 βάζε εβδνκαδηαίνπ ή θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο βαξδηώλ.
Ο Φνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ
αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη
αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα
πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ
ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 869,27€ επξώ κηθηά (νθηαθόζηα εμήληα ελληά επξώ θαη είθνζη επηά
ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο θαη
εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ
Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία, ύιινγνη,
Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα ηξνπνπνηείηαη
ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ Τ.Α.
49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο απηόο
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θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, γιώζζαο θαη νζόλεο, όπσο πξνθύπηεη από ην Φύιιν
πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε σο Παξάξηεκα 2 θαη
απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
8. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
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απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
10. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
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Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη
Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Ο ζπκβαιιόκελνο

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΓΔ Δπηκειεηή/Ξελαγνύ
Δζληθώλ Γξπκώλ κε έδξα ην Κέληξν Δλεκέξσζεο Καζηάληηζαο θαη έρνληαο ηα παξαθάησ
θαζήθνληα:
31. Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Καζηάληηζαο
32. Τπεύζπλνο εμνπιηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Καζηάληηζαο:
δηαηήξεζε θαη παξάδνζε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο ππνδνκήο ηνπ
Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Καζηάληηζαο
33. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθόξεζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηόηεηαο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:

Λεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνύ, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ζρεδίσλ δηαζθάιηζεο
νηθνλνκηθώλ πόξσλ
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Λεηηνπξγίεο πξνζέιθπζεο/πιεξνθόξεζεο επηζθεπηώλ

Λεηηνπξγίεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο/εθπαίδεπζεο

Λεηηνπξγίεο πξνβνιήο, δεκνζηόηεηαο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ

ρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ εζεινληώλ
34. Λεηηνπξγίεο ππνδνρήο/μελάγεζεο επηζθεπηώλ: Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή νηθνηνπξηζηηθώλ
πξνγξακκάησλ
35. Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο
36. Πξνώζεζε θαη δηαθίλεζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη αλάιεςε
πξσηνβνπιηώλ γηα ηε δεκηνπξγία λένπ πιηθνύ
37. Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζπλαληήζεσλ, εθζέζεσλ θαη
άιισλ εθδειώζεσλ πιεξνθόξεζεο θαη δεκνζηόηεηαο.
38. Δπηθνπξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θπιάθσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
39. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
40. πλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ Φνξέα θαη ηηο ινηπέο επηηξνπέο ηνπ Γ.. γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ ππνέξγσλ ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
41. Δπηθνπξηθά θαζήθνληα θύιαμεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα, θαη θαηόπηλ εληνιήο
ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
42. Δπηθνπξηθά θαζήθνληα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο, όπσο ππξνζβεζηηθή ππεξεζία,
ΟΣΑ, δαζηθή ππεξεζία, θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο ή νκάδεο εζεινληώλ θ.ιπ., κε ζθνπό
ηελ πξνζηαζία, θαη θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
43. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ
Σκήκαηνο Πιεξνθόξεζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηόηεηαο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή ηνλ
Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ
πινπνίεζε γεληθόηεξσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γηα εξγαζίεο μελάγεζεο ή όπνηα άιιε εξγαζία αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν γίλεηαη
κε όρεκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ
λόκηκα πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
ε επξώ

ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ

ΔΠ. ΣΡΙΔΣΙΑ

792,26

0-10-15-20-25-30-3540-50-55-60% γηα θάζε
ηξηεηία

ΔΠ.
ΓΑΜΟΤ
10%

ΔΠ. ΣΔΚΝΩΝ
5% γηα θάζε ηέθλν
κέρξη 3 ηέθλα

ΔΠ.
ΟΘΟΝΗ
15%

ΔΠ. ΓΛΩΑ
5%
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ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Παξαζθεπή, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηνπ Αλαζηόπνπινπ Γήκνπ (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Γαηδάινπ 16 Γήκνπ
Σξηπόιεσο ΣΚ22100, κε ΑΦΜ 047602710, Γ.Ο.Τ. Σξηπόιεσο
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΠΔ Μεραληθόο Πεξηβάιινληνο» σο Μεραληθόο
Πεξηβάιινληνο πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο
Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ
(ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη
απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, κε σξάξην από 08:00 έσο 16:00. Ο Φνξέαο έρεη ηε
δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο
Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη
ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο
ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
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2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 1.021,92€ επξώ κηθηά (ρίιηα είθνζη έλα επξώ θαη ελελήληα δύν
ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο θαη
εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ
Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία, ύιινγνη,
Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα ηξνπνπνηείηαη
ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ Τ.Α.
49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο απηόο
θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, γιώζζαο, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ, ζπνπδώλ,
ππεπζπλόηεηαο όπσο πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
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8. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
10. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Ο ζπκβαιιόκελνο

