ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η παρούσα Συμφωνία υπογράφεται σήμερα,
(χώρα) μεταξύ των:

(ημερομηνία), στη/ην/ο

(πόλη),

) από τώρα και στο εξής αναφερόμενο ως

(σωματείο / εταιρεία με αρ. εγγραφής
“το Σωματείο”
ΚΑΙ
(ονοματεπώνυμο),
ημερομηνία γέννησης
Ποδοσφαιριστής”.

,

(Α.Δ.Τ. / αρ. διαβατηρίου), με
υπηκοότητα και
από τώρα και στο εξής αναφερόμενος ως “ο

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1. Όροι και ερμηνεία
1.1. Οι λέξεις και φράσεις παρακάτω έχουν την ακόλουθη έννοια:
“Αγωνιστική περίοδος” σημαίνει την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης των
επίσημων πρωταθλημάτων της ΚΟΠ μέχρι και τη λήξη τους.
“Διαμεσολαβητής” σημαίνει κάθε πρόσωπο που εκπροσωπεί, διαπραγματεύεται για
λογαριασμό και/ή ενεργεί για το Σωματείο ή τον Ποδοσφαιριστή (εκτός από δικηγόρο
δίνοντας επαγγελματική νομική συμβουλή μόνο) στο πλαίσιο είτε της εγγραφής ή της
μετεγγραφής του Ποδοσφαιριστή ή των όρων απασχόλησης του Ποδοσφαιριστή από
το Σωματείο και/ή το νομικό πρόσωπο στο οποίο το Σωματείο, Μέλος της ΚΟΠ, έχει
εκχωρήσει ή παραχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναθέσει την ευθύνη της
διαχείρισης και/ή λειτουργίας των ποδοσφαιρικών του ομάδων και άλλων συναφών
προς το άθλημα του Ποδοσφαίρου δραστηριοτήτων.
“Διοικητικό Συμβούλιο” σημαίνει το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου
ή της εταιρείας.
“Εικόνα Ποδοσφαιριστή”, σημαίνει το όνομα, ψευδώνυμο, φήμη, εικόνα, υπογραφή,
φωνή, κινηματογραφική και/ή φωτογραφική απεικόνιση, εικονική και/ή ηλεκτρονική
αντιπροσώπευση και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του Ποδοσφαιριστή,
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της φανέλας του.
“Εταιρεία” σημαίνει κάθε εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Περί
Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 στην οποία το Σωματείο, Μέλος της ΚΟΠ, έχει εκχωρήσει
ή παραχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναθέσει την ευθύνη της διαχείρισης και/ή
λειτουργίας των ποδοσφαιρικών του ομάδων και άλλων συναφών προς το άθλημα
του Ποδοσφαίρου δραστηριοτήτων.
“Εσωτερικοί Κανονισμοί” σημαίνει τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς που εκδίδονται
από το Σωματείο ή την Εταιρεία και επηρεάζουν τον Ποδοσφαιριστή.
“Κανονισμοί ΚΟΠ” σημαίνει τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς της ΚΟΠ,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των FIFA και UEFA.
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“Κανονισμοί του Παιχνιδιού” σημαίνει τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς που
διέπουν το παιχνίδι του ποδοσφαίρου, όπως ορίζεται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό
Συμβούλιο (σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA).
“ΚΟΠ” σημαίνει την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
“Μέλος της ΚΟΠ” σημαίνει το Σωματείο ή άλλη νομική οντότητα που είναι μέλος της
ΚΟΠ από καιρό σε καιρό και διαθέτει ομάδα που αγωνίζεται στα πρωταθλήματα που
διοργανώνει η ΚΟΠ.
“ΠΑΣΠ” σημαίνει τον αναγνωρισμένο από τις ΚΟΠ και FIFPro Παγκύπριο Σύνδεσμο
Ποδοσφαιριστών.
“Σοβαρό παράπτωμα” σημαίνει τη σοβαρή ή επίμονη δραστηριότητα, συμπεριφορά ή
παράλειψη Ποδοσφαιριστή που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
(1) κλοπή ή απάτη,
(2) εκ προθέσεως πρόκληση σοβαρών υλικών ζημιών στο Σωματείο,
(3) χρήση, κατοχή ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών,
(4) χρήση αλκοόλ που επηρεάζει την απόδοση του Ποδοσφαιριστή,
(5) παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με οποιοδήποτε από τους όρους της
παρούσας Συμφωνίας,
ή άλλη παρόμοια ή ισοδύναμα σοβαρή ή κατ’ επανάληψη δραστηριότητα,
συμπεριφορά ή παράλειψη του Ποδοσφαιριστή που το Διοικητικό Συμβούλιο
εύλογα θεωρεί ότι αποτελεί σοβαρό παράπτωμα.
“Τραυματισμός του Ποδοσφαιριστή” σημαίνει κάθε τραυματισμό ή ασθένεια
(συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής ασθένειας ή διαταραχής) του Ποδοσφαιριστή
του επέρχεται κατά την εκτέλεση των νομίμων καθηκόντων του.
“FIFA” σημαίνει την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
“UEFA” σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1.2. Οι τίτλοι της παρούσας Συμφωνίας είναι μόνο για διευκόλυνση και όχι για σκοπούς
ερμηνείας.

