
 
 
                                               ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Στην Αθήνα σήµερα  --/--/---- µεταξύ : 
 
1. Του  (όνοµα , αφµ κτλ..) 
____________________________________________________________________
__________________________________, καλούµενος εφ`εξής : 

   << ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ >> 
 

2. Του (όνοµα , αφµ , αρ. αδείας κτλ) 
_________________________________________________________________
_____________________________________ , καλούµενος εφ` εξής: 
<<ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ>> 

 
 
  Συµφωνούνται , συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 
 
  ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο <<ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ>> θα επιτηρεί τον <<ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ>> για το αναγκαίο 
χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο Π.∆. 1/2013 προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να  
αποκτήσει την προϋπηρεσία που χρειάζεται για την χορήγηση προς αυτόν της άδειας 
εργοδηγού ψυκτικού . Η επιτήρηση αφορά σε επαγγελµατικές δραστηριότητες και 
καθήκοντα ψυκτικών εγκαταστάσεων  όπως αυτές ορίζονται από το Π.∆. 1/2013 . 
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ως διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) 
µηνών που αρχίζει από την --/--/---- και τελειώνει την --/--/---- . 
 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΜΟΙΒΗ 
 
Η ετήσια αµοιβή για της παρεχόµενες από τον <<ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ>> υπηρεσίες 
ορίζεται στο ποσοστό 5% επί των τιµολογίων που προσκοµίζει ο 
<<ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ>> προκειµένου να τεκµηριώσει την προϋπηρεσία του για 
την απόκτηση της άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων . 
 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
4.1 Ο <<ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ>> βαρύνεται αποκλειστικά µε την καταβολή 

αµοιβής και ασφαλιστικών εισφορών του απασχολουµένου προσωπικού που έχει 
επιλέξει στην επιχείρηση του καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που 
τον βαρύνει έναντι αυτών σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία . 

 
4.2 Ο <<ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ>> ουδέν συµβατικό δεσµό έχει µε το απασχολούµενο 

προσωπικό που απασχολεί στην επιχείρηση του ο <<ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ>>. 
 



4.3 Ο <<ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ>> σε ουδεµία περίπτωση και αιτία δεν 
υποκαθίσταται από τρίτους στην εκτέλεση των ψυκτικών δραστηριοτήτων που 
επιβλέπει ο <<ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ>>. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Έκαστος των συµβαλλόµενων δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση σε 
περίπτωση πληµµελούς εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων ή παραβίασης 
οποιουδήποτε όρου αυτής που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις από τον έτερο 
συµβαλλόµενο και εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία συµµόρφωσης . Η εν 
λόγο προθεσµία δεν δύναται να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες . Τα 
αποτελέσµατα της ως άνω καταγγελίας θα επέρχονται από την εποµένη της επίδοσης 
αυτής . 
 
 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάθηκε η παρούσα σύµβαση σε τρία (3) πρωτότυπα και 
υπογράφηκε από τους δυο συµβαλλόµενους που έλαβαν µέρος στη συνοµολόγηση 
της µε τις αναφερόµενες στην αρχή ιδιότητες , έλαβε ένα (1) όµοιο κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος και ένα (1) όµοιο κατατέθηκε στην αρµόδια ∆.Ο.Υ του 
<<ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ>>.  
 
                                                  
                                                   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
                  Για τον Εποπτεύων                                                   Για τον Ενδιαφερόµενο 
 


