ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
(άρθρο 1 παρ. 1 Παράρτημα Β’ Κ.Ι.Μ.Π.)

Στ.. ………………………………, σήμερα την ………...…..……. ημέρα …..………………............ ,
Α. αφενός το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «………………………………………………..»,
που εδρεύει στ… ………. και με Α.Φ.Μ. …………….., καλούμενο εφεξής «το σωματείο», που
εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον ………………………………………..………………, με
την ιδιότητα του ………………………………………………του αθλητικού σωματείου , και
Β. αφετέρου ο ………………………………….……… του ………………………… και της
…………………….…,
κάτοικος
……………………….…..,
καλούμενος
εφεξής
«ο
ποδοσφαιριστής», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σε εφαρμογή της εξαίρεσης του άρθρου 1 παρ. 1 του Παραρτήματος Β του ΚΙΜΠ, που επιτρέπει
την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ ομάδας και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, όχι για
καταβολή οιασδήποτε αμοιβής στον τελευταίο για την παροχή των υπηρεσιών του, αλλά μόνο
για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής, μετακινήσεων και ασφάλισής του και
προκειμένου να εκδοθεί η άδεια διαμονής ειδικού σκοπού του άρθρου 17 παρ. 1 περ. στ’ του Ν.
4251/2014 (Α.2.7. Αθλητές – Προπονητές), το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία
«……………………………………………………………………….……..» δηλώνει ότι επιθυμεί να
εντάξει τον …………………………………………..……………………..………. στη δύναμή του και
ο αφετέρου συμβαλλόμενος συμφωνεί και αποδέχεται, με τους κάτωθι όρους:
Διάρκεια ισχύος
Η χρονική διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού ορίζεται σε …. (…) έτος/έτη, αρχής γενομένης
από την ………………..……..… έως την ………………………………
Υποχρεώσεις του σωματείου
Το σωματείο οφείλει να παρέχει στον ποδοσφαιριστή όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις
(πρόσβαση σε αθλητικούς χώρους, υλικό προπόνησης, ρουχισμό κ.λ.π. ) για την αρτιότερη
δυνατή προετοιμασία του και τη συμμετοχή του σε προπονήσεις και αγώνες.

Το σωματείο αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής/μετεγγραφής του
ποδοσφαιριστή καλύπτοντας και τα αναλογούντα έξοδα, ως και οποιαδήποτε έτερη οικονομική
υποχρέωση προκύψει από το παρόν και δεν αναφέρεται ρητά.
Το σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στον ποδοσφαιριστή, την τελευταία ημέρα εκάστου
μηνός, το ποσό των …….…………. (…….,00) ευρώ, που αφορά αποκλειστικά τα έξοδα
διαμονής, διατροφής, μετακινήσεων και ασφάλισης του ποδοσφαιριστή, και το οποίο προέκυψε
μετά από υπολογισμό και κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Το ως άνω μηνιαίο
ποσό δε συνιστά, σε καμία περίπτωση, κεκαλυμμένη σύμβαση εργασίας, ούτε αποτελεί αμοιβή
για παροχή υπηρεσιών του ποδοσφαιριστή.
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση μετακίνησης της ομάδας του σωματείου σε τόπο εκτός της
έδρας του, τα ως άνω έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης, καλύπτονται αποκλειστικά
από το σωματείο, πέραν των ως άνω μηνιαίως καταβαλλομένων.
Υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή
Ο ποδοσφαιριστής οφείλει να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές δραστηριότητες του σωματείου
(αγώνες, προπονήσεις κ.λπ), συμμορφούμενος στις εντολές και υποδείξεις της τεχνικής ηγεσίας
του σωματείου και επιδεικνύοντας σεβασμό στους συμπαίκτες, προπονητές, μέλη της διοίκησης
και φιλάθλους του σωματείου. Εφόσον υπάρχει έγγραφος, εσωτερικός κανονισμός του
σωματείου, ο ποδοσφαιριστής οφείλει να τον αποδεχθεί.
Η παρούσα συμφωνία λύεται αυτοδικαίως κατά την προβλεπόμενη συμβατική λήξη της ή με
αμοιβαία συμφωνία, οποτεδήποτε, που θα περιβληθεί τον έγγραφο τύπο.
Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων του παρόντος, από οποιοδήποτε από τα μέρη, η
συνεργασία λύεται και δεν υφίστανται εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών για το μεταγενέστερο
της λύσης διάστημα.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος συμφωνηθεί σε μεταγενέστερο
περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο και θα γίνεται μνεία στην παρούσα συμφωνία.
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Το παρόν και οποιαδήποτε μεταγενέστερη έγγραφη τροποποίηση, ενεργοποιείται και αποκτά
νόμιμη ισχύ μόλις κατατεθεί και επικυρωθεί από την Ε.Π.Ο.
Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη σύναψη του παρόντος, την εκτέλεση, την ερμηνεία, τη
λύση ή καταγγελία του ή προκύπτει από το παρόν με οποιοδήποτε τρόπο, αποκλειστικά
αρμόδια είναι η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ (άρθρο 21 του Κανονισμού
Ιδιότητας & Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών).
Το παρόν αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται ως
ακολούθως, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των μερών, σε έξι πρωτότυπα αντίγραφα
(τέσσερα (4) αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα και δύο (2) σε μία από τις τέσσερις επίσημες

γλώσσες της FIFA – αγγλική , γερμανική, γαλλική, ισπανική) τα οποία, συνοδευόμενα από το
αποδεικτικό πληρωμής στην οικεία Ε.Π.Σ. του σχετικού παραβόλου, κατατίθενται στην Ε.Π.Ο.
(άρθρο 1 παρ. 5 περ. γ’ Παράρτημα Β’ του ΚΙΜΠ).
Για το σωματείο

Ο ποδοσφαιριστής

