ΓΙΝΕ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΤΣ) ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΝnet (ΑΛΛΗΛΟΝ)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΣ
1. Η ΆΛΛΗΛΟΝnet (ΑΛΛΗΛΟΝ) αποδέχεται την προσφορά εθελοντικής απασχόλησης του Τοπικού
Συντονιστή στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωφελών δραστηριοτήτων της.
2. Ο Τοπικός Συντονιστής επιθυμεί να προσφέρει τις γνώσεις, τις δεξιότητές του, καθώς και το
χρόνο του χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα στον παρόντα ή μέλλοντα χρόνο και
συγκεκριμένα να προσφέρει εργασία και χρόνο, σε κάθε είδους δραστηριότητες της ΑΛΛΗΛΟΝ
σεβόμενος και προωθώντας τις αρχές της και συμβάλλοντας στους στόχους και στο όραμα της
ΑΛΛΗΛΟΝ όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα της.
3. Ο Τοπικός Συντονιστής συνομολογεί και αποδέχεται τα ανωτέρω αναφερόμενα. Περαιτέρω
δηλώνει ότι:
a. Τα προσωπικά του στοιχεία που έδωσε στην ΑΛΛΗΛΟΝ είναι ακριβή και αληθή.
b. Γνωρίζει και αποδέχεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο αρχείο που
τηρείται στην ΆΛΛΗΛΟΝ και παραχωρεί στην ΆΛΛΗΛΟΝ δικαίωμα για χρήση,
στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων που υποβάλλει με την παρούσα,
σύμφωνα με το νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα
προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της παρούσας
σύμβασης.
c.

Δέχεται να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του κατά το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται από το σχετικό «Τιμητικό δίπλωμα Τοπικού Συντονιστή» το οποίο λαβαίνει
από την ΑΛΛΗΛΟΝ όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία αποδοχής του.

d. Θα αναφέρεται, θα συνεργάζεται άμεσα και θα ακολουθεί τις υποδείξεις και οδηγίες των
αρμόδιων οργάνων της ΑΛΛΗΛΟΝ και σχετικών κανόνων λειτουργίας.
e. Ο Τοπικός Συντονιστής δεν εντάσσεται στο έμμισθο προσωπικό ή στους επ' αμοιβή
εξωτερικούς συνεργάτες της ΆΛΛΗΛΟΝ και, ως εκ τούτου, ουδεμία απαίτηση
χρηματικής ή άλλης αποζημίωσης ή συναφή αξίωση έχει έναντι της ΆΛΛΗΛΟΝ.
4. Συμφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι ο Τοπικός Συντονιστής δεν συνδέεται με σχέση προστήσεως,
αντιπροσώπευσης ή εξαρτημένης εργασίας με την ΆΛΛΗΛΟΝ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
ανάγονται στα καθήκοντα που ασκούν οι μόνιμοι υπάλληλοι της ΆΛΛΗΛΟΝ. Ρητά δε,
συμφωνείται και συνομολογείται, ότι ενδεχόμενη ρητή παράταση της παρούσας σύμβασης δε
μεταβάλλει τη φύση της παρούσας ούτε μετατρέπει την παρούσα σε σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
5. Ρητά συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι ο Τοπικός Συντονιστής
αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα. Ειδικότερα, ο Τοπικός Συντονιστής αναλαμβάνει την:
a. Οργάνωση συναντήσεων δικτύωσης. Ο κύριος ρόλος του ΤΣ θα είναι να διοργανώνει κατ'
ελάχιστο κάθε 3 μήνες μια συνάντηση δικτύωσης μεταξύ των μελών. Αυτό θα γίνεται
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κανονικά σε καφενεία ή εστιατόρια κατά προτίμηση ελληνικά και οι συμμετέχοντες θα
πληρώνουν ο καθένας ότι καταναλώνει. Ο ΤΣ δεν θα διαχειρίζεται χρήματα ούτε θα
δέχεται χρήματα από μέλη ή σπόνσορες.
b. Προώθηση και επικοινωνία της πρωτοβουλίας ΑΛΛΗΛΟΝnet και των κατευθυντήριων
αρχών που τη διέπουν και επέκταση του δικτύου μελών και μεντόρων. O ΤΣ θα μεριμνάει
για την επέκταση του δικτύου της ΑΛΛΗΛΟΝ στη χώρα / πόλη του με την βοήθεια των
κεντρικών οργάνων της ΑΛΛΗΛΟΝ. Θα μπορεί, εάν επιθυμεί και από δική του
πρωτοβουλία να οργανώνει - με την συνεργασία ομογενειακών, τοπικών επαγγελματικών
(επιμελητήρια, σύνδεσμοι εισαγωγέων και εξαγωγών), πανεπιστημιακών και άλλων
φορέων - εκδηλώσεις με σκοπό την παρουσίαση του έργου της ΑΛΛΗΛΟΝnet και την
προώθηση των αρχών της.
c.