2. Εργοδότηση και διάρκεια
2.1. To Σωματείο εργοδοτεί τον Ποδοσφαιριστή ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή για την
Α’ ομάδα αντρών του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και
δυνάμει των Κανονισμών της ΚΟΠ.
2.2. Η παρούσα Συμφωνία θα βρίσκεται σε ισχύ από
(ημερομηνία) μέχρι
(ημερομηνία), εκτός εάν αυτή τερματιστεί νωρίτερα, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Συμφωνίας.
2.3. Οποιαδήποτε ανανέωση ή επέκταση της παρούσας θα συμφωνείται από κοινού.
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2.4. Ο βασικός ακαθάριστος μισθός του Ποδοσφαιριστή θα είναι καταβλητέος ως
ακολούθως:
2.4.1. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

2.4.2. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

2.4.3. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

2.4.4. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

2.4.5. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

Όλοι οι καταβλητέοι φόροι στον Έφορο Φορολογίας δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας θα καταβάλλονται από το Σωματείο.
2.5. Οποιεσδήποτε άλλες ακαθάριστες πληρωμές και Bonus πληρωτέα ως ακολούθως:

2.6. Οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα:

3. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Ποδοσφαιριστή
3.1. Ο Ποδοσφαιριστής συμφωνεί ότι:
3.1.1. κατόπιν λήψης οδηγιών από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Σωματείου,
3.1.1.1.

θα παρουσιάζεται στους αγώνες του Σωματείου,

3.1.1.2.

θα συμμετέχει σε οποιουσδήποτε αγώνες στους οποίους έχει επιλεγεί
να αγωνιστεί, και

3.1.1.3.

θα παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε μέρος, το οποίο είναι εύλογα
αναγκαίο, για τις ανάγκες προπονήσεων και προετοιμασίας για αγώνες.

3.1.2. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας θα αγωνίζεται στο μέγιστο των
δυνατοτήτων του.
3.1.3. εκτός όταν εμποδίζεται από τραυματισμούς ή ασθένειες, θα διατηρείται καθ’
όλους τους χρόνους σε υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και δε θα
επιδίδεται σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που δυνατό να θέσουν σε
κίνδυνο τη φυσική του κατάσταση ή να περιορίσουν την ψυχική και/ή
σωματική του ικανότητα να αγωνίζεται και/ή να προπονείται.
3.1.4. θα εκτελεί τα καθήκοντα και θα συμμετέχει στις δραστηριότητες που θα είναι
αναγκαίες για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει των όρων
3.1.1 έως 3.1.3 ανωτέρω και όπως θα είναι εύλογα απαιτητό από τον
Ποδοσφαιριστή.
3.1.5. έδωσε όλες τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την παράδοση στο Σωματείο
των ιατρικών του αρχείων και ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της
παρούσας, θα τα διατηρεί διαθέσιμα, όπως δυνατόν να απαιτεί από καιρό σε
καιρό το Σωματείο.
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3.1.6. θα συμμορφώνεται και θα ενεργεί σύμφωνα με όλες τις νόμιμες οδηγίες
οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Σωματείου.
3.1.7. θα αγωνίζεται αποκλειστικά και μόνο για το Σωματείο ή όπως εξουσιοδοτείται
από το Σωματείο ή όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς της ΚΟΠ.
3.1.8. θα τηρεί τους Κανονισμούς του Παιγνιδιού (Laws of the Game).
3.1.9. θα τηρεί τους Κανονισμούς αλλά, όσον αφορά τους Εσωτερικούς
Κανονισμούς του Σωματείου, μόνο στο μέτρο που αυτοί δε συγκρούονται με
και/ή δεν τροποποιούν τους ρητούς όρους της παρούσας Συμφωνίας.
3.1.10. θα υποβάλλεται άμεσα σε τέτοιες ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις, όπως
το Σωματείο εύλογα δυνατόν να απαιτήσει, και θα υποβάλλεται, χωρίς κανένα
προσωπικό κόστος, στις θεραπείες που τυχόν να καθοριστούν από τους
ιατρικούς και/ή οδοντιατρικούς συμβούλους ή τους ασφαλιστές του
Σωματείου.
3.1.11. με τον για οποιοδήποτε λόγο τερματισμό της παρούσας θα επιστρέψει στο
Σωματείο, κατόπιν απαίτησης του Σωματείου, σε καλή και εύλογη κατάσταση,
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (συμπεριλαμβανομένου αυτοκινήτου), το
οποίο δόθηκε ή διατέθηκε στον Ποδοσφαιριστή στα πλαίσια της
απασχόλησής του.
3.1.12. με την υπογραφή της παρούσας εγγράφεται μέλος του ΠΑΣΠ και θα
συμμορφώνεται με τους όρους και κανονισμούς του, στην έκταση που αυτοί
δε συγκρούονται με την παρούσα.
3.2. Ο Ποδοσφαιριστής δεν επιτρέπεται και:
3.2.1. δε θα αναλάβει ή εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή πρακτική η
οποία σε γνώση του θα επιφέρει ακύρωση ή ακυρότητα ή θα ενεργοποιήσει
κάποια εξαίρεση στην ασφαλιστική κάλυψη του Ποδοσφαιριστή που τυχόν να
διατηρεί το Σωματείο.
3.2.2. δε θα φοράει, κατά τη διάρκεια αγώνων ή προπονήσεων, ο,τιδήποτε
(συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων) το οποίο δυνατό να είναι επικίνδυνο
για τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
3.2.3. δε θα χρησιμοποιεί ως το συνήθη τόπο διαμονής του οποιοδήποτε τόπο που
το Σωματείο θεωρεί ακατάλληλο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, εκτός
αν διαμένει κάπου προσωρινά, αναμένοντας τη μετεγκατάστασή του σε άλλο
χώρο διαμονής.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου ο τόπος διαμονής του Ποδοσφαιριστή
συμφωνήθηκε ρητά και γραπτώς μεταξύ των Συμβαλλομένων.
3.2.4. δε θα αναλάβει ή εμπλακεί σε οποιαδήποτε άλλη απασχόληση, εμπορική
δραστηριότητα ή επάγγελμα, ούτε θα συμμετέχει επαγγελματικά σε
οποιαδήποτε άλλη αγωνιστική ή αθλητική δραστηριότητα χωρίς την
προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση του Σωματείου, ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ότι κάτι
τέτοιο δε θα:
3.2.4.1.

