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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Άγιος Νικόλαος, 24 Απριλίου 2017
Αρ. Πρωτ.
549

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 24 Απριλίου 2017 μεταξύ του Προέδρου του ΝΠΔΔ
Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν κ. Ελευθέριου Σ. Ραφαϊλάκη και του Αποστολάκου Ιωάννη του Νικολάου
Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με ΑΜΚΑ 21116602331, ΑΦΜ: 051732456, ΔΟΥ Σπάρτης και
διεύθυνση Φλέμινγκ 24, 18344 Μοσχάτο, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα επόμενα :
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που ενεργεί έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις
διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με
οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις όμοιες του ν.3812/2009.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ 54/14-3-2012 τ. Α’).
Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-2007 τ.Α’) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.8γ του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66 Α), (δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις
των ΟΤΑ, της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/29-4-2013 τ.Α’) «Ρυθμίσεις
για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών
και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».
Την με αριθμ. 16/22-2-2016 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ με θέμα «Αποστολή
αιτημάτων των ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ),
περιόδου 2016-2017» η οποία εστάλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το αριθμ. πρωτ. 452/1-4-2016 έγγραφό της
υπηρεσίας μας.
Την με αριθμ. πρωτ. 454/01-04-2016 βεβαίωση του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» περί ύπαρξης πιστώσεων για τη
δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ) της Γ.Γ.Α. περιόδου 2016-2017.
Το με αριθμ. πρωτ. 768/30-5-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο
υποβλήθηκαν εντύπως προτάσεις υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
(ΠΑγΟ) περιόδου 2016-2017.
Την
με
αριθμ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 με ημερομηνία 176-2016 (ΦΕΚ 1774/17.6.2016 τ. Β’) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
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Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Το
με
αριθμ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/214731/15478/1452/1036 με ημερομηνία 306-2016 έγγραφό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού με θέμα «Πιστοποίηση φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2016-17»
σύμφωνα
με
την
αριθμ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 με ημερομηνία 176-2016 (ΦΕΚ 1774/17.6.2016 τ. Β’) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την περίοδο 2016-2017.
Την
με
αριθμ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420 με ημερομηνία 89-2016 (ΦΕΚ 2863/8.9.2016 τ. Β’) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών με θέμα «Έγκριση
Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με
σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν
Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-2017».
Το
με
αριθμ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/1640 με ημερομηνία 1310-2016 - ΑΔΑ:76ΖΑ4653Π4-Ε75 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Εγκρίσεις Γενικών Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2016-2017».
Το
με
αριθμ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337704/23255/2375/1641 με ημερομηνία 1310-2016 - ΑΔΑ:Ω5Π94653Π4-ΙΨΒ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Εγκρίσεις Ειδικών Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2016-2017».
Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: α)
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΟΔΑΝ), β) Οργανισμός Νεολαίας
και Αθλητισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (ΟΝΑΔΑΝ), γ) Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης και
γ) Κέντρο Έρευνας και Ανάδειξης Κρητικού Πολιτισμού (ΚΕΑΚΡΗΠΟ), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 από την οποία συγχώνευση προήλθε το
ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» ως
νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 1079/1-62011 τ. Β΄).
Τους εν ισχύ Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ έως την έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ. του
Οργανισμού οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι με τα ακόλουθα ΦΕΚ: 256/28-02-2002
(ΠΟΔΑΝ), 546/02-05-2002 (ΟΝΑΔΑΝ), 1146/11-08-2013 (Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης)
και 2370/24-11-2009 (Τροποποίηση ΠΟΔΑΝ). Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης και συγκεκριμένα
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 46/30-07-2013 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ,
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.342/12-08-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου
Νικολάου και με την με αρ. πρωτ. 45/23-10-2013 έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ο.Τ.Α. Νομού Λασιθίου Άρθρου 5 Ν.3584/07, στάλθηκε προς έλεγχο των εγκρίσεων
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης από την υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ.
1383/23-12-2013 έγγραφό και με το αριθμ. πρωτ. 255/21-02-2014.
Την με αριθμ. 86/21-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
«Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» περί της
αποδοχής του ορισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ως φορέα υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2016-2017, της έγκρισης Γενικών
και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 20162017 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
της πρόσληψης τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την
υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) Μεγάλης Διάρκειας
Περιόδου 2016-2017, της δημιουργίας δεκαπέντε (15) τμημάτων Γενικών
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας για την περίοδο 2016-2017 και
τεσσάρων (4) τμημάτων Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης
Διάρκειας για την περίοδο 2016-2017, της έγκρισης της σύνταξης Ανακοίνωσης για την
σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού (Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής) με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο
ΝΠΔΔ και της σύστασης επιτροπών για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων
και την εξέταση των ενστάσεων.
Την με αριθμ. πρωτ. 82/24-1-2017 Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας
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19.