Διαχείριση των υποθέσεων του τοπικού δικτύου. Πρόκειται για αλληλογραφία και επαφή
με μέλη και μη μέλη. Με δεδομένο το στάδιο ανάπτυξης του δικτύου της ΑΛΛΗΛΟΝnet, η
Συμβουλευτική Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι και για το 2018, θα μπορεί να οριστεί ΤΣ μόνο
υπό την προϋπόθεση ότι το δίκτυο θα έχει τουλάχιστον 100 εγγεγραμμένα μέλη στην
περιοχή αρμοδιότητάς του/της.

6. Ο ΤΣ συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει ή
οποιοδήποτε προϊόν παραχθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης από τον ΤΣ ή με τη
σύμπραξη της ΆΛΛΗΛΟΝ και του ΤΣ ή/και συνεργατών ή/και προσκτηθέντων τους, ως έργο
συλλογικό, συνεργασίας ή σύνθετο, μπορεί να διατεθεί δωρεάν προς περαιτέρω χρήση και
αξιοποίηση.
7. Ρητά συμφωνείται, επίσης, ότι η ΆΛΛΗΛΟΝ έχει δικαίωμα χρήσης γραπτού, φωτογραφικού και
οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί στο πλαίσιο της απασχόλησης του ΤΣ. Ως εκ τούτου,
ο ΤΣ, αυτοδικαίως και άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος ή αμοιβής μεταβιβάζει και εκχωρεί με
το παρόν στην ΆΛΛΗΛΟΝ κάθε εξουσία και δικαίωμα επί οποιασδήποτε δημιουργικής
συνδρομής του, αυτοτελούς ή όχι, στα εκ της παρούσης συμβάσεως παραγόμενα αποτελέσματα
ή προϊόντα.
8. Η εν λόγω μεταβίβαση και εκχώρηση συνοδεύεται από τη ρητή συναίνεση του αρ. 16 του ν.
2121/1993. Η ΆΛΛΗΛΟΝ καθίσταται ο αποκλειστικός δικαιούχος επί των αποτελεσμάτων ή /και
προϊόντων του Προγράμματος και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, χωρίς
άδεια του ΤΣ, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της αποδοχής της παρούσας.
9. Ο ΤΣ, υποχρεούται όπως τηρεί απόλυτη εχεμύθεια ως προς τις γνώσεις και το υλικό που
απέκτησε στο πλαίσιο της απασχόλησής του. Επίσης, υποχρεούται τόσο κατά τη διάρκεια της
παρούσας σύμβασης, όσο και μετά τη λύση αυτής, να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα της
ΆΛΛΗΛΟΝ ή των συνεργατών της.
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10. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεργασία δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση για κανένα
εκ των συμβαλλόμενων μερών, λύνεται δε άμεσα και αζημίως σε περίπτωση έγγραφης
καταγγελίας για οποιοδήποτε λόγο από την μία ή την άλλη πλευρά.
11. Η σχέση της ΑΛΛΗΛΟΝ με τον Τοπικό Συντονιστή διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
Κέρκυρα,
12 Νοεμβρίου 2018
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