
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

Συμβαλλόμενα μέρη: 

Μεταξύ του Σωματείου: 

..................................................................................................................................................... 

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

Δ/νση  .........................................................ΤΚ.............................με Α.Φ.Μ. ........................... 

Δ.Ο.Υ. ....................................................και  Α.Μ./ΕΠΟ.............................. 

και  του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: 

.................................................................................................................................................... 

      (Όνομα)                                   (Επώνυμο)                           (Πατρώνυμο) 

 

Στ ..    ……...............................σήμερα την ……………/…………/……..................τα δύο μέρη  που 

υπογράφουν το παρόν συμφωνητικό , από το ένα μέρος  ο.............................. ....................... 

του........................................κάτοικος...............................................Δ/νση................................ 

ΤΚ....................................με Α.Φ.Μ.  ...........................................Δ.Ο.Υ. ..................................... 

Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας ...........................................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 Πτυχιούχος Προπονητής Ποδοσφαίρου   

..........................................................................του....................................κάτοικος...................

...........................Δ/νση............................................ΤΚ............................με Α.Φ.Μ..................... 

Δ.Ο.Υ................................,Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας ........................................κάτοχος 

Διπλώματος  UEFA….που είναι μέλος του Συνδέσμου Προπονητών ......................................... 

που στη συνέχεια θα καλείται για συντομία ΄΄Προπονητής΄΄  συμφώνησαν και αποδέχτηκαν 

ρητά και ανεπιφύλακτα τα  ακόλουθα: 

1.  Το Σωματείο αποφάσισε την πρόσληψη του Προπονητή ο δε Προπονητής 

αποδέχτηκε και αναλαμβάνει την Τεχνική ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομάδας του 

Σωματείου. 

2. Ο Προπονητής είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό του τόπου, χρόνου και αριθμό 

προπονήσεων, την κατάρτιση του προγράμματος  προετοιμασίας ,τη διεξαγωγή 

φιλικών αγώνων, την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών 



για όλους τους αγώνες και οτιδήποτε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων 

αποτελεί καθήκον και δικαίωμα του Προπονητή.  

3. Ειδικότερα, ο προπονητής διατηρεί πρωτοβουλία και ελευθερία ενέργειας, 

καθορίζοντας ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας του, δηλαδή τον τόπο, τον 

χρόνο, τον τρόπο και την έκταση της παροχής. Δεν υπόκειται στον έλεγχο, 

στην εποπτεία και στην εξάρτηση της ομάδας ως προς τον τόπο, τον χρόνο 

και τον τρόπο παροχής της εργασίας που του έχει ανατεθεί. 

4. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται για το χρονικό διάστημα   ......μηνών 

από........................μέχρι............................... . 

5. Οι μηνιαίες αποδοχές του Προπονητή για το διάστημα αυτό  καθορίζονται στο ποσό 

των.........................ευρώ (ολογράφως.................................................................ευρώ) 

που θα καταβάλλεται  στο πρώτο πενθήμερο του μήνα. 

6.  Όλες οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του Προπονητή για 

υποχρεώσεις του Σωματείου εκτός έδρας βαρύνουν το σωματείο. 

7. Ο Προπονητής  είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται, κατευθύνει και παρακολουθεί 

όλες  τις προπονήσεις, τους αγώνες φιλικούς και επίσημους , εκτός από τις 

περιπτώσεις που απουσιάζει λόγω ασθένειας ή ανωτέρας βίας. 

8. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται  ότι καθιστούν 

αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν μεταξύ τους οικονομικών  διαφορών 

τις αρμόδιες επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς 

της Ε.Π.Ο. 

9. Ο προπονητής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού 

προπονητών του καταστατικού  και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.  

 

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι παραπάνω συμβαλλόμενοι ,υπογράφτηκε  το 

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

• Ένα αντίγραφο το Σωματείο 

• Ένα αντίγραφο ο Προπονητής 

• Ένα αντίγραφο ο Σύνδεσμος Προπονητών 

• Ένα αντίγραφο η  αρμόδια ποδοσφαιρική αρχή  

• Ένα αντίγραφο η αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ  ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                                         Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

 

 

 



 


