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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
(Με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης/Τίτλο κτήσης) 

 
στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από 
την Π.Ο.Ε.Μ.», η οποία είχε ενταχθεί με κωδικό MIS 5035151 και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014- 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα. 

 

Στoν Πειραιά σήμερα την …../……/2021, ημέρα …………………, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

Α) Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.), που εδρεύει στον 
Πειραιά, οδός ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 6 & ΦΙΛΩΝΟΣ 2, Τ.Κ. 18531, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το 
Πρόεδρο κ. ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, και εφεξής καλούμενη ως «Π.Ο.Ε.Μ.»,  

και 

 Β) Ο/η . ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, κάτοικος ΧΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧ, Τ.Κ. ΧΧΧΧΧ, ΑΦΜ: ΧΧΧΧΧΧΧ, 
Δ.Ο.Υ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ……………….. εφεξής καλούμενος ως «Συνεργάτης», λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 Την με γενικό αριθμό 674/26/4/46 καταστατική πράξη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) όπως έχει καταχωρισθεί στα βιβλία 
σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιά τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί και ισχύει. 

 Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 5788/1873/A3/21.09.2018 (και την ορθή επανάληψη 
αυτής στις 24.09.2018) (α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 110) πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία’’, με τίτλο: ‘‘Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)’’ για τους άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΕ7Ε465ΧΙ8-
ΖΤ2).  

 Την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) αντικατάσταση της υπ' 
αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 –Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων». 

 Την από 30/10/2018 Απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) για υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 
110.  

 Τη με αριθμ. πρωτ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2719/899/Α3/19.04.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με 
τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» και MIS 5035151 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.  

 Την από 22/09/2020 Απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) για την αποδοχή της 
Απόφασης Ένταξης και έγκριση του σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) 
της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 
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στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» και MIS 5035151 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

 Την με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 2795/Β3/644-11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΦΞΤ46ΜΤΛΡ-ΚΡΤ) 1η 
τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» και MIS 
5035151 

 Την από 2/06/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) για την έγκριση της 2Α 
αναθεωρημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) της πράξης με τίτλο 
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
από την Π.Ο.Ε.Μ.» και MIS 5035151 

 Τον Κανονισμό Ανάθεσης και παρακολούθησης Συμβάσεων της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.)  

 Την υπ’ αρ. πρωτ: 3154/14-05-2021 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
Επιλογή Συνεργατών» της Π.Ο.Ε.Μ. όπως αυτή αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο 
www.e-poem.gr 

 Την από 22/07/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.Μ., για  
α) την αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών υπ’ αρ. 1/14.7.2021 (προσωρινά 
αποτελέσματα)  και  υπ’ αρ 2/21.7.2021 (οριστικά αποτελέσματα), της Επιτροπής Επιλογής 
υποψηφίων της  με υπ. αρ. 3154/14-05-2021 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
την επιλογή συνεργατών» για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με κωδικό ΟΠΣ 5035151 
του ΕΠΑΝΕΚ,  
β) Την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Π.Ο.Ε.Μ.www.e-poem.gr του πίνακα των 
οριστικών αποτελεσμάτων (Πίνακας των επιλεγέντων υποψηφίων) κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της Πρόσκλησης,  
γ) την ανάθεση καθηκόντων /σύναψη συμβάσεων με το έκτακτο προσωπικό προσωπικό 
(επιλεγέντες συνεργάτες) με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της υπ. αρ. 3154/14-05-2021 
«Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών» για την Πράξη 
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
από την Π.Ο.Ε.Μ.» με κωδικό ΟΠΣ 5035151 του ΕΠΑΝΕΚ /ΕΣΠΑ 2014-2020, 

 Την από 26/11/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) για την έγκριση και ανάρτηση 
της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Β’ ΚΥΚΛΟΣ) για την Επιλογή Συνεργατών για 
την υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής προς σύναψη συμβάσεων έργου και για την 
Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων και της Επιτροπής ενστάσεων 
υποψηφίων.  

