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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
Συμβαλλόμενα μέρη: 

Μεταξύ του Σωματείου: 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………...……………….....  

που εδρεύει στ…. …..……….................................................................…………………........................……….... 

Δ/νση: ………………...……………..……………………………….. Τ.Κ. …………….. με Α.Φ.Μ. …………..………....………….  

Δ.Ο.Υ. …………………....………..  και Α.Μ. / Ε.Π.Ο. ………………..……. 

και του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: 

……………………………………………………………………………………………………….......................................…………….… 

                              (Ονομα)                            (Επώνυμο)        (Πατρώνυμο) 

 

 

Στ..… ……………….……..................................................................…….. σήμερα την ……………...........………….……… 

ημέρα ……………..............……….. τα δύο μέρη που υπογράφουν το παρόν συμφωνητικό, από το ένα μέρος 

ο …………….....……………......…….……….….….............…….. του …………..………………. κάτοικος ……………………………… 

Δ/νση: …………….……..………..……….…… Τ.Κ. …..………..)  με Α.Φ.Μ. ………..………………. Δ.Ο.Υ. …………..………….. , 

Αριθμό Αστυν. Ταυτότητας ή του διαβατηρίου …………………….………, αρ. τηλεφ. ………………….……… που 

ενεργεί με την ιδιότητα του ……..………................………… ως νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου 

……………………………..……………………… που αγωνίζεται στην …………………..……………..…………………………..………. 

και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «Σωματείο» και από το άλλο μέρος ο επίσημος 

αναγνωρισμένος Προπονητής ποδοσφαίρου ……………………………...……...………………………….………………………. 

του ………………..……...……….. κάτοικος ……………………......………………. Δ/νση: …………....………………………………. 

Τ.Κ. ……………..)  με Α.Φ.Μ. …………...…..…………. Δ.Ο.Υ. …………....…………….., Αριθμό Αστυν. Ταυτότητας ή του 

διαβατηρίου …………………….……..……, αρ. τηλεφ. ………………......…………  κάτοχος διπλώματος UEFA που 

είναι μέλος του Συνδέσμου Προπονητών ………………........…………………………., που στη συνέχεια θα καλείται 

για συντομία «Προπονητής» συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα: 

1.-  Το Σωματείο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αποφάσισε την πρόσληψη  του προπονητή. 

Ο δε Προπονητής αποδέχτηκε και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ποδοσφαιρικής ομάδας 

του σωματείου. 

 

2.- Κατόπιν τούτων ο προπονητής είναι  ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τεχνική ηγεσία  της 

ομάδας του σωματείου, τον καθορισμό  χρόνου, τόπου και αριθμού προπονήσεων, την κατάρτιση 

σχετικού προγράμματος προετοιμασίας και εκγύμνασης, τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων, την επιλογή των 
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τακτικών και αναπληρωματικών ποδ/των για τους επίσημους και φιλικούς αγώνες και οτιδήποτε κατά τη 

συνήθη πορεία των πραγμάτων αποτελεί καθήκον και δικαίωμα του προπονητή. 

       Το σωματείο  δικαιούται με το αρμόδιο και υπεύθυνο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ή αυτού 

που θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο, να παρακολουθεί το έργο του προπονητή, χωρίς κανένα 

απολύτως δικαίωμα παρέμβασης. 

 Επίσης ο προπονητής είναι υποχρεωμένος όταν καλείται, να συμμετέχει στη συνεδρίαση του 

διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να ενημερώνει αυτό για θέματα της αρμοδιότητάς του ή να 

εισηγείται και να παρέχει εξηγήσεις για συγκεκριμένα θέματα του τμήματος. 

 

3.- Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από ………..…......................…..….. 

μέχρι ………..…......................…..…..  χωρίς να αποκλείεται η παράτασή της για όσα χρόνο παραταθεί η 

αγωνιστική περίοδος. 

 

4.- Για την παροχή υπηρεσιών του προπονητή κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, το σωματείο 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να του καταβάλλει  κατά μήνα το ποσό των  ……..……..........………..…. € 

(ολογράφως …………………………………………………………………………………………………..….…………. ευρώ), που θα 

καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Η καταβολή των χρημάτων θα αποδεικνύεται μόνο με απόδειξη είσπραξης, υπογεγραμμένο από τον 

δεύτερο των συμβαλλομένων ή κατάθεση στον Τραπεζικό  λογαριασμό του προπονητή 

ΤΡΑΠΕΖΑ:   ………………………………………………………………………........................................... 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  ……………………………………………………………………............................................. 