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΠΔ Μεραληθνύ Πεξηβάιινληνο
κε έδξα ην Άζηξνο Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
44. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ.
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21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Λεηηνπξγίεο
ζρεδηαζκνύ/πξνγξακκαηηζκνύ/παξαθνινύζεζεο/αμηνιόγεζεο
ηεο
δηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
 Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
 Λεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ
 Λεηηνπξγίεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο
 Έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ θαη ρνξήγεζε αδεηώλ έξεπλαο
 Λεηηνπξγίεο έξεπλαο/παξαθνινύζεζεο/ηεθκεξίσζεο/αμηνιόγεζεο
 ρεδηαζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο έξγσλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
νηθνηόπσλ, εηδώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.
45. Παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή βηνηηθώλ θαη αβηνηηθώλ παξακέηξσλ ηεο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.
46. πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ βηνηηθώλ θαη αβηνηηθώλ παξακέηξσλ ηεο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.
47. Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζην ζρεδηαζκό, ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, ζηελ πινπνίεζε,
ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνόδνπ θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
48. Η ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνύο ή θεληξηθνύο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπ Φνξέα θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
49. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
50. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν
Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ πινπνίεζε γεληθόηεξσλ
δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα
ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γηα όπνηα εξγαζία αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν γίλεηαη κε όρεκα ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ λόκηκα
πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
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ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Παξαζθεπή, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ,
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηεο Γήκα Αγγειηθήο (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Μειηγνύο Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο
ΣΚ 22001, κε ΑΦΜ 106251988, Γ.Ο.Τ. Παξαιίνπ Άζηξνπο
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο» σο Οηθνλνκνιόγνο/Λνγηζηήο πιήξνπο
απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο
ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη
απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, κε σξάξην από 08:00 έσο 16:00. Ο Φνξέαο έρεη ηε
δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο
Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη
ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο
ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
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2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 1.406,58€ επξώ κηθηά (ρίιηα ηεηξαθόζηα έμη επξώ θαη πελήληα νθηώ
ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο θαη
εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ
Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία, ύιινγνη,
Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα ηξνπνπνηείηαη
ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ Τ.Α.
49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο απηόο
θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, γιώζζαο, ηακεηαθώλ ιαζώλ, νζόλεο, ζπνπδώλ,
κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ, ππεπζπλόηεηαο όπσο πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ
ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
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8. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
10. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Ο ζπκβαιιόκελνο

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΠΔ Οηθνλνκνιόγνπ/Λνγηζηή
κε έδξα ην Άζηξνο Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
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51. ηέιερνο ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ γξαθείνπ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ.
21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Οηθνλνκηθή δηνίθεζε
 Λνγηζηήξην
 Πξνκήζεηεο
 Σακείν
 Μηζζνδνζία θαη δηαρείξηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνύ
52. ηέιερνο ηνπ Γξαθείνπ Γηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ γξαθείνπ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ.
21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
53. Παξαθνινύζεζε νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
54. Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζην ζρεδηαζκό, ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, ζηελ πινπνίεζε,
ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνόδνπ θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πινπνίεζεο
ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
55. Η ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνύο ή θεληξηθνύο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπ Φνξέα θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
56. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
57. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Γεληθό
πληνληζηή ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ, γηα ηελ πινπνίεζε γεληθόηεξσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γηα όπνηα εξγαζία αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν γίλεηαη κε όρεκα ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ λόκηκα
πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
ε επξώ
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ΜΙΘ
Ο
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Α
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Τ
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ΟΘΟΝ
Η
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ΠΟΤΓΩ
Ν
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Α
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ή
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1
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15% ή
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ΟΤ
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1
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ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Παξαζθεπή, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηεο Παληαδήο Αηθαηεξίλεο (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Παξαιίνπ Άζηξνπο Γήκνπ
Βόξεηαο Κπλνπξίαο, ΣΚ. 22001, κε ΑΦΜ 069598634, Γ.Ο.Τ. Παξαιίνπ Άζηξνπο
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΣΔ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ» σο ΣΔ Ξελαγόο πιήξνπο
απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο
ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη
απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
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ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο άββαην, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, ζε βάξδηεο, κε σξάξην πξσηλό από 08:00 έσο 16:00 ή
απνγεπκαηηλό από 11:00 έσο 19:00. Ο Φνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα
ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ
εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή
ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε
εκέξεο πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ
απνδνρώλ ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 1.374,74€ επξώ κηθηά (ρίιηα ηξηαθόζηα εβδνκήληα ηέζζεξα επξώ
θαη εβδνκήληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο
ησλ όξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο
Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα,
Οξγαληζκνί, σκαηεία, ύιινγνη, Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο
ηεο ακνηβήο απηήο ζα ηξνπνπνηείηαη ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ Τ.Α. 49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ
θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο απηόο θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη
πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, γιώζζαο, ζπνπδώλ,
κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ, ππεπζπλόηεηαο, όπσο πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ
ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
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Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
8. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
10. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
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αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Ο ζπκβαιιόκελνο