 Την από ΧΧΧΧΧΧΧ Απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Μ., για  

α) την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αρ. ΧΧΧΧΧΧ Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής 
υποψηφίων (οριστικά αποτελέσματα), της υπ. αρ. 3154/14-05-2021 «Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών»,  

β) Την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Π.Ο.Ε.Μ. www.e-poem.gr του πίνακα των 
οριστικών αποτελεσμάτων (Πίνακας των επιλεγέντων υποψηφίων) κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της Πρόσκλησης,  

γ) την ανάθεση καθηκόντων στο έκτακτο προσωπικό (επιλεγέντες συνεργάτες) με βάση τα 
οριστικά αποτελέσματα της υπ. αρ. 3154/14-05-2021 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών» για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
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γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με κωδικό 
ΟΠΣ 5035151 του ΕΠΑΝΕΚ, 

 Την από ΧΧΧΧΧΧΧΧ Απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Μ., για την σύναψη συμβάσεων με το 
έκτακτο προσωπικό (επιλεγέντες συνεργάτες) με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της υπ. 
αρ. ΧΧ / ΧΧ -11-2021 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών» 
για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με κωδικό ΟΠΣ 5035151 του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, 

 

συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Προοίμιο 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) ως Δικαιούχος 
φορέας έχει αναλάβει βάσει της υπ’ αρ. 2719/899/Α3/19.04.2019 Απόφασης Ένταξης, και της 
υπ’ αρ. ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 2795/Β3/644-11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΦΞΤ46ΜΤΛΡ-ΚΡΤ) 1η τροποποίηση της, την 
υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με MIS 5035151, η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ, 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020. 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 1.150 εργαζομένων του ιδιωτικού 
τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα απασχόλησή τους, την προοπτική 
βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους, την επαγγελματική τους κινητικότητα για την 
εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης που θα 
υλοποιηθούν και τα μαθησιακά αντικείμενα που θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι / 
εργαζόμενοι αφορούν στα παρακάτω δύο γνωστικά αντικείμενα:  

 Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας (Οριζόντιο Αντικείμενο) 

 Τεχνικός Σύγχρονων Παραγωγικών Μονάδων – Σύγχρονες Μέθοδοι & Τεχνολογίες 
(Εξειδικευμένο αντικείμενο) 

Η «Π.Ο.Ε.Μ.», ζητά την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης των Πληροφοριακών 
Συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της Πράξης και ο/η «Συνεργάτης», 
συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που 
διατυπώνονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Ο/η «Συνεργάτης», έχει λάβει γνώση του αντικειμένου του έργου όσον αφορά το εύρος του, το 
χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες για το οποίο καλείται να παράσχει τις υπηρεσίες του/της.  

Άρθρο 1: Αντικείμενο / Αρμοδιότητες  

1.1 Ο/η «Συνεργάτης», αναλαμβάνει να παράσχει τη γνώση και την εμπειρία του ως Στέλεχος 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Σ.Π.Σ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο 
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την 
Π.Ο.Ε.Μ.», με MIS 5035151 στο ΕΠΑνΕΚ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
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παρούσας έως 15/12/2022, ημερομηνία λήξης της Πράξης, η οποία δύναται να παραταθεί σε 
περίπτωση παράτασης της Πράξης. 

Κωδ. 06: Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ο/η «Συνεργάτης» αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα/αρμοδιότητες που αφορούν στην 
υλοποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης με βάση 
τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Υπεύθυνου Έργου. Ο/η «Συνεργάτης» θα συνεργάζεται τόσο 
με την Υπεύθυνη Έργου όσο και με το σύνολο των στελεχών της Ομάδας έργου του έκτακτου 
προσωπικού που θα απασχολείται στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) του Υποέργου 
(υλοποίηση επιμέρους ενεργειών, διαμόρφωση περιεχομένου Παραδοτέων, συγκέντρωση και 
σύνθεση των εκροών των επιμέρους ενεργειών ανά ΠΕ). 