Αριθμός Λογαριασμού:   ………………………………………………………………………............................................ 

IBAN Λογαριασμού:  ………………………………………………………………………............................................ 

BIC:  ………………………………………………………………………............................................ 

 

5.- Ολα τα ποσά που προαναφέρονται θα καταβάλλονται ακέραια στον προπονητή. Οποιασδήποτε 

μορφής παρακρατήσεις ή και υποχρεώσεις σε τρίτους (συνδρομές, έκδοση ταυτότητας προπονητή κλπ) 

θα καταβάλλονται από το  σωματείο ακόμη κι αν καταλογίζονται σε βάρος του προπονητή, με εξαίρεση 

την παρακράτηση της ΟΠΠΕ. 

 

6. - Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται, κατευθύνει και παρακολουθεί όλες τις προπονήσεις 

της ομάδας του σωματείου, τις λοιπές ομαδικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις του σωματείου, 

αθλητικού και κοινωνικού χαρακτήρα, τους φιλικούς και επίσημους αγώνες, εκτός φυσικά από τις 

περιπτώσεις που απουσιάζει εξαιτίας ασθένειάς του, ανωτέρας βίας  ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων 

του Σωματείου, κατόπιν αδείας του Δ.Σ. 

Εισηγείται την επιβολή ποινών σε ποδοσφαιριστές  για παραβάσεις που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο 

και για κάθε άλλη περίπτωση της δικής του αρμοδιότητας. 

            

7.- Η πρόσληψη συνεργατών (βοηθών προπονητών ή γυμναστών κ.λ.π) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 

του προπονητή και κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης το σωματείο δεν έχει το δικαίωμα να 

προσλάβει και άλλο προπονητή για την ανδρική ομάδα, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του προπονητή. 

 

8.- Περαιτέρω τα συμβαλλόμενα μέλη συμφωνούν και αποδέχονται ότι όλοι οι όροι του συμφωνητικού 

αυτού είναι βασικοί και ουσιώδεις.  
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Η υπαίτια παράβαση οποιουδήποτε όρου από το Σωματείο, δίνει το δικαίωμα στον Προπονητή, να 

καταγγείλει τη σύμβαση με υπαιτιότητα του  σωματείου και να απαιτήσει, ως αποζημίωσή του την 

καταβολή όλων των υπολειπόμενων μέχρι την κανονική λήξη της συμβάσεως  μισθών και λοιπών 

δαπανών θεωρημένων τούτων ως δεδουλευμένων, ληξιπρόθεσμων  και απαιτητών.  

Ομοίως η υπαίτια παραβίαση των όρων και συμφωνιών του παρόντος από τον Προπονητή, δίνει το 

δικαίωμα στο σωματείο, να καταγγείλει τη σύμβαση με υπαιτιότητα  του προπονητή. 

 

9.- Τα συμβαλλόμενα μέλη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά 

αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών τις αρμόδιες επιτροπές που 

καθορίζονται στο καταστατικό και  τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο  

 

10.- Ο Προπονητής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του 

καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. 

                                           

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 ………………………………………………………………………………………………………......................................... 

………………………………………………………………………………………………………................................................ 

………………………………………………………………………………………………………................................................ 

………………………………………………………………………………………………………................................................ 

………………………………………………………………………………………………………................................................ 

………………………………………………………………………………………………………................................................ 

………………………………………………………………………………………………………................................................ 

 

 Αφού συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα αναφερόμενα οι συμβαλλόμενοι, υπογράφτηκε το 

παρόν συμφωνητικό σε πέντε (5) αντίγραφα από τα οποία έλαβε: 

 ένα αντίγραφο το Σωματείο 

 ένα αντίγραφο ο Προπονητής 

 ένα αντίγραφο η αρμόδια Ποδοσφαιρική αρχή 

 ένα ο Σύνδεσμος Προπονητών και  

 ένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για επικύρωση κατά το νόμο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

           ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                       Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

 