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΣΔ Ξελαγνύ κε έδξα ην Άζηξνο
Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
58. Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Άζηξνπο
59. Τπεύζπλνο εμνπιηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Άζηξνπο: δηαηήξεζε
θαη παξάδνζε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο ππνδνκήο ηνπ Κέληξνπ
Δλεκέξσζεο Άζηξνπο
60. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθόξεζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηόηεηαο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Λεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνύ, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ζρεδίσλ δηαζθάιηζεο
νηθνλνκηθώλ πόξσλ
 Λεηηνπξγίεο πξνζέιθπζεο/πιεξνθόξεζεο επηζθεπηώλ
 Λεηηνπξγίεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο/εθπαίδεπζεο
 Λεηηνπξγίεο πξνβνιήο, δεκνζηόηεηαο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ
 Έθδνζε αδεηώλ μελάγεζεο/ρνξήγεζε ζήκαηνο πνηόηεηαο
 ρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ εζεινληώλ
61. Πξνώζεζε θαη δηαθίλεζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη αλάιεςε
πξσηνβνπιηώλ γηα ηε δεκηνπξγία λένπ πιηθνύ
62. Λεηηνπξγίεο ππνδνρήο/μελάγεζεο επηζθεπηώλ: Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή νηθνηνπξηζηηθώλ
πξνγξακκάησλ
63. Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο
64. Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζπλαληήζεσλ, εθζέζεσλ θαη
άιισλ εθδειώζεσλ πιεξνθόξεζεο θαη δεκνζηόηεηαο
65. Γηαρείξηζε θαη εκπινπηηζκόο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
66. Δπηθνπξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θπιάθσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
67. Δπηθνπξηθά θαζήθνληα θύιαμεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα, θαη θαηόπηλ εληνιήο
ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
68. Δπηθνπξηθά θαζήθνληα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο, όπσο ππξνζβεζηηθή ππεξεζία,
ΟΣΑ, δαζηθή ππεξεζία, θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο ή νκάδεο εζεινληώλ θ.ιπ., κε ζθνπό
ηελ πξνζηαζία, θαη θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
69. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
70. πλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ Φνξέα θαη ηηο ινηπέο επηηξνπέο ηνπ Γ.. γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ ππνέξγσλ ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
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71. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ
Σκήκαηνο Πιεξνθόξεζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Γεκνζηόηεηαο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή ηνλ
Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ
πινπνίεζε γεληθόηεξσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γηα εξγαζίεο μελάγεζεο ή όπνηα άιιε εξγαζία αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν γίλεηαη
κε όρεκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ
λόκηκα πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
ε επξώ
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ή
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10%
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5%

-

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Παξαζθεπή, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηνπ Αλαγλωζηόπνπινπ Κωλζηαληίλνπ (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Πειάγνπο
Γήκνπ Σξηπόιεσο, ΣΚ 22100, κε ΑΦΜ 114301413, Γ.Ο.Τ. Σξίπνιεσο,
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
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1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΓΔ Δηδηθόο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο» σο Φύιαθα/Δηδηθό
Γαζηθήο πξνζηαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο
Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ
(ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη
απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο άββαην, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, ζε βάξδηεο, κε σξάξην πξσηλό από 06:00 έσο 14:00 ή
απνγεπκαηηλό από 14:00 έσο 22:00, βάζε εβδνκαδηαίνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο βαξδηώλ.
Ο Φνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ
αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη
αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα
πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ
ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 988,33€ επξώ κηθηά (ελληαθόζηα νγδόληα νθηώ επξώ θαη ηξηάληα
ηξηώλ ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο
θαη εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα
Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία,
ύιινγνη, Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα
ηξνπνπνηείηαη ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξαπάλσ Τ.Α. 49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο
απηόο θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, εηδηθώλ ζπλζεθώλ, γιώζζαο θαη επζύλεο, όπσο
πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε
σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
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δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. Ο εξγαδόκελνο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ππνρξενύηαη λα θνξά
ζπγθεθξηκέλε ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ Φνξέα πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί από ηνλ Φνξέα θαη ηελ
νπνία ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπ.
8. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
10. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
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επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
11. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
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ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ

Ο ζπκβαιιόκελνο

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΓΔ Φύιαθα/Δηδηθό Γαζηθήο
Πξνζηαζίαο κε έδξα ην Άζηξνο Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
72. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο/επόπηεπζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
 πληήξεζε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ θνξέα
 Τπνζηήξημε πξνγξακκάησλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
 Σερληθέο ππεξεζίεο
73. Δπνπηεία/θύιαμε ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Φνξέα ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
74. Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο/θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο,
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρέδην Φύιαμεο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο.
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75. πκπιήξσζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πξσηνθόιισλ ηεο θύιαμεο ζε εκεξήζηα θαη
κεληαία βάζε, θαζώο θαη ζπκβνιή ζηελ κεληαία έθζεζε θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρήο.
76. Η εηδνπνίεζε κε ηνλ πην πξόζθνξν ηξόπν ηνπ Φνξέα θαη ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ζε
πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβηάζεσλ ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο, θξνληίδνληαο παξάιιεια γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ παξάβαζε (θσηνγξαθηθό πιηθό θ.ιπ.).
77. Δπηθνπξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη αλαδόρσλ ησλ έξγσλ γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
78. Η ππνζηήξημε, εμππεξέηεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο ησλ επηζθεπηώλ κέζα ζηα όξηα
ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα ππάξρνληα κέηξα
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν Φύιαθαο νθείιεη λα ηεξεί ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ θώδηθα ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο θαη λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ηεο
Τπεξεζίαο ηνπ, πάληνηε όκσο κε δήιν, πξνζπκία, εππξέπεηα, ζύλεζε θαη ζεβαζκό ζηελ
πξνζσπηθόηεηα ησλ επηζθεπηώλ κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο
επηείθεηαο.
79. Η ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζην Άζηξνο, Άγην Πέηξν
θαη Καζηάληηζα, ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο.
80. Η δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, ζηα πιαίζηα θάιπςεο
αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
81. πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, όπσο ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, δαζηθή ππεξεζία, ΟΣΑ,
θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο ή νκάδεο εζεινληώλ θ.ιπ., κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία, θαη
θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
82. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
83. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ
Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ
πινπνίεζε γεληθόηεξσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γίλεηαη κε όρεκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ
Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ λόκηκα πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
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κέρξη
ηέθλα

3

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Παξαζθεπή, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηνπ Πιαθνθέθαινπ Ηιία (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Αγίνπ Αλδξέα Γήκνπ Βόξεηαο
Κπλνπξίαο, κε ΑΦΜ 069593325, Γ.Ο.Τ. Παξαιίνπ Άζηξνπο,
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΓΔ Δηδηθόο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο» σο Φύιαθα/Δηδηθό
Γαζηθήο πξνζηαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο
Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ
(ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη
απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο άββαην, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, ζε βάξδηεο, κε σξάξην πξσηλό από 06:00 έσο 14:00 ή
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απνγεπκαηηλό από 14:00 έσο 22:00, βάζε εβδνκαδηαίνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο βαξδηώλ.
Ο Φνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ
αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη
αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα
πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ
ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 988,33€ επξώ κηθηά (ελληαθόζηα νγδόληα νθηώ επξώ θαη ηξηάληα
ηξηώλ ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο
θαη εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα
Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία,
ύιινγνη, Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα
ηξνπνπνηείηαη ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξαπάλσ Τ.Α. 49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο
απηόο θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, εηδηθώλ ζπλζεθώλ, γιώζζαο θαη επζύλεο, όπσο
πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε
σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
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λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. Ο εξγαδόκελνο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ππνρξενύηαη λα θνξά
ζπγθεθξηκέλε ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ Φνξέα πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί από ηνλ Φνξέα θαη ηελ
νπνία ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπ.
8. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
10. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
11. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
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δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ

Ο ζπκβαιιόκελνο

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΓΔ Φύιαθα/Δηδηθό Γαζηθήο
Πξνζηαζίαο κε έδξα ηνλ Άγην Πέηξν Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
84. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο/επόπηεπζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
 πληήξεζε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ θνξέα
 Τπνζηήξημε πξνγξακκάησλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
 Σερληθέο ππεξεζίεο
85. Δπνπηεία/θύιαμε ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Φνξέα ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
86. Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο/θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο,
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρέδην Φύιαμεο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο.
87. πκπιήξσζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πξσηνθόιισλ ηεο θύιαμεο ζε εκεξήζηα θαη
κεληαία βάζε, θαζώο θαη ζπκβνιή ζηελ κεληαία έθζεζε θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρήο.
88. Η εηδνπνίεζε κε ηνλ πην πξόζθνξν ηξόπν ηνπ Φνξέα θαη ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ζε
πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβηάζεσλ ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο, θξνληίδνληαο παξάιιεια γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ παξάβαζε (θσηνγξαθηθό πιηθό θ.ιπ.).
89. Δπηθνπξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη αλαδόρσλ ησλ έξγσλ γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
90. Η ππνζηήξημε, εμππεξέηεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο ησλ επηζθεπηώλ κέζα ζηα όξηα
ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα ππάξρνληα κέηξα
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν Φύιαθαο νθείιεη λα ηεξεί ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ θώδηθα ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο θαη λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ηεο
Τπεξεζίαο ηνπ, πάληνηε όκσο κε δήιν, πξνζπκία, εππξέπεηα, ζύλεζε θαη ζεβαζκό ζηελ
πξνζσπηθόηεηα ησλ επηζθεπηώλ κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο
επηείθεηαο.
91. Η ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζην Άζηξνο, Άγην Πέηξν
θαη Καζηάληηζα, ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο.
92. Η δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, ζηα πιαίζηα θάιπςεο
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αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
93. πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, όπσο ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, δαζηθή ππεξεζία, OTA,
θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο ή νκάδεο εζεινληώλ θ.ιπ., κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία, θαη
θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
94. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
95. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ
Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ
πινπνίεζε γεληθόηεξσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γίλεηαη κε όρεκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ
Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ λόκηκα πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
ε επξώ
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ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Παξαζθεπή, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηνπ Λπηξίβε Γεώξγηνπ (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Αγίνπ Αλδξέα Γήκνπ Βόξεηαο
Κπλνπξίαο Σ.Κ.: 22 001, κε ΑΦΜ 106251823, Γ.Ο.Τ. Παξαιίνπ Άζηξνπο