1.2 Ειδικότερα οι υπηρεσίες που καλείται να παρέχει ο/η «Συνεργάτης» στο πλαίσιο της Πράξης 
σύμφωνα με την ισχύουσα αναθεωρημένη ΑΥΙΜ (με βάση την από 16/12/2020 Απόφαση της Ε.Ε. 
της «Π.Ο.Ε.Μ.»), είναι οι εξής:  

 Έχει την ευθύνη ανάπτυξης Πληροφοριακού συστήματος Υποδοχής/ υποβολής και 
Διαχείρισης Αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων της ΠΟΕΜ και συλλογής 
δεδομένων αιτήσεων και δικαιολογητικών. 

 Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Ιστοσελίδας της Πράξης και την επικαιροποίηση του 
περιεχομένου της (προκηρύξεις / προσκλήσεις, αποτελέσματα διαγωνισμών, 
ανακοινώσεις, δελτία τύπου, κ.α.). 

 Έχει την ευθύνη προβολής της πράξης μέσω διαδικτύου και καναλιών κοινωνικής 
δικτύωσης. 

 Έχει την ευθύνη ομαλής λειτουργίας όλου του τεχνικού εξοπλισμού του φορέα που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση της Πράξης. 

 Συμμετέχει στην διαδικασία προσέλκυσης και υποδοχής των υποψήφιων 
ωφελούμενων. 

 Συμμετέχει στην συγκρότηση του μητρώου υποψήφιων ωφελούμενων.  
 Συμμετέχει στην συγκρότηση των καταστάσεων προεπιλογής υποψήφιων 

ωφελούμενων. 
 Συντάσσει Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της συγκεκριμένης Πράξης, ο/η «Συνεργάτης» θα 
συμμετέχει με εκτιμώμενη απασχόληση σε επίπεδο Ανθρωποώρας απασχόλησης Ανθρωπομήνα 
στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) / Παραδοτέα, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί: 

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 ΣΕ Α/ΩΡΕΣ (*) Αμοιβή ** 

ΠΕ 1 : Συντονισμός, Διαχείριση και 
Παρακολούθηση 

Π1.7: Μηνιαίες Εκθέσεις πεπραγμένων 50 350,00 

Π.Ε. 2: Προσέλκυση, υποδοχή και 
επιλογή ωφελουμένων 

Π2.1: Αρχείο ωφελούμενων - 
Συμμετεχόντων στις δράσεις Κατάρτισης 
& Πιστοποίησης 

862 6.034,00 

ΠΕ 4: Προβολή - Δημοσιότητα 
Π4.3: Ψηφιακές Αναρτήσεις 20 140,00 

Π4.4: Διαφημιστική καμπάνια στα 
κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο 

23 161,00 

ΣΥΝΟΛΟ 955 Α/Ω 
(6,68 Α/Μ) 6.685,00 € 
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(*) Η διάρκεια απασχόλησης μετράται σε ανθρωποώρες απασχόλησης (Α/Ω). Ένας (1) Ανθρωπομήνας 
απασχόλησης αντιστοιχεί σε 143 Ανθρωποώρες απασχόλησης.  

(**) στις αμοιβές συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως εισφορές, φόροι και κρατήσεις καθώς και ο 
ΦΠΑ. 

Συνολικά το έργο του/της «Συνεργάτη» ανέρχεται σε 955 ανθρωποώρες (6,68 Α/Μ). 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του/της «Συνεργάτη» θα πιστοποιούνται περιοδικά από την 
Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων, κατόπιν εξέτασης των Μηνιαίων 
Εκθέσεων Παραχθέντος Έργου που θα υποβάλλει κάθε μήνα ο/η «Συνεργάτης» όπου θα γίνεται 
αναλυτική αναφορά στο αντικείμενο του έργου που εκτελέστηκε, το Πακέτο εργασίας που 
αφορά και τη χρονική περίοδο που αυτό αφορούσε. 

