ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ημερ. ………………….. , ΜΕΤΑΞΥ …………………………………………………….
(εν
τοις
εφεξής
«ο
Εργοδότης»)
που
νομίμως
εκπροσωπείται
από
τον
…………………………...........................................................................
αφ΄ενός
και
του
……………………..........................................., αρ. ταυτ. ........................... (εν τοις εφεξής «ο
ποδοσφαιριστής») αφ΄ετέρου,
ΕΠΙΜΑΡΤΥΡΟΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΕΠΕΙΔΗ ο Εργοδότης είναι εγγεγραμμένο ποδοσφαιρικό σωματείο δυνάμει του καταστατικού
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και
ΕΠΕΙΔΗ
ο
ποδοσφαιριστής
είναι
εγγεγραμμένος
στην
δύναμη
του
………………………………………………… είναι όμως ελεύθερος να εγγραφεί σε άλλο
Σωματείο/είναι ελεύθερος να εγγραφεί σε Σωματείο της επιλογής του, και
ΕΠΕΙΔΗ αμφότερα τα μέρη επιθυμούν υπό την προϋπόθεση των πιο κάτω αναφερομένων
όρων όπως ο ποδοσφαιριστής εγγραφεί στην δύναμη του Εργοδότη και υπογράψει το παρών
επαγγελματικό συμβόλαιο,
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1. Ο Εργοδότης συμφωνεί να εργοδοτήσει και δια της παρούσης εργοδοτεί τον ποδοσφαιριστή
ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή της Α’ ομάδας ανδρών του Εργοδότη και ο
ποδοσφαιριστής συμφωνεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σο Εργοδότης υπό την ως άνω
ιδιότητα συμφώνως των όρων και των προνοιών της παρούσης συμφωνίας.
2. Η παρούσα συμφωνία άρχεται την ................... και λήγει την ...........................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………
Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης δικαιώματος μονομερούς ανανέωσης υφ’ οιουδήποτε των
μερών, αυτό δεν θεωρείται ότι έχει ασκηθεί εκτός εάν η άσκηση του έγινε έγκαιρα εγγράφως
δι’ επιδόσεως της επιστολής με δικαστικό επιδότη και ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΚΟΠ
και στον ΠΑΣΠ.
3. (i) Δια την περίοδο της ισχύος της παρούσης συμφωνίας ο Εργοδότης θα καταβάλλει στον
ποδοσφαιριστή τα ακόλούθα ποσά:
(α) ΕΥΡΩ.................... μηνιαίως δια την περίοδο ........................................
(β) ΕΥΡΩ..................... μηνιαίως δια την περίοδο ........................................ .
(γ) ΕΥΡΩ.................... μηνιαίως δια την περίοδο ........................................
(δ) ΕΥΡΩ.................... μηνιαίως δια την περίοδο ........................................
(ε) ΕΥΡΩ.................... μηνιαίως δια την περίοδο ........................................
(ii) Περαιτέρω ο ποδοσφαιριστής θα λαμβάνει:
α. ………………………………………………………………………………………………………..
β. ………………………………………………………………………………………………………..
γ. ………………………………………………………………………………………………………...
δ. ………………………………………………………………………………………………………..

