ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ
Σηελ Αζήλα ζήκεξα …………………, κεηαμύ αθελόο ηνπ ζωκαηείνπ κε ηελ
επωλπκία «………………………» πνπ εδξεύεη ζηελ …………………………..,
θαινύκελν εθεμήο «Σωκαηείν», θαη ην νπνίν εθπξνζωπείηαη λόκηκα ζην παξόλ από
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δ.Σ. απηνύ θ. …………………. θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Δ.Σ.
θ. …………………… θαη αθεηέξνπ ηνπ πξνπνλεηή …………………….. ηνπ
…………………,

θαινύκελνπ

ζην

εμήο

«πξνπνλεηήο»,

θαηνίθνπ

……………………, νδόο …………………., κε Α.Φ.Μ ………………., Δ.Ο.Υ.
…………….., ζπκθωλνύληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ηα παξαθάηω:
1.

Σηε ζπλεδξίαζε ηεο ……………… ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (αξηζκόο

πξαθηηθνύ ..), απνθαζίζηεθε, ε θαηάξηηζε ζύκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ
πξνπνλεηή πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί ζην ηκήκα …………………… πεηνζθαίξηζεο.
2.

Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αθνξά ζην ρξνληθό δηάζηεκα από

……………… έως …………………….
3.

Τν ζωκαηείν ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ πξνπνλεηή ην κηθηό πνζό ηωλ

………….. € κεληαίωο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο.
4.

Ο πξνπνλεηήο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε επζπλεηδεζία θαη

επηκέιεηα, ζπκκνξθνύκελνο πξνο ηνλ εζωηεξηθό θαλνληζκό ηνπ ζωκαηείνπ θαη ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
5.

Ο πξνπνλεηήο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο θαη λα επηδεηθλύεη

εππξεπή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ δηνίθεζε θαη ηνπο θίιαζινπο, όπωο επίζεο θαη
ζε θάζε επίζεκν όξγαλν ηνπ αζιήκαηνο.
6.

Ο

β΄

ζπκβαιιόκελνο

πξνπνλεηήο

ηνπ

ηκήκαηνο

…………….

Πεηνζθαίξηζεο, θαηά ηελ ελάζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ, πεξαηηέξω ππνρξενύηαη:
……………..
……………..

7.

Τν ζωκαηείν δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα γηα «ζπνπδαίνπο

ιόγνπο» θαη κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. απηήο. Σηελ πεξίπηωζε απηή
ν πξνπνλεηήο δελ δηθαηνύηαη νηαζδήπνηε απνδεκίωζεο.

8.

Τα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα πνπ εκπεξηέρνληαη ζην παξόλ ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό

επεμεξγάδνληαη από ηελ Οκνζπνλδία ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό ηεο Επξωπαϊθήο
Έλωζεο 2016/679.
9.

Κάζε δηαθνξά εθ ηεο πξνθείκελεο ζπκβάζεωο όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ή

θαη ηελ εξκελεία ηεο ζα επηιύεηαη ζύκθωλα κε ην ειιεληθό δίθαην, αξκόδηα δε γηα
ηελ επίιπζε ηωλ δηαθνξώλ απηώλ νξίδνληαη ηα Δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Είλαη
απηνλόεην όηη ζε θάζε πεξίπηωζε δηαθνξάο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ
θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηεο, πξν πάζεο πξνζθπγήο ζηα αξκόδηα
δηθαζηήξηα.
Αθνύ ζπκθωλήζεθαλ θαη ζπλνκνινγήζεθαλ όια ηα παξαπάλω ζε
πηζηνπνίεζή ηνπο ζπληάρζεθε ην παξόλ ζε ηξία (3) όκνηα πξωηόηππα θαη, αθνύ
δηαβάζηεθαλ, βεβαηώζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ θαη από ηνπο δπν ζπκβαιιόκελνπο,
πήξε ν θαζέλαο ζπκβαιιόκελνο από έλα πξωηόηππν. Τν ηξίην ζα θαηαηεζεί ζηελ
αξκόδηα Δ.Ο.Υ.

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ
ΓΙΑ ΣΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ………………………………..
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

………………………………….

………………………………………

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

…………………………………