εμποδίζει τον Ποδοσφαιριστή από του να επενδύει σε οποιαδήποτε
επιχείρηση, εφόσον τέτοια επένδυση δεν αντίκειται ούτε παρεμβαίνει
στις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας.
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3.2.4.2.

περιορίζει τα δικαιώματα του Ποδοσφαιριστή δυνάμει του άρθρου 4 της
παρούσας.

3.2.5. δε θα κάνει, γράψει ή πει, ούτε θα παραλείψει να κάνει, γράψει ή πει,
ηθελημένα ή μη, ο,τιδήποτε το οποίο πιθανόν να δυσφημίσει το Σωματείο ή το
άθλημα ή θα οδηγήσει τον Ποδοσφαιριστή ή το Σωματείο σε παράβαση των
Κανονισμών της ΚΟΠ ή θα προκαλέσει ζημιά στο Σωματείο ή τους
αξιωματούχους και/ή τους υπαλλήλους του ή τους αξιωματούχους αγώνων.
3.2.6. οποτεδήποτε επιτρέπεται υπό τις περιστάσεις, ο Ποδοσφαιριστής θα δίνει
εύλογη ειδοποίηση στο Σωματείο για την οποιαδήποτε πρόθεσή του να
εκφραστεί δημόσια, έτσι ώστε, αν το επιθυμεί το Σωματείο, να του γίνονται
σχετικές συστάσεις.
3.2.7. εξαιρουμένων επειγόντων περιστατικών, δε θα προγραμματίζει ούτε θα
υποβάλλεται σε οποιεσδήποτε ιατρικές θεραπείες χωρίς πρώτα να ζητήσει τη
συγκατάθεση του Σωματείου και χωρίς να παρέχει ενημέρωση σχετικά με την
προτεινόμενη θεραπεία και τον ιατρό και/ή χειρούργο. Το Σωματείο δε
δύναται, χωρίς εύλογη αιτία, να αρνηθεί ή καθυστερήσει να παρέχει τη
σχετική συγκατάθεση.

4. Δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ
4.1. Για τους σκοπούς προώθησης των δημοσίων σχέσεων του Σωματείου και/ή (κατόπιν
αιτήματος του Σωματείου) οποιωνδήποτε χορηγών ή εμπορικών εταίρων του
Σωματείου, ο Ποδοσφαιριστής θα παρίσταται και θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις που
εύλογα δύναται να απαιτεί το Σωματείο συμπεριλαμβανομένων, όχι εξαντλητικά,
εμφανίσεων, συνεντεύξεων και φωτογραφίσεων. Νοουμένου ότι το Σωματείο θα
παρέχει εύλογη ειδοποίηση στον Ποδοσφαιριστή αναφορικά με τις εν λόγω
απαιτήσεις του, ο Ποδοσφαιριστής υποχρεούται να είναι διαθέσιμος. Φωτογραφίες
του Ποδοσφαιριστή που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου απαγορεύεται
να χρησιμοποιούνται, είτε από το Σωματείο είτε από άλλα τρίτα πρόσωπα για
οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς.
4.2. Κατά τη διάρκεια παροχής και εκτέλεσης των υπό της παρούσας Συμφωνίας
καθηκόντων
του
(συμπεριλαμβανομένων
επαγγελματικών
ταξιδιών),
ο
Ποδοσφαιριστής:
4.2.1. δε θα φέρει καμιά ένδυση, η οποία δε θα τυγχάνει της έγκρισης του σχετικά
εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου του Σωματείου.
4.2.2. δε θα επιδεικνύει οποιοδήποτε σήμα, μάρκα, επωνυμία, λογότυπο ή μήνυμα
επι του ρουχισμού του, χωρίς την προγενέστερη άδεια κάποιου σχετικά
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Σωματείου. Τίποτα στο άρθρο αυτό
δεν εμποδίζει τον Ποδοσφαιριστή από του να φέρει και/ή προωθεί παπούτσια
ποδοσφαίρου και, στην περίπτωση τερματοφύλακα, ποδοσφαιρικά γάντια της
επιλογής του.
4.3. Εκτός από εκεί που προβλέπεται ρητά στην παρούσα ή που έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά με τον Ποδοσφαιριστή, καμιά πρόνοια στην παρούσα δε θα εμποδίζει
τον Ποδοσφαιριστή από του να αναλαμβάνει δραστηριότητες προώθησης ή από του
να εκμεταλλεύεται την εικόνα του, εφ’ όσον:
4.3.1. οι σχετικές δραστηριότητες προώθησης ή εκμετάλλευσης δεν παρεμβαίνουν ή
συγκρούονται με τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας.
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4.3.2. ο Ποδοσφαιριστής δίνει εύλογη ειδοποίηση στο Σωματείο των οποιωνδήποτε
δραστηριοτήτων προώθησης ή εκμετάλλευσης που προτίθεται να αναλάβει.
4.4. Ο Ποδοσφαιριστής παραχωρεί στο Σωματείο το δικαίωμα να τον φωτογραφίζει, τόσο
ατομικά όσο και ως μέρος μιας ομάδας και το Σωματείο θα έχει το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί αυτές τις φωτογραφίες και την εικόνα του Ποδοσφαιριστή. Η χρήση
αυτή θα γίνεται σε σωματειακά πάντα πλαίσια, ήτοι για την προώθηση του
Σωματείου και των αγωνιστικών του δραστηριοτήτων, την κατασκευή, πώληση,
διανομή, αδειοδότηση, διαφήμιση, μάρκετινγκ και προώθηση των επίσημων
προϊόντων του Σωματείου (συμπεριλαμβανομένης της στολής της ομάδας), καθώς
και για υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών που
προωθούνται από το Σωματείο ή παράγονται κατόπιν άδειάς του), με τέτοιο τρόπο
όπως το Σωματείο θεωρεί ορθό και πρέπον, ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ότι:
4.4.1. η χρήση της φωτογραφίας και εικόνας του Ποδοσφαιριστή, όπου αυτός
εμφανίζεται ατομικά ή με λιγότερους από άλλους 3 συμποδοσφαιριστές του,
δε θα είναι συχνότερη από τη μέση και συνήθη παρόμοια χρήση των
φωτογραφιών και της εικόνας όλων των υπολοίπων παιχτών της Α’ ομάδας
του Σωματείου.
4.4.2. η φωτογραφία και/ή εικόνα του Ποδοσφαιριστή δε θα χρησιμοποιούνται με
τρόπο που να υπονοούν την προώθηση από τον Ποδοσφαιριστή
οποιουδήποτε εμπορικού ονόματος ή προϊόντος.
4.4.3. όλα τα σχετικά δικαιώματα του Σωματείου, εξαιρουμένης της χρήσης και/ή
πώλησης των διαφημιστικών υλικών ή προϊόντων τα οποία θα έχουν ήδη
κατασκευαστεί ή θα βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής ή που θα είναι
αναγκαία για την κάλυψη οποιωνδήποτε παραγγελιών που εκκρεμούν, θα
παύσουν να ισχύουν άμεσα με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.
4.5. Τίποτα στην παρούσα δεν εμποδίζει το Σωματείο από του να συνάπτει άλλες
πρόσθετες ή συμπληρωματικές συμφωνίες με τον Ποδοσφαιριστή αναφορικά με την
εμπορία, διαφήμιση και/ή υπηρεσίες προώθησης του Ποδοσφαιριστή. Όλες αυτές οι
συμφωνίες πρέπει να κατατίθενται στην ΚΟΠ.