48

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ

ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΓΔ Δηδηθόο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο» σο Φύιαθα/Δηδηθό
Γαζηθήο πξνζηαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο
Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ
(ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη
απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο άββαην, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, ζε βάξδηεο, κε σξάξην πξσηλό από 06:00 έσο 14:00 ή
απνγεπκαηηλό από 14:00 έσο 22:00, βάζε εβδνκαδηαίνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο βαξδηώλ.
Ο Φνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ
αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη
αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα
πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ
ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 988,33€ επξώ κηθηά (ελληαθόζηα νγδόληα νθηώ επξώ θαη ηξηάληα
ηξηώλ ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο
θαη εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα
Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία,
ύιινγνη, Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα
ηξνπνπνηείηαη ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξαπάλσ Τ.Α. 49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο
απηόο θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, εηδηθώλ ζπλζεθώλ, γιώζζαο θαη επζύλεο, όπσο
πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε
σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
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Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. Ο εξγαδόκελνο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ππνρξενύηαη λα θνξά
ζπγθεθξηκέλε ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ Φνξέα πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί από ηνλ Φνξέα θαη ηελ
νπνία ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπ.
8. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
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απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
10. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
11. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
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Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ

Ο ζπκβαιιόκελνο

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΓΔ Φύιαθα/Δηδηθό Γαζηθήο
Πξνζηαζίαο κε έδξα ην Λεσλίδην Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
96. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο/επόπηεπζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
 πληήξεζε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ θνξέα
 Τπνζηήξημε πξνγξακκάησλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
 Σερληθέο ππεξεζίεο
97. Δπνπηεία/θύιαμε ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Φνξέα ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
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98. Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο/θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο,
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρέδην Φύιαμεο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο.
99. πκπιήξσζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πξσηνθόιισλ ηεο θύιαμεο ζε εκεξήζηα θαη
κεληαία βάζε, θαζώο θαη ζπκβνιή ζηελ κεληαία έθζεζε θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρήο.
100.
Η εηδνπνίεζε κε ηνλ πην πξόζθνξν ηξόπν ηνπ Φνξέα θαη ησλ αξκόδησλ
ππεξεζηώλ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβηάζεσλ ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο
Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο, θξνληίδνληαο παξάιιεια γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ
πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ παξάβαζε (θσηνγξαθηθό πιηθό θ.ιπ.).
101.
Δπηθνπξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη αλαδόρσλ ησλ έξγσλ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
102.
Η ππνζηήξημε, εμππεξέηεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο ησλ επηζθεπηώλ κέζα ζηα
όξηα ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα ππάξρνληα κέηξα
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν Φύιαθαο νθείιεη λα ηεξεί ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ θώδηθα ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο θαη λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ηεο
Τπεξεζίαο ηνπ, πάληνηε όκσο κε δήιν, πξνζπκία, εππξέπεηα, ζύλεζε θαη ζεβαζκό ζηελ
πξνζσπηθόηεηα ησλ επηζθεπηώλ κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο
επηείθεηαο.
103.
Η ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζην Άζηξνο, Άγην
Πέηξν θαη Καζηάληηζα, ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο.
104.
Η δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, ζηα πιαίζηα
θάιπςεο αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
105.
πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, όπσο ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, δαζηθή ππεξεζία,
ΟΣΑ, θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο ή νκάδεο εζεινληώλ θ.ιπ., κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία, θαη
θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
106.
Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
107.
Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ
Τπεύζπλν ηνπ Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο ή ηνλ Γεληθό
πληνληζηή ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ, γηα ηελ πινπνίεζε γεληθόηεξσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γίλεηαη κε όρεκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ
Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ λόκηκα πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
ε επξώ
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ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ 1/4/2011, εκέξα Παξαζθεπή, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
2) ηνπ Γεκεηξαθόπνπινπ Ιωάλλε (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ Θάλα Γήκνπ Σξηπόιεσο
Σ.Κ.: 22 100, κε ΑΦΜ 130014215, Γ.Ο.Τ. Σξηπόιεσο
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΓΔ Δηδηθόο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο» σο Φύιαθα/Δηδηθό
Γαζηθήο πξνζηαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο
Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ
(ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη
απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο άββαην, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, ζε βάξδηεο, κε σξάξην πξσηλό από 06:00 έσο 14:00 ή
απνγεπκαηηλό από 14:00 έσο 22:00, βάζε εβδνκαδηαίνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο βαξδηώλ.
Ο Φνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ
αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη
αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα
πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ
ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 912,43€ επξώ κηθηά (ελληαθόζηα δώδεθα επξώ θαη ζαξάληα ηξηώλ
ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο θαη
εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ
Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία, ύιινγνη,
Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα ηξνπνπνηείηαη
ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ Τ.Α.
49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο απηόο
θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, εηδηθώλ ζπλζεθώλ, γιώζζαο θαη επζύλεο, όπσο
πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε
σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
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6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. Ο εξγαδόκελνο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ππνρξενύηαη λα θνξά
ζπγθεθξηκέλε ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ Φνξέα πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί από ηνλ Φνξέα θαη ηελ
νπνία ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπ.
8. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
10. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
11. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
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πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ

Ο ζπκβαιιόκελνο

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.
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Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΓΔ Φύιαθα/Δηδηθό Γαζηθήο
Πξνζηαζίαο κε έδξα ην Άζηξνο Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
1. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο/επόπηεπζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
 πληήξεζε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ θνξέα
 Τπνζηήξημε πξνγξακκάησλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
 Σερληθέο ππεξεζίεο
2. Δπνπηεία/θύιαμε ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Φνξέα ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
3. Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο/θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο,
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρέδην Φύιαμεο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο.
4. πκπιήξσζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πξσηνθόιισλ ηεο θύιαμεο ζε εκεξήζηα θαη
κεληαία βάζε, θαζώο θαη ζπκβνιή ζηελ κεληαία έθζεζε θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρήο.
5. Η εηδνπνίεζε κε ηνλ πην πξόζθνξν ηξόπν ηνπ Φνξέα θαη ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ζε
πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβηάζεσλ ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο, θξνληίδνληαο παξάιιεια γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ παξάβαζε (θσηνγξαθηθό πιηθό θ.ιπ.).
6. Δπηθνπξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη αλαδόρσλ ησλ έξγσλ γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
7. Η ππνζηήξημε, εμππεξέηεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο ησλ επηζθεπηώλ κέζα ζηα όξηα
ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα ππάξρνληα κέηξα
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν Φύιαθαο νθείιεη λα ηεξεί ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ θώδηθα ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο θαη λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ηεο
Τπεξεζίαο ηνπ, πάληνηε όκσο κε δήιν, πξνζπκία, εππξέπεηα, ζύλεζε θαη ζεβαζκό ζηελ
πξνζσπηθόηεηα ησλ επηζθεπηώλ κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο
επηείθεηαο.
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8. Η ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζην Άζηξνο, Άγην Πέηξν
θαη Καζηάληηζα, ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο.
9. Η δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, ζηα πιαίζηα θάιπςεο
αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
10. πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, όπσο ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, δαζηθή ππεξεζία, ΟΣΑ,
θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο ή νκάδεο εζεινληώλ θ.ιπ., κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία, θαη
θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
11. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
12. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ
Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ
πινπνίεζε γεληθόηεξσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γίλεηαη κε όρεκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ
Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ λόκηκα πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
ε επξώ
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ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ην Άζηξνο Αξθαδίαο ζήκεξα, ηελ <>/<>/2011, εκέξα Σεηάξηε, κεηαμύ ησλ παξαθάησ
ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή αθελόο κελ
1) ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο
Πάξλωλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» (εθεμήο ν Φνξέαο), πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηελ Πξόεδξό ηνπ Γ.. θα.
Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία θαη αθεηέξνπ
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2) ηεο Γεκάθνπ Φωηεηλήο (εθεμήο ν εξγαδόκελνο), θαηνίθνπ <>, κε ΑΦΜ <>, Γ.Ο.Τ. <>,
ζπλάπηεηαη ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κε ηνπο εμήο
εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ πξνζιακβάλεη ζήκεξα ηνλ
εξγαδόκελν κε ηελ εηδηθόηεηα «ΓΔ Δηδηθόο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο» σο Φύιαθα/Δηδηθό
Γαζηθήο πξνζηαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο
Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ
(ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ν νπνίνο γίλεηαη
απνδεθηόο από ηνλ εξγαδόκελν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα ν Φνξέαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθό
Γεκόζην, κε δηάξθεηα απηνύ από 1/1/2010 έσο 31/12/2015, αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεξηγξαθή Δξγαζίαο, πνπ πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Η εξγαζία ζα είλαη πελζήκεξε, από Γεπηέξα έσο άββαην, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο θαη
ζαξάληα (40) ώξεο εβδνκαδηαίσο, ζε βάξδηεο, κε σξάξην πξσηλό από 06:00 έσο 14:00 ή
απνγεπκαηηλό από 14:00 έσο 22:00, βάζε εβδνκαδηαίνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο βαξδηώλ.
Ο Φνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξάξην ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ. Ο Φνξέαο δύλαηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ εξγαδόκελν θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ
αξγηώλ (Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη
αληίζηνηρεο αλάπαπζεο εληόο ηεο επόκελεο βδνκάδαο ζε εκέξα ή ζε εκέξεο πνπ ζα
πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Φνξέα θαη αληίζηνηρσλ λόκηκσλ απνδνρώλ
ζύκθσλα κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
2. Σα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα εξγάδεηαη θαηά πιήξε
απαζρόιεζε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ έλαληη κεληαίαο
ακνηβήο ε νπνία νξίδεηαη ζε 1.022,57€ επξώ κηθηά (ρίιηα είθνζη δύν επξώ θαη πελήληα επηά
ιεπηώλ) θαη νξίδεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. 49524/2362/2008 «Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ακνηβήο θαη
εξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα πάζεο θύζεσο Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ
Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (Κνηλσθειή Ιδξύκαηα, Οξγαληζκνί, σκαηεία, ύιινγνη,
Κιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.)» (ΦΔΚ Β 1414/17.7.2008). Σν ύςνο ηεο ακνηβήο απηήο ζα ηξνπνπνηείηαη
ώζηε θαη’ ειάρηζην λα κελ είλαη θαηώηεξε ησλ ακνηβώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ Τ.Α.
49524/2362/2008. Οη επηπιένλ απνδνρέο πέξαλ ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ όπσο απηόο
θαζνξίδεηαη ζηελ σο άλσ Απόθαζε, αληηζηνηρνύλ θαη πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ
επηδνκάησλ: ηξηεηηώλ, γάκνπ, ηέθλσλ, εηδηθώλ ζπλζεθώλ, γιώζζαο θαη επζύλεο, όπσο