Άρθρο 2: Σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων. 

2.1 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα δεν δημιουργεί υποχρέωση 
στην «Π.Ο.Ε.Μ.» αποκλειστικότητας με τον/την «Συνεργάτη» για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της παρούσας Σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει. Ο/η «Συνεργάτης» αναγνωρίζει και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα ότι η παρούσα Σύμβαση, δεν δημιουργεί σχέση αποκλειστικότητας μεταξύ της 
«Π.Ο.Ε.Μ.» και του/της «Συνεργάτη» για την εκτέλεση του Έργου ή τμημάτων αυτού. 

2.2 Η παρούσα συνιστά σύμβαση μίσθωσης έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ότι συνιστά σύμβαση εργασίας. Η παρούσα σύμβαση δεν εξυπηρετεί πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες της «Π.Ο.Ε.Μ.». 

2.3 Ο/η «Συνεργάτης» με την ανάληψη των καθηκόντων του/της και την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης συμμετέχει στην Ομάδα έργου της Πράξης και θα συμμετέχει στις 
προβλεπόμενες από την ΑΥΙΜ συναντήσεις της ομάδας έργου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
της.  

Άρθρο 3: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου - Παραλαβή - Παραδοτέα 

3.1 Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τον «Συνεργάτη», στον τόπο υλοποίησης της εγκεκριμένης 
πράξης, δηλαδή είτε στην έδρα της «Π.Ο.Ε.Μ.», είτε οπουδήποτε απαιτείται από την 
εγκεκριμένη Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της. 

Ο/η «Συνεργάτης», οφείλει να παρέχει τις ανατιθέμενες σε αυτόν υπηρεσίες, σύμφωνα με την 
παρούσα σύμβαση, με κάθε επιμέλεια και καλόπιστα, πλην ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων 
συνθηκών. Ο «Συνεργάτης», κατά την παροχή των υπηρεσιών που αναλαμβάνει οφείλει να 
ενεργεί με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια, αφιερώνοντας τις δεξιότητες και την εμπειρία του 
στην προσήκουσα εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του. 

3.2 Ρητά συμφωνείται ότι η άσκηση των καθηκόντων του/της «Συνεργάτη» θα γίνεται με 
απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και ότι ο/η  «Συνεργάτης» οφείλει να μην αποκαλύψει 
καμία πληροφορία ή «Εμπιστευτική Πληροφορία» οποιουδήποτε είδους, σχετιζόμενη με την 
ΠΟΕΜ, τις εργασίες του, συμπεριλαμβάνοντας και όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών» [σε αντικατάσταση της ισχύουσας Οδηγίας 95/46/ΕΚ και την εθνική 
νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει] η οποία είναι ή 
πρόκειται να είναι στο εξής διαθέσιμη (με οποιονδήποτε τρόπο, προφορικά, οπτικά ή γραπτά) 
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στον/στην «Συνεργάτη» από ή για λογαριασμό της Π.Ο.Ε.Μ., εξαιρουμένης κάθε πληροφορίας 
που: 

α. είναι, ή που περιήλθε την δεδομένη χρονική στιγμή, στην κατοχή του «Συνεργάτη» 
ελεύθερη από οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας προς την ΠΟΕΜ ή άλλο πρόσωπο 
(συνεργάτη της Π.Ο.Ε.Μ., κλπ) και που δεν έχει αποκτηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά 
παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ή 

β. είναι ρητώς και εγγράφως δηλωθείσα από την Π.Ο.Ε.Μ. ως μη εμπιστευτική, ή 

γ. απαιτείται να αποκαλυφθεί προς συμμόρφωση με σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 

3.3 Κάθε αποτέλεσμα, μελέτη, παραδοτέο που παράγεται στα πλαίσια της σύμβασης αυτής 
αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «Π.Ο.Ε.Μ.», και η χρήση τους από τον/την «Συνεργάτη», 
απαγορεύεται απολύτως, χωρίς την έγγραφη συναίνεση - άδεια της «Π.Ο.Ε.Μ.». 