5. Αμοιβή και έξοδα
5.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του, το Σωματείο θα καταβάλλει στον
Ποδοσφαιριστή την αμοιβή και θα του παρέχει τα τυχόν συμφωνημένα ωφελήματα,
που αναφέρονται στο άρθρο 2 ανωτέρω.
5.2. Το Σωματείο θα αποζημιώνει τον Ποδοσφαιριστή για όλα τα ξενοδοχειακά και/ή άλλα
έξοδα τα οποία αυτός θα υφίσταται αποκλειστικά και στην ολότητά τους κατά ή περί
την εκτέλεση των καθηκόντων του, ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ότι ο Ποδοσφαιριστής έλαβε εκ
των προτέρων τη σχετική έγκριση του Σωματείου και νοουμένου ότι αυτός θα
παρουσιάσει στο Σωματείο τις αποδείξεις πληρωμής ή άλλη απόδειξη αυτών των
εξόδων.
5.3. Το Σωματείο δύναται να αφαιρέσει από την καταβλητέα στον Ποδοσφαιριστή αμοιβή:
5.3.1. πάντα υπό την αίρεση της προγενέστερης συγκατάθεσης του Ποδοσφαιριστή,
οποιαδήποτε ποσά ξοδεύτηκαν και/ή οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέστη το
Σωματείο σε σχέση με τον Ποδοσφαιριστή.
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5.3.2. οποιαδήποτε ποσά (εξαιρουμένων αξιώσεων για ζημιές ή αποζημιώσεις), τα
οποία έκδηλα και εύλογα προκύπτουν ως οφειλόμενα από τον
Ποδοσφαιριστή στο Σωματείο.
5.4. Αν σε κάποια πειθαρχική ακρόαση που διεξάγεται σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της
παρούσας επιβληθεί στον Ποδοσφαιριστή πρόστιμο υπολογιστέο βάσει του
εβδομαδιαίου ή μηνιαίου μισθού του, το πρόστιμο θα κατάσχεται από το μισθό του
Ποδοσφαιριστή και το αντίστοιχο ποσό δε θα είναι πλέον πληρωτέο προς αυτόν. Η
κατάσχεση του προστίμου θα γίνεται από τον επόμενο μηνιαίο μισθό του
Ποδοσφαιριστή που θα είναι πληρωτέος μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της
πειθαρχικής απόφασης.

6. Υποχρεώσεις του Σωματείου
6.1. Το Σωματείο υποχρεούται και θα:
6.1.1. τηρεί τους Κανονισμούς της ΚΟΠ, οι οποίοι υπερισχύουν έναντι των
εσωτερικών κανονισμών του Σωματείου.
6.1.2. παρέχει στον Ποδοσφαιριστή στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου
αντίγραφα όλων των εσωτερικών κανονισμών του που επηρεάζουν τον
Ποδοσφαιριστή και τους όρους και προϋποθέσεις οποιουδήποτε σχετικού με
τον Ποδοσφαιριστή ασφαλιστηρίου, με το οποίο ο τελευταίος οφείλει να
συμμορφώνεται.
6.1.3. φροντίζει άμεσα και με δικά του έξοδα για την κατάλληλη ιατρική και
οδοντιατρική εξέταση και φροντίδα του Ποδοσφαιριστή σε σχέση με
οποιοδήποτε τραυματισμό ή ασθένειά του (συμπεριλαμβανομένης ψυχικής
ασθένειας ή διαταραχής) εκτός αν η ασθένεια ή τραυματισμός του
Ποδοσφαιριστή προκαλείται από δραστηριότητες ή πρακτικές κατά παράβαση
του όρου 3.2.1 της παρούσας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Σωματείο θα είναι
υπόχρεο να φροντίζει και να πληρώνει για τη θεραπεία του Ποδοσφαιριστή
μόνο μέχρι το βαθμό που τα σχετικά έξοδα καλύπτονται από την ασφαλιστική
κάλυψη που δυνατόν να τηρεί το Σωματείο.
Αναφορικά με οποιεσδήποτε εξετάσεις και/ή θεραπείες η αναγκαιότητα των
οποίων προέκυψε κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας και
ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε μεταγενέστερης λήξης ή τερματισμού της
παρούσας, η αναφερόμενη στο παρόν άρθρο υποχρέωση του Σωματείου θα
εξακολουθεί να υφίσταται για μέχρι 18 μήνες από τη λήξη ή τερματισμό της
παρούσας.
6.1.4. τηρεί, καθ’ όλους τους χρόνους, μια ορθή πολιτική υγείας και ασφάλειας για
την προστασία, ασφάλεια και φυσική υγεία του Ποδοσφαιριστή.
6.1.5. αποδεσμεύει τον Ποδοσφαιριστή, σε τυχόν κλήσεις από την Εθνική του
ομάδα, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των Κανονισμών της FIFA.
6.1.6. αποκόπτει και θα παρακρατεί από τον 1ο μισθό του Ποδοσφαιριστή το ύψος
της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής του ΠΑΣΠ και θα το καταβάλει στον ΠΑΣΠ,
όταν αυτό απαιτηθεί.
6.2. Χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Ποδοσφαιριστή, το Σωματείο:
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6.2.1. δε θα βγάζει, χρησιμοποιεί ή επιτρέπει τη χρήση φωτογραφιών του
Ποδοσφαιριστή για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο
4.
6.2.2. δε θα χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει το περιεχόμενο των οποιωνδήποτε
ιατρικών εκθέσεων ή ιατρικών δεδομένων του Ποδοσφαιριστή, εκτός εάν αυτό
είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση της υγείας και φυσικής του κατάστασης, την
εξασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης και για τη συμμόρφωση του Σωματείου με
τους Κανονισμούς της ΚΟΠ.

