ΓΙΝΕ ΣΟΠΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ (Σ) ΣΗ ΑΛΛΗΛΟΝ net (ΑΛΛΗΛΟΝ)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Σ
1. Η ΆΛΛΗΛΟΝnet (ΑΛΛΗΛΟΝ) απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο απαζρόιεζεο ηνπ Σνπηθνύ
πληνληζηή ζην πιαίζην ησλ επξύηεξσλ θνηλσθειώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
2. Ο Σνπηθόο πληνληζηήο επηζπκεί λα πξνζθέξεη ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηέο ηνπ, θαζώο θαη ην
ρξόλν ηνπ ρσξίο νηθνλνκηθό ή άιιν πιηθό αληάιιαγκα ζηνλ παξόληα ή κέιινληα ρξόλν θαη
ζπγθεθξηκέλα λα πξνζθέξεη εξγαζία θαη ρξόλν, ζε θάζε είδνπο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΑΛΛΗΛΟΝ
ζεβόκελνο θαη πξνσζώληαο ηηο αξρέο ηεο θαη ζπκβάιινληαο ζηνπο ζηόρνπο θαη ζην όξακα ηεο
ΑΛΛΗΛΟΝ όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
3. Ο Σνπηθόο πληνληζηήο ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα. Πεξαηηέξσ
δειώλεη όηη:
a.

Σα προζωπικά ηοσ ζηοιτεία πνπ έδσζε ζηελ ΑΛΛΗΛΟΝ είλαη αθξηβή θαη αιεζή.

b. Γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη όηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα παξακείλνπλ ζην αξρείν πνπ
ηεξείηαη ζηελ ΆΛΛΗΛΟΝ θαη παρατωρεί ζηην ΆΛΛΗΛΟΝ δικαίωμα γηα ρξήζε,
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη κε ηελ παξνύζα,
ζύκθσλα κε ην λόκν γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Σα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο.
c.

Δέρεηαη λα προζθέρει εθελονηικά ηις σπηρεζίες ηνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
πξνβιέπεηαη από ην ζρεηηθό «Σηκεηηθό δίπισκα Σνπηθνύ πληνληζηή» ην νπνίν ιαβαίλεη
από ηελ ΑΛΛΗΛΟΝ όηαλ νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία απνδνρήο ηνπ.

d. Θα αναθέρεηαι, ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα θαη ζα αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ησλ
αξκόδησλ νξγάλσλ ηεο ΑΛΛΗΛΟΝ θαη ζρεηηθώλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο.
e. Ο Σνπηθόο πληνληζηήο δελ εληάζζεηαη ζην έκκηζζν πξνζσπηθό ή ζηνπο επ' ακνηβή
εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ θαη, σο εθ ηνύηνπ, οσδεμία απαίηηζη
τρημαηικής ή άλλης απνδεκίσζεο ή ζπλαθή αμίσζε έρεη έλαληη ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ.
4. πκθσλείηαη θαη δειώλεηαη ξεηά όηη ν Σνπηθόο πληνληζηήο δελ ζπλδέεηαη κε ζρέζε πξνζηήζεσο,
αληηπξνζώπεπζεο ή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ ΆΛΛΗΛΟΝ. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο δελ
αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα πνπ αζθνύλ νη κόληκνη ππάιιεινη ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ. Ρεηά δε,
ζπκθσλείηαη θαη ζπλνκνινγείηαη, όηη ελδερόκελε ξεηή παξάηαζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο δε
κεηαβάιιεη ηε θύζε ηεο παξνύζαο νύηε κεηαηξέπεη ηελ παξνύζα ζε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ.
5. Ρεηά ζπκθσλείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηό από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο όηη ν Σνπηθόο πληνληζηήο
αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα. Οη Σνπηθνί πληνληζηέο πξνσζνύλ ηνπο ζηόρνπο θαη δξάζεηο ηεο
ΆΛΛΗΛΟΝ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Είλαη ηα αλαγλσξηζκέλα ζεκεία επαθήο ζηελ πόιε ή ρώξα ηνπο. Επίζεο
δηνξγαλώλνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 εθδειώζεηο ζπλάληεζεο θαη δηαζύλδεζεο ηνλ ρξόλν, κεηαμύ ησλ κειώλ.
ηηο ρώξεο ή πόιεηο όπνπ ε ‘ΑΛΛΗΛΟΝ έρεη δπλαηή παξνπζία ζα ππάξρεη νκάδα Σνπηθώλ πληνληζηώλ
πνπ ζα απνηειείηαη ζπλήζσο από έσο θαη πέληε κέιε. Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο Σνπηθώλ πληνληζηώλ ζα έρεη

κηα από ηηο παξαθάησ εηδηθόηεηεο:


Επηθεθαιήο ηεο νκάδαο Σνπηθώλ πληνληζηώλ: Θα έρεη ηελ επζύλε ησλ ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο
Σνπηθώλ πληνληζηώλ θαη ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ Σνπηθώλ πληνληζηώλ κε ηελ νκάδα
επηθνηλσλίαο θαη ηελ δηνίθεζε ηεο ‘ΑΛΛΗΛΟΝ.