Άρθρο 4: Διάρκεια 

4.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, με την επιφύλαξη του Άρθρου 6 «Λύση σύμβασης», 
είναι 955 ανθρωποώρες (Α/Ω) συνολικά, που αντιστοιχούν σε 6,68 ανθρωπομήνες (Α/Μ), με 
ημερομηνία έναρξης την ……/…./……, ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, και 
ημερομηνία λήξης αυτή της λήξης της Πράξης (15/12/2022), η οποία παρατείνεται σε περίπτωση 
παράτασης της Πράξης έτσι ώστε καταληκτική ημερομηνία να είναι η ημερομηνία λήξης της 
Πράξης, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

Άρθρο 5: Αμοιβή 

5.1 Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την «Π.Ο.Ε.Μ.» στον/στην «Συνεργάτη» για την εκτέλεση 
του έργου του, (όπως αναλύεται στο Άρθρο 1: «Αντικείμενο / Αρμοδιότητες» της παρούσας), 
συμφωνείται ότι ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  έξι  χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε 
ευρώ (6.685,00 €), συμπεριλαμβανομένων των όποιων νόμιμων κρατήσεων και των πάσης 
φύσεως δαπανών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και του ΦΠΑ.  

5.2 Η εν λόγω αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή. Ο/η «Συνεργάτης» δεν έχει ούτε 
διατηρεί αξίωση ή δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή ούτε δικαιούται να απαιτήσει στο μέλλον 
οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή, και παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της 
αμοιβής της ακόμη και για τους λόγους του άρθρου 388ΑΚ. Ο/η «Συνεργάτης» δηλώνει πως η 
ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή για το συμφωνηθέν με την παρούσα Έργο είναι δίκαιη και 
εύλογη και ότι δεν διατηρεί χρηματικές αξιώσεις έναντι της Π.Ο.Ε.Μ., πέραν των οριζομένων στο 
παρόν άρθρο. 

5.3 Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από την Πράξη με τίτλο με τίτλο «Κατάρτιση 
και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» 
με MIS 5035151, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» με βάση την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2719/899/Α3/19.04.2019 Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΣΕ13410000). 

5.4 Προκειμένου να αποδεικνύεται η εκτέλεση του έργου ο/η «Συνεργάτης» θα υποβάλει στην 
«Π.Ο.Ε.Μ.», Μηνιαίες Εκθέσεις παραχθέντος έργου με αναφορά στο αντικείμενο του έργου που 
εκτελέστηκε, το Πακέτο εργασίας που αφορά και τη χρονική περίοδο που αυτό αφορούσε. Οι 
μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου και τα παραδοτέα που τις συνοδεύουν υποβάλλονται 
προς έγκριση στην επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων. 
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5.5 Για την αμοιβή του/της η ΠΟΕΜ  θα εκδίδει σχετικό παραστατικό/ Τίτλο Κτήσης.  Επί της 
αμοιβής αυτής θα γίνονται και θα αποδίδονται σε δημόσιους φορείς οι νόμιμες κρατήσεις όπου 
προβλέπονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5.6. Η Π.Ο.Ε.Μ. δεν υποχρεούται σε καταβολή μισθού, υποχρεούται στην καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών σε Ταμεία και Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης για 
τον/την «Συνεργάτη». Ρητά συμφωνείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες 
ασφαλιστικών εισφορών κλπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Π.Ο.Ε.Μ. 

5.7 Η αμοιβή δεν περιλαμβάνει δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης 
του/της «Συνεργάτη» (αποκλειστικά και μόνο για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση), οι οποίες καλύπτονται από την «Π.Ο.Ε.Μ.» ύστερα από 
σχετική έγκριση της Διοίκησης. 