7. Τραυματισμοί και ασθένειες
7.1. Κάθε τραυματισμός ή ασθένεια του Ποδοσφαιριστή θα αναφέρεται άμεσα στο
Σωματείο, είτε από τον ίδιο είτε εκ μέρους του και το Σωματείο θα διατηρεί σχετικό
αρχείο.
7.2. Ο Ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα, με δικά του όμως έξοδα, να λαμβάνει δεύτερη
ιατρική γνωμάτευση, άλλη από αυτήν των ιατρών του Σωματείου. Σε περίπτωση που
οι δύο ιατρικές γνωματεύσεις δε συμφωνούν τότε θα αναζητείται τρίτη ανεξάρτητη
ιατρική γνωμάτευση από ιατρό, ο οποίος θα συμφωνείται από κοινού μεταξύ των
Συμβαλλομένων και του οποίου η γνωμάτευση θα είναι τελική και δεσμευτική. Τα
έξοδα για τη γνωμάτευση αυτή θα βαρύνουν το Σωματείο.

8. Πειθαρχική Διαδικασία
Πέραν των περιπτώσεων που το Σωματείο τερματίζει την εργοδότηση του
Ποδοσφαιριστή δυνάμει των προνοιών του άρθρου 9 κατωτέρω, σε περιπτώσεις
παράβασης ή μη συμμόρφωσης του Ποδοσφαιριστή με τις πρόνοιες της παρούσας, των
Κανονισμών της ΚΟΠ ή των εσωτερικών κανονισμών, το Σωματείο θα εφαρμόζει την
πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.

9. Τερματισμός από το Σωματείο
9.1. Το Σωματείο έχει το δικαίωμα να τερματίσει την εργοδότηση του Ποδοσφαιριστή με
γραπτή ειδοποίηση προς αυτόν, αν ο Ποδοσφαιριστής:
9.1.1. είναι ένοχος σοβαρού παραπτώματος,
9.1.2. αμελεί να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε τελική γραπτή προειδοποίηση που
του δίνεται δυνάμει του Παραρτήματος 1 της παρούσας,
9.1.3. καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και του επιβληθεί ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών (η οποία δεν έχει ανασταλεί).
9.2. Το Σωματείο έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα σε περίπτωση
διαβάθμισης του Σωματείου. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να εξασκηθεί εντός 21
ημερών από τη λήξη του Πρωταθλήματος και ο Ποδοσφαιριστής να ενημερωθεί
γραπτώς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οποιοσδήποτε τερματισμός θα είναι κατά
παράβαση της παρούσας και των Κανονισμών της ΚΟΠ.

10. Τερματισμός από τον Ποδοσφαιριστή
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10.1. Ο Ποδοσφαιριστής θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα με γραπτή
ειδοποίηση προς το Σωματείο, αν το Σωματείο:
10.1.1. είναι ένοχο σοβαρής ή κατ’ επανάληψη παραβίασης των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας.
10.1.2. παραλείπει να καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλες συμφωνημένες
πληρωμές ή ωφελήματα εντός 30
ημερών από τη μέρα που ο
Ποδοσφαιριστής ειδοποιεί γραπτώς το Σωματείο για την εν λόγω παράλειψη.

11. Διακοπές
Ο Ποδοσφαιριστής δικαιούται να λαμβάνει 24 ημερών άδεια μετ' απολαβών για κάθε
περίοδο εργασίας 48 εβδομάδων ή σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας εργασίας την
αντίστοιχη αναλογία. Εάν η αιτούμενη άδεια είναι εντός της αγωνιστικής περιόδου, αυτή
θα υπόκειται στην έγκριση του Σωματείου.

12. Διάσωση
Οι πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των
Συμβαλλομένων κατά τη διάρκεια της ισχύος της θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και
εφαρμογή ανεξαρτήτως της λήξης ή τερματισμού της.

13. Εμπιστευτικότητα
13.1. Η παρούσα Συμφωνία είναι ιδιωτική και εμπιστευτική. Το Σωματείο, ο
Ποδοσφαιριστής και οι οποιοιδήποτε τυχόν εμπλεκόμενοι Διαμεσολαβητές
απαγορεύεται να αποκαλύψουν ή δημοσιοποιήσουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, το
περιεχόμενο της σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, επιχείρηση ή εταιρεία. Η παρούσα
απαγόρευση δε θα ισχύει:
13.1.1. αν υπάρχει προγενέστερη
Συμβαλλομένων.

