ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ
(άρθρο 1 παρ. 1 Παράρηημα Β’
ηοσ Κανονιζμού Ιδιόηηηας και Μεηεγγραθών Ποδοζθαιριζηών)
η..………………………………,ζήκεξα ηελ………...…..…….εκέξα…..………………............ ,
Α. αθελόο ην αζιεηηθό ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «………………………………………………..»,
πνπ εδξεύεη ζη… ………. θαη κε Α.Φ.Μ. …………….., θαινύκελν εθεμήο «το σωματείο», πνπ
εθπξνζσπείηαη λόκηκα ζην παξόλ από ηνλ ………………………………………..………………,
κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ………………………………………………ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ , θαη
Β. αθεηέξνπ ν ………………………………….………ηνπ ………………………… θαη ηεο
…………………….…,
θάηνηθνο
……………………….…..,
θαινύκελνο
εθεμήο
«ν
πνδνζθαηξηζηήο», ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα:
ε εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηνπ ΚΙΜΠ, πνπ
επηηξέπεη ηελ ππνγξαθή ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κεηαμύ νκάδαο θαη εξαζηηέρλε
πνδνζθαηξηζηή, όρη γηα θαηαβνιή νηαζδήπνηε ακνηβήο ζηνλ ηειεπηαίν γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ, αιιά κόλν γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ δηακνλήο, δηαηξνθήο, κεηαθηλήζεσλ θαη
αζθάιηζήο ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα δηακνλήο εηδηθνύ ζθνπνύ ηνπ άξζξνπ 17
παξ. 1 πεξ. ζη’ ηνπ Ν. 4251/2014 (Α.2.7. Αθλητές – Προπονητές), ην αζιεηηθό ζσκαηείν κε ηελ
επσλπκία «……………………………………………………………………….……..» δειώλεη όηη
επηζπκεί λα εληάμεη ηνλ …………………………………………..……………………..……….ζηε
δύλακή ηνπ θαη ν αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελνο ζπκθσλεί θαη απνδέρεηαη, κε ηνπο θάησζη όξνπο:
Γιάρκεια ιζτύος
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ νξίδεηαη ζε ….(…) έηνο/έηε, αξρήο γελνκέλεο
από ηελ ………………..……..…έσο ηελ ………………………………
Τποτρεώζεις ηοσ ζωμαηείοσ
Σν ζσκαηείν νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ πνδνζθαηξηζηή όιεο ηηο αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο
(πξόζβαζε ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο, πιηθό πξνπόλεζεο, ξνπρηζκό θ.ι.π.) γηα ηελ αξηηόηεξε
δπλαηή πξνεηνηκαζία ηνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο.
Σν ζσκαηείν αλαιακβάλεη λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο/κεηεγγξαθήο ηνπ
πνδνζθαηξηζηή θαιύπηνληαο θαη ηα αλαινγνύληα έμνδα, σο θαη νπνηαδήπνηε έηεξε νηθνλνκηθή
ππνρξέσζε πξνθύςεη από ην παξόλ θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά.
Σν ζσκαηείν ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ πνδνζθαηξηζηή, ηελ ηειεπηαία εκέξα εθάζηνπ
κελόο, ην πνζό ησλ …….………….(…….,00) επξώ, πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηα έμνδα
δηακνλήο, δηαηξνθήο, κεηαθηλήζεσλ θαη αζθάιηζεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, θαη ην νπνίν πξνέθπςε
κεηά από ππνινγηζκό θαη θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. Σν σο άλσ κεληαίν
πνζό δε ζπληζηά, ζε θακία πεξίπησζε, θεθαιπκκέλε ζύκβαζε εξγαζίαο, νύηε απνηειεί ακνηβή
γηα παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή.

Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ηεο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ ζε ηόπν εθηόο ηεο
έδξαο ηνπ, ηα σο άλσ έμνδα δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη κεηαθίλεζεο, θαιύπηνληαη απνθιεηζηηθά
από ην ζσκαηείν, πέξαλ ησλ σο άλσ κεληαίσο θαηαβαιινκέλσλ.
Τποτρεώζεις ηοσ ποδοζθαιριζηή
Ο πνδνζθαηξηζηήο νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο αγσληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
ζσκαηείνπ (αγώλεο, πξνπνλήζεηο θ.ιπ), ζπκκνξθνύκελνο ζηηο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο
ηερληθήο εγεζίαο ηνπ ζσκαηείνπ θαη επηδεηθλύνληαο ζεβαζκό ζηνπο ζπκπαίθηεο, πξνπνλεηέο,
κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη θηιάζινπο ηνπ ζσκαηείνπ. Εθόζνλ ππάξρεη έγγξαθνο, εζσηεξηθόο
θαλνληζκόο ηνπ ζσκαηείνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο νθείιεη λα ηνλ απνδερζεί.
Η παξνύζα ζπκθσλία ιύεηαη απηνδηθαίσο θαηά ηελ πξνβιεπόκελε ζπκβαηηθή ιήμε ηεο ή κε
ακνηβαία ζπκθσλία, νπνηεδήπνηε, πνπ ζα πεξηβιεζεί ηνλ έγγξαθν ηύπν.
ε πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο, από νπνηνδήπνηε από ηα κέξε,
ε ζπλεξγαζία ιύεηαη θαη δελ πθίζηαληαη εθαηέξσζελ ππνρξεώζεηο ησλ κεξώλ γηα ην
κεηαγελέζηεξν ηεο ιύζεο δηάζηεκα.
Οπνηαδήπνηεηξνπνπνίεζε
ηνπ
παξόληνο
ζπκθσλεζεί
ζεκεηαγελέζηεξνρξόλν
ζαπεξηβάιιεηαηηνλέγγξαθνηύπν θαηζαγίλεηαηκλείαζηελπαξνύζαζπκθσλία.
Σν παξόλ θαη νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε έγγξαθε ηξνπνπνίεζε, ελεξγνπνηείηαη θαη απνθηά
λόκηκε ηζρύ κόιηο θαηαηεζεί θαη επηθπξσζεί από ηελ Ε.Π.Ο.
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ αλαθύπηεη από ηε ζύλαςε ηνπ παξόληνο, ηελ εθηέιεζε, ηελ εξκελεία, ηε
ιύζε ή θαηαγγειία ηνπ ή πξνθύπηεη από ην παξόλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, απνθιεηζηηθά
αξκόδηα είλαηε Επηηξνπή Ιδηόηεηαο Πνδνζθαηξηζηώλ ηεο ΕΠΟ (άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνύ
Ιδηόηεηαο & Μεηεγγξαθώλ Πνδνζθαηξηζηώλ).
Σν παξόλ αθνύ αλαγλώζζεθε θαη έγηλε απνδεθηό από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ππνγξάθεηαη
σο αθνινύζσο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ κεξώλ, ζε έμηπξσηόηππα
αληίγξαθα (ηέζζεξα (4) αληίγξαθα ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη δύν (2) ζε κία από ηηο ηέζζεξηο
επίζεκεο γιώζζεο ηεο FIFA – αγγιηθή , γεξκαληθή, γαιιηθή, ηζπαληθή) ηα νπνία, ζπλνδεπόκελα
από ην απνδεηθηηθό πιεξσκήο ζηελ νηθεία Ε.Π.. ηνπ ζρεηηθνύ παξαβόινπ, θαηαηίζεληαη ζηελ
Ε.Π.Ο. (άξζξν 1 παξ. 5 πεξ. γ’ Παξάξηεκα Β’ ηνπ ΚΙΜΠ).
Γηα ην ζσκαηείν

Ο πνδνζθαηξηζηήο