5.8 Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της αμοιβής στον/στην  «Συνεργάτη» θα πραγματοποιείται 
αφού προηγουμένως έχουν εγκριθεί και παραληφθεί από την Π.Ο.Ε.Μ. τα παραδοτέα της 
παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που προβλέπονται σε αυτή 
και η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης έχει βεβαιώσει το παραχθέν έργο του 
«Συνεργάτη» εισηγούμενη στο ΔΣ της Π.Ο.Ε.Μ. την τμηματική ή ολική πληρωμή του ανά 
παραδοτέο. 

Άρθρο 6: Λύση της Σύμβασης 

6.1 Η λύση της σύμβασης γίνεται αζημίως και για τα δύο μέρη, αφού εξοφληθούν από την 
«Π.Ο.Ε.Μ.» τυχόν οφειλόμενες αμοιβές προς τον/την «Συνεργάτη». 

6.2 Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, λόγω υπαιτιότητας από το ένα συμβαλλόμενο μέρος, το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας με άμεση ισχύ της παρούσας 
σύμβασης, διατηρώντας όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή ή από το νόμο, ιδία 
δε να απαιτήσει αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας. Η καταγγελία πρέπει να 
κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος με συστημένη επιστολή, η οποία επιφέρει έννομα 
αποτελέσματα πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή της. 

6.3 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε εκ μέρους της «Π.Ο.Ε.Μ.» 
αζημίως για την ίδια και χωρίς την τήρηση προθεσμίας για αντισυμβατική συμπεριφορά, 
αδυναμία εκτέλεσης του ανατεθειμένου έργου ή για μη τήρηση ενός ή/και περισσοτέρων 
υποχρεώσεων εκ μέρους του «Συνεργάτη» ή για την μη πιστή τήρηση των εκάστοτε διδόμενων 
οδηγιών και εντολών της «Π.Ο.Ε.Μ.», δια της Υπευθύνου Πράξης. 

6.4 Σε περίπτωση άρνησης του/της «Συνεργάτη» να συμμορφωθεί στις υποδείξεις της 
«Π.Ο.Ε.Μ.», δια της Υπευθύνου Πράξης, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την 
παρούσα συμφωνία με υπαιτιότητα του «Συνεργάτη», διατηρώντας παράλληλα όλα τα 
απορρέοντα εξ αυτής δικαιώματά της. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται ότι σε μια τέτοια 
περίπτωση η «Π.Ο.Ε.Μ.» δικαιούται να αντικαταστήσει τον/την «Συνεργάτη». 

6.5 Ο/η  «Συνεργάτης» υποχρεούται κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 
από την «Π.Ο.Ε.Μ.», να παραδώσει στη «Π.Ο.Ε.Μ.» όλα τα αρχεία (ηλεκτρονικά ή μη) που 
αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας όπως και κάθε αποτέλεσμα (έστω και ημιτελές) του 
Έργου. 

6.6 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις, παράβαση των οποίων επιφέρει και 
την λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα του παραβάτη και με αποτέλεσμα όσα αναφέρονται 
παραπάνω. 
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Άρθρο 7: Λοιποί Όροι 

Η παρούσα αποτελεί σύμβαση έργου για συγκεκριμένο χρόνο δεν συνιστά σύμβαση αορίστου 
χρόνου και δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της «Π.Ο.Ε.Μ.» και του/της 
«Συνεργάτη». Αποκλείεται η από τον «Συνεργάτη» σε τρίτον εκχώρηση των, από την παρούσα 
προκυπτόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.  

Και τα δύο μέρη, «Π.Ο.Ε.Μ.» και «Συνεργάτης» συμφωνούν ότι τόσο η παρούσα σύμβαση όσο 
και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις αυτής θα γνωστοποιούνται στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, με ευθύνη της 
«Π.Ο.Ε.Μ.». 

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο γραπτά, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά. 

Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, ένα (1) από τα οποία έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
(Π.Ο.Ε.Μ.) 

 

Ο «Συνεργάτης» 

…………………………….. 
 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πρόεδρος Δ.Σ 

…………………………….. 
 
 

 