γραπτή

συνεννόηση

αμφοτέρων

των

13.1.2. όπου αυτό απαιτείται από νομοθετικές και/ή διοικητικές και/ή κανονιστικές
Διοικητικές Αρχές ή τους Κανονισμούς της ΚΟΠ.
13.1.3. για τον Ποδοσφαιριστή, όσον αφορά το δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν
Διαμεσολαβητή
και/ή
τους
επαγγελματίες
συμβούλους
του,
συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΣΠ.
13.1.4. για το Σωματείο, όσον αφορά το δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτό
Διαμεσολαβητή και/ή τους επαγγελματίες συμβούλους του, Διευθυντές,
Γραμματείς, Υπαλλήλους, Αντιπροσώπους ή Ελεγκτές του, στους οποίους
τέτοια αποκάλυψη είναι αναγκαία, στο βαθμό που αυτή είναι αναγκαία, για την
άσκηση των καθηκόντων τους.

14. Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε εργατική διαφορά μεταξύ του Σωματείου και του Ποδοσφαιριστή θα
εμπίπτει εντός της αποκλειστικής δικαιοδοσίας της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της
ΚΟΠ, σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς της ΚΟΠ.
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15. Διάφορα
15.1. Η παρούσα Συμφωνία και τα έγγραφα που αναφέρονται αποτελούν τη συνολική
συμφωνία μεταξύ του Σωματείου και του Ποδοσφαιριστή και αντικαθιστούν
οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ τους σχετικά με την
αναφερόμενη στο άρθρο 2 περίοδο απασχόλησης.
15.2. Η παρούσα Συμφωνία υπογράφεται σε τουλάχιστον 3 αντίγραφα, από τα οποία το
ένα πρωτότυπο θα κατατεθεί στην ΚΟΠ από το Σωματείο και με έξοδα του
Σωματείου. Αμφότερος εκ των Συμβαλλομένων θα κρατήσει από ένα πρωτότυπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πειθαρχική Διαδικασία και Ποινές
1.

Εισαγωγή
Η πειθαρχική διαδικασία αποσκοπεί στη διασφάλιση του ότι το Σωματείο συμπεριφέρεται
δίκαια κατά τη διερεύνηση και αντιμετώπιση ισχυρισμών απαράδεκτης συμπεριφοράς εκ
μέρους του Ποδοσφαιριστή. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να παρεκκλίνει από τις
ακριβείς απαιτήσεις της πειθαρχικής διαδικασίας εκεί όπου το θεωρεί ορθό και πρέπον,
νοουμένου ότι αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα του Ποδοσφαιριστή.

2.

Αρχεία
Όλες οι υποθέσεις πειθαρχικών μέτρων στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, θα
πρέπει να καταγράφονται και να τοποθετούνται στα αρχεία του Σωματείου. Αντίγραφα
των πειθαρχικών αρχείων σχετικά με τον Ποδοσφαιριστή θα πρέπει να παρέχονται σ’
αυτόν κατόπιν αίτησής του. Τα αρχεία αυτά είναι προσωπικά και απαγορεύεται να
δοθούν σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα χωρίς την προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση
του Ποδοσφαιριστή.

3.

