ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η παρούσα Συμφωνία υπογράφεται σήμερα,
(χώρα) μεταξύ των:
(σωματείο / εταιρεία με αρ. εγγραφής
“το Σωματείο”

(ημερομηνία), στη/ην/ο

(πόλη),

) από τώρα και στο εξής αναφερόμενο ως

ΚΑΙ
(ονοματεπώνυμο),
(Α.Δ.Τ. / αρ. διαβατηρίου),
(Α.Δ.Τ. / ΚΟΠ), με
υπηκοότητα και ημερομηνία γέννησης
, από τώρα και στο εξής αναφερόμενος ως “ο
Ποδοσφαιριστής”.

1. Εργοδότηση και διάρκεια
1.1. Η παρούσα Συμφωνία θα βρίσκεται σε ισχύ από
(ημερομηνία).

(ημερομηνία) μέχρι

1.2. To Σωματείο εργοδοτεί τον Ποδοσφαιριστή ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή
τουλάχιστον για την
ομάδα του, εκτός και αν συμφωνεί ο ποδοσφαιριστής να
αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Εργοδότησης και
δυνάμει των Κανονισμών της ΚΟΠ.
1.3. Ο βασικός ακαθάριστος μισθός του Ποδοσφαιριστή θα είναι καταβλητέος ως
ακολούθως:
1.3.1. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

1.3.2. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

1.3.3. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

1.3.4. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

1.3.5. Από

μέχρι

,€

μηνιαίως (€

καθαρά).

(Αν η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας είναι λιγότερη των 5 ετών, να
διαγραφούν τα επιπλέον έτη)
Όλοι οι καταβλητέοι φόροι στον Έφορο Φορολογίας δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας θα καταβάλλονται από το Σωματείο.
1.4. Οποιεσδήποτε άλλες ακαθάριστες πληρωμές και Bonus θα είναι πληρωτέα ως
ακολούθως:

1.5. Οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα:

2. Όροι Εργοδότησης
2.1. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τους όρους του Ενιαίου Συμβολαίου
Εργοδότησης, ως αυτοί έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Κυπριακής Ομοσπονδίας

Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ) και
ως έχουν κωδικοποιηθεί από την ΚΟΠ στο Παράρτημα 1 των Κανονισμών
Εγγραφών και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών.
2.2. Οι όροι του Ενιαίου Συμβολαίου Εργοδότησης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
παρούσας συμφωνίας και έχουν πλήρη και άμεση εφαρμογή.
2.3. Οι όροι του Ενιαίου Συμβολαίου θα υπερισχύουν των όρων της παρούσας σε
περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ τους.
2.4. [Το σωματείο και ο ποδοσφαιριστής έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν
επιπρόσθετους όρους εργοδότησης, νοουμένου ότι αυτοί έχουν συμφωνηθεί από
κοινού και νοουμένου ότι δεν συγκρούονται με τους όρους που αναφέρονται στο
Ενιαίο Συμβόλαιο Εργοδότησης. Σε περίπτωση που συγκρούονται υπερισχύουν
αυτοί του Ενιαίου Συμβολαίου Εργοδότησης].
2.5. Η Συμφωνία Εργοδότησης υπογράφεται σε τουλάχιστον 3 πρωτότυπα, από τα οποία
το ένα θα κατατεθεί στην ΚΟΠ από το Σωματείο και με έξοδα του Σωματείου.
Αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι θα κρατήσουν από ένα πρωτότυπο.

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 το Σωματείο;
(αν ναι, όνομα και υπογραφή Διαμεσολαβητή)

ΝΑΙ / ΟΧΙ