(iii) Περαιτέρω ο ποδοσφαιριστής θα έχει τα ακόλουθα ωφελήματα:
α. ………………………………………………………………………………………………………..
β. ………………………………………………………………………………………………………..
γ. ………………………………………………………………………………………………………...
δ. ………………………………………………………………………………………………………..
Νοείται ότι τα δυνάμει της παρούσης παραγράφου 3 αναφερόμενα ποσά θα είναι καταβλητέα
το αργότερο μέχρι το τέλος του κάθε μήνα κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσης
συμφωνίας.
Νοείται περαιτέρω ότι τα εις την παρούσαν παράγραφον 3 αναφερόμενα ποσά θα είναι
απηλλαγμένα από κάθε μορφής φόρο ή άλλην εισφορά ή επιβάρυνση την καταβολήν των
οποίων αναλαμβάνει ο Εργοδότης ανεξάρτητα εάν αποτελούν υποχρέωση του
ποδοσφαιριστή.
(iv) Ο Εργοδότης υποχρεούται να παραδίδει στον ποδοσφαιριστή προς υπογραφή και ο
ποδοσφαιριστής υποχρεούται να υπογράφει απόδειξη δια κάθε ποσό που λαμβάνει από τον
Εργοδότη.
3. Ο ποδοσφαιριστής θα παρουσιάζεται στο γήπεδο προπονήσεων του Εργοδότη ή σε
οποιοδήποτε άλλο γήπεδο ή χώρο εν σχέσει με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Εργοδότη
και/ή με την προπόνηση και/ή προετοιμασία του ποδοσφαιριστή και/ή της ομάδας και
σύμφωνα με τις οδηγίες του προπονητή ή γυμναστή του Εργοδότη.
4. Ο ποδοσφαιριστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρείται εις την
καλύτερη δυνατή κατάσταση και θα υπακούει απόλυτα εις τις οδηγίες του προπονητή και/ή
γυμναστή της ομάδος. Περαιτέρω ο ποδοσφαιριστής θα τηρεί πιστά όλους τους
εσωτερικούς κανονισμούς του Εργοδότη και θα αποδίδει σε κάθε αγώνα το μέγιστο των
δυνατοτήτων του επιδεικνύοντας απόλυτη αφοσίωση στην προσπάθεια της ομάδας του.
5. Ο ποδοσφαιριστής θα συμμορφώνεται με τους πειθαρχικούς και άλλους εσωτερικούς
κανονισμούς ή οδηγίες του Εργοδότη και της Κ.Ο.Π.
6. Ο ποδοσφαιριστής δεν θα προσφέρει εις ή αποδεχθεί από οιονδήποτε άλλον Σωματείον ή
ομάδα ή ποδοσφαιριστή άλλου Σωματείου ή ομάδας οιονδήποτε φιλοδώρημα ή κίνητρο με
σκοπό την επιδίωξη εξασφάλισης κάποιου αποτελέσματος σ΄οιονδήποτε ποδοσφαιρικό
αγώνα .
7. Τα δικαιώματα εικόνας το ποδοσφαιριστή ανήκουν στον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής
δύναται να συμμετέχει, με υπεύθυνο τρόπο, σε ραδιοφωνικές και/ή τηλεοπτικές εκπομπές,
να προβαίνει σε φωτογραφίσεις, να αρθρογραφεί και να λαμβάνει μέρος σε διαφημίσεις
προιόντων, υπό την προϋπόθεση ότι ουδεμία από τις πιο πάνω ενέργειες θα είναι
επιβλαβείς για τα συμφέροντα του Εργοδότη και υπο την προϋπόθεση ότι δεν θα
χρησιμοποιεί το όνομα και/ή σήμα και/ή την στολή του Εργοδότη χωρίς την προηγούμενη
συγκατάθεση του. Ο ποδοσφαιριστής δεν θα προβεί εις οιανδήποτε δήλωσιν η οποία
πιθανόν να δυσφημίσει τον Εργοδότην και/ή τον προπονητή και/ή τον γυμναστή και/ή μέλη
της διοίκησης του Εργοδότη.
8. Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ποδοσφαιριστή, καθ’ όλη την διάρκεια της
συμφωνίας, ασφαλιστική κάλυψη, με εταιρεία εγνωσμένου κύρους, για την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ποδοσφαιριστή εν σχέσει με θεραπεία η οποία κατέστη
αναγκαία λόγω τραυματισμού που υπέστη ο ποδοσφαιριστής κατά την διάρκεια των
προπονήσεων ή άλλων αγωνιστικών υποχρεώσεων ή δραστηριοτήτων του Εργοδότη. Σε
κάθε περίπτωση, ο Εργοδότης θα είναι υπεύθυνος όπως παρέχει στον ποδοσφαιριστή, το
συντομότερο δυνατό μετά τον τραυματισμό του, την καλύτερη δυνατή θεραπεία ως και δια
την κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων σε σχέση με οιανδήποτε τοιαύτην θεραπεία. Σε
περίπτωση άρνησης ή παράληψης του Εργοδότη να παράσχει στον ποδοσφαιριστή την
καλύτερη δυνατή θεραπεία εντός ευλόγου χρόνου, ο ποδοσφαιριστής δύναται να προβεί ο