20.

21.

22.

Ορισμένου Χρόνου για την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
(Π.Κ.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)
Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2016-2017, συνολικής διάρκειας έως εικοσιοκτώ (28)
εβδομάδων με ωριαία αποζημίωση.
Το με αριθμ. πρωτ. 265/6-3-2017 Πρακτικό Επιτροπής Αριθμός 1/2017 της Επιτροπής
Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων με θέμα «Αξιολόγηση αιτήσεων της αριθμ.
πρωτ. 82/24-1-2017 Ανακοίνωσης για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου με την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (Πτυχιούχων Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής) με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν., συνολικής
διάρκειας έως εικοσιοκτώ (28) εβδομάδων με ωριαία αποζημίωση, προς υλοποίηση των
Προγραμμάτων ¨Άθληση για Όλους¨ της Γ.Γ.Α. περιόδου 2016-2017» και το συνημμένο
αναπόσπαστο μέρος στο ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής Αριθμός 1/2017, που
περιλαμβάνει τους Προσωρινούς Πίνακες Αξιολόγησης Ανέργων και Εργαζόμενων
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, όπου σύμφωνα με αυτούς υποβλήθηκαν τρείς (3) αιτήσεις
Ανέργων και μία (1) αίτηση Εργαζομένων από ενδιαφερόμενους Πτυχιούχους
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Π.Κ.Φ.Α.), εκ των οποίων επιλέγονται οι δύο (2) πρώτοι
του Προσωρινού Πίνακα Ανέργων της αριθμ. 82/24-1-2017 Ανακοίνωσης για τη σύναψη
Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.
Η με αριθμ. πρωτ. 353/22-03-2017 βεβαίωση Προέδρου ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ σχετικά με τη
μη υποβολή ενστάσεων κατά τη διάρκεια επιλογής Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 82/24-01-2017 Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ
ΠΑΟΔΑΝ για την πρόσληψη με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου,
συνολικής διάρκειας έως εικοσιοκτώ (28) εβδομάδων με ωριαία αποζημίωση, για την
υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017.
Την με αριθμ. πρωτ. 354/22-03-2017 βεβαίωση του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» περί ύπαρξης πιστώσεων για τη
δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ) της Γ.Γ.Α. περιόδου 2016-2017.
Την υπ΄ αριθμ. 33/21-03-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
«Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» με θέμα:
«Έγκριση τελικών αποτελεσμάτων της αριθμ. πρωτ. 82/24-1-2017 Ανακοίνωσης για την
σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με την πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού (Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής) με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο
ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν., συνολικής διάρκειας έως εικοσιοκτώ (28) εβδομάδων με ωριαία
αποζημίωση, προς υλοποίηση των Προγραμμάτων “Άθληση για Όλους” (ΠΑγΟ) της
Γ.Γ.Α. περιόδου 2016-2017 και υπογραφή συμβάσεων με τους επιτυχόντες.» η οποία
περιλαμβάνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης.

Προσλαμβάνει από 24-04-2017 έως 31-07-2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών των
Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ) της Γ.Γ.Α. περιόδου 2016-2017, το δεύτερο
των συμβαλλόμενων κ. Αποστολάκο Ιωάννη του Νικολάου.
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα ονομάζεται στο εξής «ωρομίσθιος» ή
«εργαζόμενος» και υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ με την
ιδιότητα του ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ)
που συνδιοργανώνονται με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού περιόδου 2016-2017.
Το ωράριο παροχής υπηρεσιών του εργαζόμενου στα Προγράμματα «Άθλησης για
Όλους» (ΠΑγΟ) περιόδου 2016-17, ανά εβδομάδα, θα είναι συγκεκριμένα στο πρόγραμμα
«Άσκηση ατόμων με αναπηρίες» δώδεκα (12) ώρες, όπως ακολουθούν αναλυτικά:
ΗΜΕΡΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00