Διαδικασία
Σε όλες τις περιπτώσεις πειθαρχικών μέτρων, θα πρέπει να ακολουθούνται, ως αρμόζει,
τα ακόλουθα:
3.1. Έρευνα
Καμιά απόφαση δεν θα λαμβάνεται προτού το Σωματείο διεξάγει δέουσα έρευνα. Σε
περίπτωση που το θεωρεί ορθό και πρέπον, το Σωματείο δύναται, με γραπτή
ειδοποίηση, να θέσει σε διαθεσιμότητα τον Ποδοσφαιριστή μέχρι και 14 μέρες καθ’
όσον διεξάγεται η έρευνα. Σε τέτοια περίπτωση, η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε
πλήρη ισχύ και ο Ποδοσφαιριστής θα δικαιούται όλες τις συμφωνημένες αμοιβές και
ωφελήματά του αλλά δεν θα του επιτρέπεται να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του
Σωματείου χωρίς την προγενέστερη άδεια και δυνάμει των όρων που τυχόν θα
επιβάλει το Σωματείο. Η απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα πρέπει να κοινοποιείται
γραπτώς στον Ποδοσφαιριστή.
3.2. Πειθαρχική ακρόαση
3.2.1. Αν το Σωματείο αποφασίσει να διεξάγει πειθαρχική ακρόαση, θα δοθούν
γραπτώς στον Ποδοσφαιριστή οι πλήρεις λεπτομέρειες και μαρτυρία της
υπόθεσης εναντίον του καθώς και εύλογη προειδοποίηση για τη μέρα και ώρα
της ακρόασης. Κατά την ακρόαση ο Ποδοσφαιριστής θα έχει το δικαίωμα, είτε
προσωπικά είτε μέσω εκπροσώπου, να προβάλει Υπεράσπιση.
3.2.2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3.2.3 κατωτέρω και νοουμένου ότι αυτό
επιθυμεί ο Ποδοσφαιριστής ή θεωρείται κατάλληλο από το Σωματείο, δεν θα
διεξαχθεί πειθαρχική ακρόαση και δεν θα επιβληθεί καμία ποινή στον
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Ποδοσφαιριστή προτού αυτός εξηγήσει την υπόθεσή του στον προπονητή ή
σε άλλο αξιωματούχο του Σωματείου.
3.2.3. Αν ο Ποδοσφαιριστής παραλείψει να εμφανιστεί, παρ’ ότι ειδοποιήθηκε
δεόντως, η πειθαρχική ακρόαση μπορεί να προχωρήσει και να επιβληθεί
ποινή στην απουσία του.
3.3. Έφεση
3.3.1. Ο Ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα να εφεσιβάλει την οποιαδήποτε πειθαρχική
απόφαση εναντίον του ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
3.3.2. Η έφεση θα πρέπει να καταχωρηθεί γραπτώς εντός 14 ημερών από την
κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης.
3.3.3. Η ακρόαση της έφεσης θα διεξαχθεί το συντομότερο δυνατό και ο
Ποδοσφαιριστής θα έχει το δικαίωμα να προβάλει de novo Υπεράσπιση.
3.3.4. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εκδοθεί εντός 7
ημερών από τη λήξη της ακρόασης και θα είναι οριστική και αμετάκλητη για
σκοπούς εσωτερικών διαδικασιών του Σωματείου.
3.3.5. Η οποιαδήποτε απόφαση βάσει των εσωτερικών διαδικασιών του Σωματείου,
είτε πρωτόδικα είτε κατ’ έφεση, δεν επηρεάζει τα τυχόν δικαιώματα του
Ποδοσφαιριστή να προσβάλει τέτοιαν απόφαση ενώπιον των αρμόδιων
σωμάτων της ΚΟΠ, νοουμένου ότι αυτά θα έχουν δικαιοδοσία να ακούσουν
την υπόθεση, δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών της ΚΟΠ.

4.

Πειθαρχικές Ποινές
4.1. Σε πειθαρχική ακρόαση ή έφεση και νοουμένου ότι το Σωματείο καταλήξει σε εύρημα
ενοχής του Ποδοσφαιριστή, δύναται να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:
4.1.1. προφορική προειδοποίηση
4.1.2. έγγραφη προειδοποίηση
4.1.3. τελική γραπτή προειδοποίηση, μετά από μια προηγούμενη προειδοποίηση ή
προειδοποιήσεις.
4.1.4. πρόστιμο όχι μεγαλύτερο του βασικού μισθού δύο εβδομάδων του
Ποδοσφαιριστή για την πρώτη παράβαση και όχι μεγαλύτερο του βασικού
μισθού τεσσάρων εβδομάδων για τις επόμενες παραβάσεις σε οποιαδήποτε
συνεχόμενη περίοδο δώδεκα μηνών.
4.1.5. υποχρέωση προπονήσεων με τη δεύτερη ομάδα του Σωματείου για περίοδο
όχι μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων για την πρώτη παράβαση και όχι
μεγαλύτερη των τεσσάρων εβδομάδων για τις επόμενες παραβάσεις σε
οποιαδήποτε συνεχόμενη περίοδο δώδεκα μηνών.
4.1.6. απαγόρευση εισόδου και χρήσης των εγκαταστάσεων του Σωματείου για
περίοδο μέχρι και τέσσερεις εβδομάδες.
4.1.7. τερματισμό της απασχόλησης του Ποδοσφαιριστή, δυνάμει του άρθρου 9.1
της παρούσας Συμφωνίας.
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Οι πιο πάνω ποινές δυνατόν να επιβληθούν σωρευτικά. Νοείται ότι η
αυστηρότητα της οποιασδήποτε ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη της
σοβαρότητας του παραπτώματος.
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
(αν είναι ανήλικος να υπογραφτεί
πέραν του Ποδοσφαιριστή και
από τους γονείς και/ή κηδεμόνες του
και να αναγραφούν τα ονόματά τους)

ΜΑΡΤΥΡΑΣ 1
(όνομα και υπογραφή)

ΜΑΡΤΥΡΑΣ 2
(όνομα και υπογραφή)

Χρησιμοποιήθηκε Διαμεσολαβητής από τον Ποδοσφαιριστή;
(αν ναι, όνομα και υπογραφή Διαμεσολαβητή)

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Χρησιμοποιήθηκε Διαμεσολαβητής από τον Ποδοσφαιριστή;
(αν ναι, όνομα και υπογραφή Διαμεσολαβητή)

ΝΑΙ / ΟΧΙ
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