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πξνθύπηεη από ην Φύιιν πξνζδηνξηζκνύ ακνηβήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε
σο Παξάξηεκα 2 θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο.
Οη άλσ απνδνρέο είλαη αθαζάξηζηεο ππνθείκελεο ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Οπνηαδήπνηε άιιε
ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ Φνξέα είηε θαηαβάιιεηαη άπαμ είηε πεξηνδηθά δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα
ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, όπσο αλσηέξσ νξίδνληαη, αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ Φνξέα ε ρνξήγεζε, αύμεζε, κείσζε ή θαη θαηάξγεζή ηεο, ρσξίο λα γελλάηαη θακία αμίσζε
ζηνλ εξγαδόκελν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζην κέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε ζα θαηαβιεζεί από πηζηώζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ.
3. Η άδεηα ζα ρνξεγείηαη όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, ησλ Ν. 549/1977,
1346/83 θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο ΔΓΔ θαη επηθνπξηθώο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 666, 667
ΑΚ. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο, ν
εξγαδόκελνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Φνξέα ην ηαρύηεξν δπλαηό.
4. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη νπδεκία ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ή άιιε απαζρόιεζε πέξαλ ηεο
θαλνληθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηε ζαθή θαη εγθεθξηκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εληνιή
ηνπ Φνξέα.
5. Η παξάιιειε απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε άιιν εξγνδόηε ή ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ
παξάιιειεο εθπόλεζεο έξγνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Φνξέα θαη ηε ιήςε έγθξηζεο από απηόλ, απνηειεί παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
γηα ερεκύζεηα θαη πίζηε πξνο ηνλ Φνξέα.
6. Ρεηώο ζπκθσλείηαη όηη ν Φνξέαο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην
ζύλνιν ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, θαη εληόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα. ε πεξίπησζε
απαζρόιεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ εθηόο ησλ νξίσλ επζύλεο ηνπ Φνξέα, ζα ιακβάλεη ηελ από ην
λόκν ή ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ..Δ. πξνβιεπόκελε απνδεκίσζε, ελώ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
ζίηηζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Φνξέα.
7. Ο εξγαδόκελνο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ππνρξενύηαη λα θνξά
ζπγθεθξηκέλε ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ Φνξέα πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί από ηνλ Φνξέα θαη ηελ
νπνία ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπ.
8. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνθιεηόκελεο εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ηεο επζύλεο ηνπ Φνξέα.
9. Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ
Φνξέα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ., ηα
νπνία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα γηα έθδνζε βηβιίσλ, δεκνζηεπκάησλ θιπ.,
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε - άδεηα ηνπ Φνξέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Φνξέαο έρεη όια
ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Φνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνύλ κε ηε
κνξθή αλαθνξώλ, πνξηζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, παξνπζηάζεηο, εθδόζεηο θιπ., νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηκήκα ή ην
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ζύλνιν απηώλ, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ εξγαδόκελν σο ζπγγξαθέα
απηώλ. Δπίζεο, ν εξγαδόκελνο δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία
πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ Φνξέα.
10. Ο εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα ζε όιεο ηηο επαθέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε άηνκν, θνηλσληθή νκάδα,
θνξέα, ππεξεζία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε αίζζεκα
επζύλεο γηα ην ζύλνιν ηνπ Φνξέα ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ξόιν πνπ
ηνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε.
11. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη
Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα (ΦΔΚ 747/Β’/21-06-2006).
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα από 1/4/2011 έσο 31/3/2012 κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δεύηεξν
ησλ ζπκβαιινκέλσλ έλα κήλα πξηλ από ηελ 31/3/2012. Η ζύκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
έσο δώδεθα κήλεο αθόκα κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ
παξαηαζεί ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. κε αληίζηνηρε απόθαζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε παξάηαζεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζύκβαζε απηή ιήγεη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
πξνεηδνπνίεζε ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο πνπ αλαινγνύλ ζην ρξόλν απαζρόιεζεο, απνθιεηόκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο ζύκβαζεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ηειεί ππό ηέζζεξηο (4) κήλεο
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ε ζύκβαζε κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί κνλνκεξώο θαη
αδεκίσο από ηνλ Δξγνδόηε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα θαηαγγειζεί από θαζέλα από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε
νπνηεδήπνηε, δειαδή αθόκα θαη πξηλ από ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο, γηα ζπνπδαίν ιόγν. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο ζεσξείηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ νπνία θινλίδεηαη ε
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κάζε ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε ή πξνζζήθε ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζα γίλεηαη κόλν
εγγξάθσο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ
πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από απηή, ζα
εθαξκόδνληαη νη πεξί ζπκβάζεσο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
(648 επ.), θάζε εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
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Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο επηιύεηαη από ηα
δηθαζηήξηα Ναππιίνπ.
Σν Παξάξηεκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν θέξεη θαη ην ραξαθηήξα
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εξγαδόκελν ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 156/1994 , ζε
δύν (2) πξσηόηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε από έλα (1), θαη
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Οη ζπκβαιιόκελνη

Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο ΠάξλωλαΤγξνηόπνπ Μνπζηνύ

Ο ζπκβαιιόκελνο

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ» πνπ ππάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνζηαζία ηνπ
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013», αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ΓΔ Φύιαθα/Δηδηθό Γαζηθήο
Πξνζηαζίαο κε έδξα ηνλ Άγην Πέηξν Αξθαδίαο, έρνληαο ηα παξαθάησ θαζήθνληα:
13. ηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ «Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ
Μνπζηνύ» [Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 21393 Τ.Α. (ΦΔΚ747/Β/21-6-2006)] ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο:
 Λεηηνπξγίεο παξαθνινύζεζεο/επόπηεπζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
 πληήξεζε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ θνξέα
 Τπνζηήξημε πξνγξακκάησλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
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 Σερληθέο ππεξεζίεο
14. Δπνπηεία/θύιαμε ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Φνξέα ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
15. Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο/θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο,
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρέδην Φύιαμεο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο.
16. πκπιήξσζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πξσηνθόιισλ ηεο θύιαμεο ζε εκεξήζηα θαη
κεληαία βάζε, θαζώο θαη ζπκβνιή ζηελ κεληαία έθζεζε θύιαμεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρήο.
17. Η εηδνπνίεζε κε ηνλ πην πξόζθνξν ηξόπν ηνπ Φνξέα θαη ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ζε
πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβηάζεσλ ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο, θξνληίδνληαο παξάιιεια γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ παξάβαζε (θσηνγξαθηθό πιηθό θ.ιπ.).
18. Δπηθνπξία ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη αλαδόρσλ ησλ έξγσλ γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
19. Η ππνζηήξημε, εμππεξέηεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο ησλ επηζθεπηώλ κέζα ζηα όξηα
ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα ππάξρνληα κέηξα
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν Φύιαθαο νθείιεη λα ηεξεί ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ θώδηθα ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο θαη λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ηεο
Τπεξεζίαο ηνπ, πάληνηε όκσο κε δήιν, πξνζπκία, εππξέπεηα, ζύλεζε θαη ζεβαζκό ζηελ
πξνζσπηθόηεηα ησλ επηζθεπηώλ κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο
επηείθεηαο.
20. Η ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζην Άζηξνο, Άγην Πέηξν
θαη Καζηάληηζα, ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο.
21. Η δηεπθόιπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη
Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, ζηα πιαίζηα θάιπςεο
αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
22. πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, όπσο ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, δαζηθή ππεξεζία, ΟΣΑ,
θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο ή νκάδεο εζεινληώλ θ.ιπ., κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία, θαη
θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνύ πληνληζηή
23. Δμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ Φνξέα πνπ ηπρόλ ζα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ εθάζηνηε
πξντζηάκελό ηνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
24. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θαη αξκνδηόηεηα αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ
Σκήκαηνο Δπόπηεπζεο/Φύιαμεο θαη Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο ή ηνλ Γεληθό πληνληζηή ή
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ, γηα ηελ
πινπνίεζε γεληθόηεξσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ππνρξεώζεσλ ηνπ Φνξέα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.
Η κεηαθίλεζε γίλεηαη κε όρεκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο ή κε ην δηθό ηνπ
Ι.Υ. ιακβάλνληαο ηελ λόκηκα πξνβιεπόκελε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΗ
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ε επξώ
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