Σνπηθόο πληνληζηήο γηα ηελ νξγάλσζε εθδειώζεσλ: ζηόρνο ζα είλαη λα νξγαλώλεη γηα ηελ ‘ΑΛΛΗΛΟΝ
ηνπιάρηζηνλ 4 εθδειώζεηο ηνλ ρξόλν. Η εθδειώζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη δηαθόξσλ εηδώλ : ζπλαληήζεηο
δηθηύσζεο, ζεκηλάξηα, νκηιίεο, pannels…



Σνπηθόο πληνληζηήο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ δηθηύσλ κειώλ θαη κεληόξσλ: ζηόρνο ηνπ ζα είλαη ε πξνώζεζε
ησλ δηθηύσλ κειώλ θαη κεληόξσλ. Θα ελεκεξώλεη θπξίσο ηνπ λένπο πνπ κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ηα
δίθηπα ηεο ΑΛΛΗΛΟΝ. Θα θάλεη ρξήζεη ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ (Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter) ηεο
ΆΛΛΗΛΟΝ.



Σνπηθόο πληνληζηήο γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα : ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηνπηθήο νκάδαο
Facebook ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ θαη ηελ απαξαίηεηε δηαρείξηζε ηεο. Θα βνεζάεη θαη ζηελ
ζπλνιηθή δηαρείξηζε θαη πξνώζεζε ηεο ΑΛΛΗΛΟΝ ζηα θνηλσληθά δίθηπα (LinkedIn, Youtube, Twitter…).

Σα κέιε κηαο νκάδαο Σνπηθώλ πληνληζηώλ ζα εξγάδνληαη νκαδηθά θαη κε επειημία ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
επηθεθαιή ηεο νκάδαο. Θα ζπλαληηόληαη θαη ζα επηθνηλσλνύλ ηαθηηθά, κεηαμύ ηνπο θαη κε ηηο άιιεο δνκέο ηεο
‘ΑΛΛΗΛΟΝ
6. Ο Σ ζπκθσλεί, ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη όηη νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα πξνθύςεη ή
νπνηνδήπνηε πξντόλ παξαρζεί ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο από ηνλ Σ ή κε ηε
ζύκπξαμε ηεο ΆΛΛΗΛΟΝ θαη ηνπ Σ ή/θαη ζπλεξγαηώλ ή/θαη

πξνζθηεζέλησλ ηνπο, σο έξγν

ζπιινγηθό, ζπλεξγαζίαο ή ζύλζεην, κπνξεί λα δηαηεζεί δσξεάλ πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε θαη
αμηνπνίεζε.
7. Ρεηά ζπκθσλείηαη, επίζεο, όηη ε ΆΛΛΗΛΟΝ έρεη δηθαίσκα ρξήζεο γξαπηνύ, θσηνγξαθηθνύ θαη
νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα παξαρζεί ζην πιαίζην ηεο απαζρόιεζεο ηνπ Σ. Ωο εθ ηνύηνπ,
ν Σ, απηνδηθαίσο θαη άλεπ νπνηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο ή ακνηβήο κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί κε
ην παξόλ ζηελ ΆΛΛΗΛΟΝ θάζε εμνπζία θαη δηθαίσκα επί νπνηαζδήπνηε δεκηνπξγηθήο
ζπλδξνκήο ηνπ, απηνηεινύο ή όρη, ζηα εθ ηεο παξνύζεο ζπκβάζεσο παξαγόκελα απνηειέζκαηα
ή πξντόληα.
8. Η ελ ιόγσ κεηαβίβαζε θαη εθρώξεζε ζπλνδεύεηαη από ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ αξ. 16 ηνπ λ.
2121/1993. Η ΆΛΛΗΛΟΝ θαζίζηαηαη ν απνθιεηζηηθόο δηθαηνύρνο επί ησλ απνηειεζκάησλ ή /θαη
πξντόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζα θέξεη όιεο ηηο εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ από απηό, ρσξίο
άδεηα ηνπ Σ, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε παξέρεηαη αλέθθιεηα δηα ηεο απνδνρήο ηεο παξνύζαο.
9. Ο Σ, ππνρξενύηαη όπσο ηεξεί απόιπηε ερεκύζεηα σο πξνο ηηο γλώζεηο θαη ην πιηθό πνπ
απέθηεζε ζην πιαίζην ηεο απαζρόιεζήο ηνπ. Επίζεο, ππνρξενύηαη ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο, όζν θαη κεηά ηε ιύζε απηήο, λα ζέβεηαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηεο
ΆΛΛΗΛΟΝ ή ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο.

10. Διεσκρινίζεηαι όηι ε παξνύζα ζπλεξγαζία δελ επηθέξεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα θαλέλα
εθ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, ιύλεηαη δε άκεζα θαη αδεκίσο ζε πεξίπησζε έγγξαθεο
θαηαγγειίαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν από ηελ κία ή ηελ άιιε πιεπξά.
11. Η ζρέζε ηεο ΑΛΛΗΛΟΝ κε ηνλ Σνπηθό πληνληζηή δηέπεηαη από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
Κέξθπξα,
12 Ννεκβξίνπ 2018

