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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

 

Στ……  ………………………………, σήµερα ……/……/20…., ηµέρα ………., οι κάτωθι 

συµβαλλόµενοι: 

α) το αθλητικό σωµατείο µε την επωνυµία ………………………………………………., το 

οποίο εδρεύει στ….   ………………………….. (οδός …………………. αρ. …..) και 

εκπροσωπείται νόµιµα για τη σύναψη του παρόντος από τον Πρόεδρο και τον 

Γενικό Γραµµατέα του Δ.Σ. του (καλούµενο στο εξής χάριν συντοµίας το 

«Σωµατείο»), και 

β) ο/η …………………………………….…. του ……………….., κάτοικος …………………… 

(οδός …………………. αρ. …..), µε Α.Φ.Μ. ………………………………., Δ.Ο.Υ. 

………………. κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή ιστιοπλοΐας 

(καλούµενος στο εξής χάριν συντοµίας ο «Προπονητής») 

δήλωσαν και συναποδέχθηκαν αµοιβαία τα εξής:  

 

1. Πρόσληψη προπονητή – διάρκεια της σύµβασης 

Το Σωµατείο προσλαµβάνει τον Προπονητή για να παρέχει τις υπηρεσίες του ως 

προπονητής ιστιοπλοΐας στο αντίστοιχο τµήµα που διατηρεί το Σωµατείο, µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου από …../…../20…..  

 

[ή: µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου µε διάρκεια από 

…./…./20…. έως και …./…./20… Η παρούσα σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί µόνο 

εγγράφως και κατόπιν κοινής συµφωνίας των µερών.] 

 

2. Αντικείµενο της εργασίας του προπονητή 

Ο Προπονητής αναλαµβάνει την εκγύµναση, προπόνηση, θεωρητική κατάρτιση, 

παροχή τεχνικών συµβουλών και αγωνιστική καθοδήγηση της 

……………………οµάδας του τµήµατος ιστιοπλοΐας του Σωµατείου. Ο Προπονητής 

οφείλει να ασκεί µε επιµέλεια τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτόν σύµφωνα µε 

τους όρους και τις εντολές του Διοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου ή άλλου 
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εξουσιοδοτηµένου από το Διοικητικό Συµβούλιο προσώπου. Ειδικότερα, ο 

προπονητής: 

α) προπονεί την ……………….οµάδα του τµήµατος ιστιοπλοΐας του Σωµατείου, η 

οποία συµµετέχει στο ………………… Οι προπονήσεις θα γίνονται σε χρόνο και τόπο 

που θα καθορίζεται από το Σωµατείο, 

β) έχει το αποκλειστικό δικαίωµα επιλογής αθλητών για τη συγκρότηση της οµάδας 

που θα συµµετέχει σε κάθε διοργάνωση, καθώς και της τεχνικής και αγωνιστικής 

καθοδήγησης της οµάδας αυτής κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διοργάνωσης, 

γ) είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των αθλητών σύµφωνα µε τους 

καταστατικούς σκοπούς του σωµατείου και του αθλητικού και ολυµπιακού 

ιδεώδους,  

δ) υποχρεούται να ενηµερώνει και να συνεργάζεται µε τον Έφορο του τµήµατος 

ιστιοπλοΐας σε συνεχή βάση και οσάκις του ζητηθεί να ενηµερώνει και το 

Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου για την πορεία του τµήµατος ή 

συγκεκριµένου αθλητή, καθώς και να εισηγείται µέτρα για τη βελτίωση του 

αγωνιστικού επιπέδου, τη λήψη πειθαρχικών ή άλλων µέτρων, µεταγραφές 

αθλητών και για κάθε άλλη απαραίτητη κατά την κρίση του ενέργεια για την εν 

γένει εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος ιστιοπλοΐας του Σωµατείου. 

 

3. Υποχρεώσεις του Σωµατείου 

Οι µηνιαίες αποδοχές του Προπονητή καθορίζονται στο ποσό των ……………….. 

ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται από το Σωµατείο στο τέλος κάθε µήνα µέσω 

………………… Η υποχρέωση παρακράτησης φόρου µισθωτών υπηρεσιών, όπως και 

κάθε άλλη φορολογική ή ασφαλιστική επιβάρυνση του προπονητή που απορρέει 

από τον νόµο ως προς τις καταβαλλόµενες αποδοχές αυτού, βαρύνει το Σωµατείο. 

Όλες οι δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και διατροφής του Προπονητή για 

υποχρεώσεις του Σωµατείου εκτός έδρας ή στο εξωτερικό βαρύνουν το Σωµατείο. 

Το Σωµατείο θα προσφέρει επίσης στον Προπονητή πριµ για την επίτευξη 

συγκεκριµένων αγωνιστικών στόχων, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται 

……………………………………. 
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Ο Προπονητής δικαιούται άδεια απουσίας ………… ηµερών ανά έτος κατά τη 

διάρκεια της παρούσας σύµβασης. 

Τέλος, το Σωµατείο είναι υποχρεωµένο να παρέχει κάθε άλλη απαραίτητη 

υποστήριξη στον Προπονητή και στο έργο του µέσω την υπηρεσιών της 

γραµµατείας, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων που διαθέτει. 

 

4. Καταγγελία – επίλυση διαφορών 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης από το 

Σωµατείο παρέχει το δικαίωµα στον Προπονητή να καταγγείλει γραπτά την 

παρούσα σύµβαση διατηρώντας παράλληλα το δικαίωµα να ζητήσει από το 

Σωµατείο την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας που υπέστη. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από οποιοδήποτε µέρος, η έγγραφη 

ενηµέρωση πρέπει να γίνει στον αντισυµβαλλόµενο τουλάχιστον ……. ηµέρες πριν. 

Τα µέρη αποδέχονται ότι αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει 

από την παρούσα θα είναι τα δικαστήρια της …………………….. 

 

Σε πίστωση των παραπάνω υπογράφεται η παρούσα σύµβαση σε τρία πρωτότυπα, 

ένα για κάθε συµβαλλόµενο µέρος και ένα για να κατατεθεί στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. 

σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 2725/1999. 

 
 
Ο εκπρόσωπος του Σωµατείου     Ο Προπονητής 
 
 