Άσκηση ατόμων με αναπηρίες
Άσκηση ατόμων με αναπηρίες
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Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου
Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου
Κλειστό Γυμναστήριο Πάλης Αμμούδας
Κλειστό Γυμναστήριο Πάλης Αμμούδας
Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου
Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου
Κλειστό Γυμναστήριο Πάλης Αμμούδας
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ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ

Το ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ διατηρεί το ανέλεγκτο δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση
αυτή χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση ή άλλη επιβάρυνση του και πριν την λήξη της
πιο πάνω διάρκειας εφ' όσον ο προσλαμβανόμενος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή
δεν ανταποκρίνεται προς τις ανάγκες εξυπηρέτησης του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ και των
Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ) περιόδου 2016-17.

ΑΔΑ: Ω58ΥΟΚΒΔ-ΚΛΙ
Κατά την παροχή των υπηρεσιών τους ο εργαζόμενος υποχρεούται να είναι
ευσυνείδητος, εργατικός, ευπρεπείς, να προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις εντολές
και οδηγίες των αρμοδίων οργάνων και υπαλλήλων του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ με προθυμία,
επιμέλεια και προσήλωση στις υποχρεώσεις του και να δείχνει επιμέλεια, φιλοπονία,
ευσυνειδησία και υπακοή στους Προϊσταμένους και στη Διοίκηση του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ.
Οι εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του όταν αυτό του ζητηθεί, σε
τακτική βάση σε προγράμματα άθλησης και φυσικής δραστηριότητας που υλοποιεί ο Δήμος
Αγίου Νικολάου και το ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ σε συνεργασία με άλλους φορείς (στους δήμους, στα
δημοτικά αθλητικά κέντρα της πόλης ή σε άλλους χώρους του δήμου).
Το ωράριο παροχής υπηρεσιών θα ορίζεται από το ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ και μπορεί να είναι
μέχρι 30 ώρες συνολικά την εβδομάδα, θα είναι δε ανάλογο με το ωράριο των εκδηλώσεων
στις οποίες θα παρέχονται οι υπηρεσίες.
Ο εργαζόμενος υποχρεούται να διατηρεί παρουσιολόγιο με τις υπογραφές των
αθλούμενων για κάθε ημέρα άθλησης το οποίο θα καταθέτει στον προϊστάμενο του ΝΠΔΔ
ΠΑΟΔΑΝ μηνιαία.
Ο εργαζόμενος υποχρεούται να υπογράφει σε παρουσιολόγιο για κάθε ώρα που
υλοποιεί, το οποίο θα πρέπει να καταθέτει στον προϊστάμενο του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ μηνιαία και
από το οποίο θα προκύπτει για πόσες ώρες συνολικά θα αμείβεται.
Ως αμοιβή για την ωρομίσθια απασχόλησή τους και για όλο τον χρόνο εργασίας τους
θα
είναι
το
ποσό
που
αναλογεί
σύμφωνα
με
την
αριθμ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 με ημερομηνία 17-6-2016
(ΦΕΚ 1774/17.6.2016 τ. Β’) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα
«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, ήτοι 7,15 € (μεικτές αποδοχές).
Το ποσό της πιο πάνω αμοιβής θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Ρητώς διευκρινίζεται και ορίζεται ότι αμοιβή θα οφείλεται μόνο για πραγματικά
παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν θα αμείβονται για όσες ώρες δεν θα εργάζεται.
Ρητώς επίσης διευκρινίζονται και ορίζονται τα εξής :
Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του εργαζόμενου θα θεωρείται, μονομερής εκ
μέρους του, καταγγελία της σύμβασης προ της λήξης της.
Η λύση της σύμβασης επέρχεται αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση του χρόνου και o
εργαζόμενος δε δικαιούται αποζημίωση.
Τέλος, όσα δεν αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, θα ρυθμίζονται με όσα
επιμέρους προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
Το συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως
εξής :

ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο εργαζόμενος

Ο πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν

Ιωάννης Ν. Αποστολάκος

Ελευθέριος Σ. Ραφαϊλάκης