ίδιος σε διευθετήσεις για την αποθεραπεία του, ως ο ίδιος θα κρίνει πρέπον, και ο
Εργοδότης θα υποχρεούται να καλύψει όλα τα έξοδα της αποθεραπείας.
Νοείται ότι αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και κάθε άλλη σχετική πληροφορία θα
παραδοθεί στον ποδοσφαιριστή εντός 10 ημερών από της υπογραφής της παρούσης
συμφωνίας
9. Ο ποδοσφαιριστής δικαιούται αδείας μετ’ αποδοχών τεσσάρων εβδομάδων για κάθε
10μηνη περίοδο. Τουλάχιστον 2 εβδομάδες θα λαμβάνονται συνεχόμενες. Περαιτέρω, ο
ποδοσφαιριστής δικαιούται μία ημέρα ανάπαυση κάθε εβδομάδα.
10. Ο ποδοσφαιριστής συμφωνεί όπως, εάν του ζητηθεί από τον Εργοδότη, λαμβάνει μέρος εις
οιεσδήποτε εκδηλώσεις του Εργοδότη και των χορηγών του Εργοδότη.
11. Ο Εργοδότης αναλαμβάνει όπως, εντός τριών μηνών από της υπογραφής της παρούσης
συμφωνίας, παραδώσει στον ποδοσφαιριστή πρωτότυπο των Εσωτερικών Κανονισμών του
Εργοδότη, δεόντως υπογεγραμμένο από αμφότερα τα μέρη, που να καλύπτει την τρέχουσα
ποδοσφαιρική περίοδο. Για κάθε επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο ο Εργοδότης θα
παραδίδει στον ποδοσφαιριστή πρωτότυπο των Εσωτερικών Κανονισμών, δεόντως
υπογεγραμμένο από αμφότερα τα μέρη, εντός τριών μηνών από την έναρξη της
ποδοσφαιρικής περιόδου.
12. Εις οιανδήποτε εσωτερική πειθαρχική διαδικασία του Εργοδότη ή της ΚΟΠ, ο
ποδοσφαιριστής δικαιούται όπως συνοδεύεται από αντιπρόσωπο του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών ή από δικηγόρο.
13. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των προνοιών των Εσωτερικών Κανονισμών του
Εργοδότη και των προνοιών της παρούσης συμφωνίας, οι πρόνοιες της παρούσης
συμφωνίας υπερισχύουν.
14. Η παρούσα συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί μόνο δι’ ετέρας εγγράφου συμφωνίας
υπογεγραμμένης υπό αμφοτέρων των μερών.
15. Σε περίπτωση που δεν επαρκή ο χώρος, τα μέρη μπορούν να επισυνάψουν επί της
παρούσης πρόσθετο φύλλο το οποίο θα φέρει την υπογραφή αμφοτέρων των μερών.
16. Όλοι οι όροι της παρούσης είναι ουσιώδεις.
Η παρούσα εγένετο εις τριπλούν και έκαστος των συμβαλλομένων έλαβεν ανά εν αντίγραφον,
ένα δε αντίγραφο κατετέθη στα γραφεία της Κ.Ο.Π.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Εργοδότης

………………………
Πρόεδρος

……………………….
Γραμματέας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

………………………………..

