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ΤΜΒΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2019
ηελ Λεκεζό ζήµεξα ………………., εµέξα …………….. ηνπ έηνπο 201… ζηα γξαθεία
ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο, ζηελ ΛΔΜΔΟ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη:
αθ΄ ελόο µελ, ε Κσπριακή Ομοζπονδία Ξιθαζκίας θαινύκελε ζην εμήο «ΚΟΞ», πνπ
εδξεύεη ζηελ Λεκεζό, εθπξνζσπνύκελε λνµίµσο ζην παξώλ ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό,
δπλάµεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, από ηνλ Πξόεδξν Υαηζηαράπη Γιάννη θαη ην Γεληθό
Γξακκαηέα Νικολέηηοσ Άνηρη θαη
αθ΄ εηέξνπ ηνπ ………………….. θαινύκελνο ζην εμήο «ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ», πνπ δηακέλεη
ζη…. ……………, νδόο ………………………. ηει. ………………. θαη µε Αξηζµό Γειηίνπ
Σαπηόηεηαο: …………………. ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ, πνπ ε
ηζρύο ηνπο δελ µπνξεί λα αλαηξεζεί µε θαµία άιιε ζπκθσλία πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζ’
απηή ηε ζύµβαζε.

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η Κ.Ο.Ξ, όπσο παξίζηαηαη θαη εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, µέζσ απηήο ηεο ζύµβαζεο
ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ηελ ζέζε ηνπ Ομοζπονδιακού προπονηηή ηεο
Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο ζύµθσλα µε ην ππ’ αξηζµ. …………… Πξαθηηθό ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Ο.Ξ. θαη απηόο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε.
Η παξνύζα ζύµβαζε αθνξά παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηώλ θαη ν ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
δελ θαιύπηεηαη σο πξνο ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη θαµία απαίηεζε δελ ππάξρεη από
ηελ Κ.Ο.Ξ.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Σα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ηε ζέζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ πξνπνλεηή είλαη αζξνηζηηθά
ηα εμήο:
2.1
Πηπρηνύρνο Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδηθόηεηα ζηελ μηθαζθία ή κε δίπισκα
πξνπνλεηή από αλαγλσξηζκέλε Δζληθή Οκνζπνλδία κέινο ηεο Παγθόζκηαο
Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο
2.2
Να εξγάζηεθε γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα ζε Δζληθή νκάδα
2.3
Να ππήξμε αζιεηήο μηθαζθίαο κε 4 ρξόληα ελεξγό δξάζε ζε Δζληθή νκάδα
2.4
Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ ζα ιακβάλεηαη ζαλ επηπξόζζεην πξνζόλ.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
3.1
Σα θαζήθνληα ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Πξνπνλεηή πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α», ηα νπνία ν ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ζα δηεθπεξαηώλεη κεηά από εληνιή θαη ζε
απόιπηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σερληθό ύκβνπιν ή/θαη ηελ Σερληθή Δπηηξνπή ηεο Κ.Ο.Ξ.
3.2
Οη ειδικές σποτρεώζεις ηνπ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ είλαη νη παξαθάησ:
3.2.1 Οξγάλσζε ελόο 10ήκεξνπ πξνγξάκκαηνο πξνπόλεζεο (6 εξγάζηκεο & 2
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άββαηα) ηεο Δζληθήο νκάδαο γηα θάζε δίκελν γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε παξνύζα
ζύκβαζε, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη:
3.2.1.2 Αηνκηθή πξνπόλεζε όισλ ησλ αζιεηώλ ηεο Δζληθήο νκάδαο ζην
Δζληθό πξνπνλεηήξην, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο αζιεηέο.
3.2.1.2 Οκαδηθή πξνπόλεζε όισλ ησλ αζιεηώλ ηεο Δζληθήο νκάδαο
3.2.2 πλνδεία απνζηνιήο αζιεηώλ ηεο Δζληθήο νκάδαο ζε Γηεζλείο αγώλεο
εμσηεξηθνύ θαη παξνρή ηερληθώλ νδεγηώλ ζηνπο αζιεηέο.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Η ελ ιόγσ ζύµβαζε µεηαμύ ηεο «Κ.Ο.Ξ.» θαη ηνπ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ έρεη δηάξθεηα 8 κελώλ
θαη ζπγθεθξηκέλα από 01-01-2019 έσο 31-08-2019, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο από ην Γ..
ηεο ΚΟΞ γηα πεξίνδν επηπιένλ 4 κελώλ θαη ζπγθεθξηκέλα από 01-09-2019 έσο 31-122019.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΙΜΗ
5.1
Σν θόζηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα παξαζρεζεί ζηελ Κ.Ο.Ξ. µε ηελ παξνύζα
ζύµβαζε γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ νξίδεηαη ζε:
α) Απνδεκίσζε πξνπόλεζεο-νδνηπνξηθώλ 50 Δπξώ αλά εκέξα (4ώξεο
πξνπόλεζεο), ζύνολο 400 Δσρώ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 6ήκεξνπ πξνγξάκκαηνο
πξνπόλεζεο.
β) Δπίδνκα αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ κέρξη 300 Δσρώ (γηα θάηνηθν εμσηεξηθνύ)
γ) Δπίδνκα δηακνλήο-δηαηξνθήο κέρξη 50 Δπξώ αλά εκέξα/δηαλπρηέξεπζε, ζύλνιν
450 Δσρώ (γηα θάηνηθν εμσηεξηθνύ).
5.2
Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο απνδεκίσζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 1050 Δσρώ αλά
πξόγξακκα πξνπόλεζεο ή ηα 7040 Δπξώ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύκβαζεο. ε
πεξίπησζε ππέξβαζεο ην επηπιένλ θόζηνο ζα επηβαξύλεηαη ν ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ.
5.3
Η ηηµή ζα παξαµείλεη ζηαζεξή µε ππνθείµελε ζε αύμεζε γηα νηνλδήπνηε ιόγν. Ο
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ δειώλεη ξεηώο θαη αλεπηθπιάθησο, όηη παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα
θαη απαίηεζε πνπ έρεη ζρέζε µε ηε κεηαβνιή ησλ ηηµώλ ή απνξξέεη από απηέο ή γηα ιύζε
ηεο ζύµβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, δνζέληνο, όηη ηνλ θίλδπλν ηεο απξόνπηνπ
κεηαβνιήο ησλ νηθνλνµηθώλ ζπλζεθώλ ηνλ ζεσξεί ν ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ σο ελδερόκελν θαη
ηνλ απνδέρεηαη.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσµή ηεο Κ.Ο.Ξ. πξνο ηνλ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ, κεηά ηελ παξαιαβή
ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ από ηνλ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ. ην ηηκνιόγην ζα αλαγξάθνληαη
ηα πξαγκαηηθά έμνδα δηαθίλεζεο, δηακνλήο-δηαηξνθήο θιπ ηα νπνία ζα δηθαηνινγνύληαη
κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά, θαζώο θαη ε ζπλνιηθή απνδεκίσζε πξνπόλεζεο, ζύκθσλα
κε ην πξόγξακκα πξνπνλήζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΤΜΒΑΗ
7.1
Η ύκβαζε ηνπ Πξνπνλεηή κπνξεί λα θαηαγγειζεί ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γ..
γηα ηνπο πην θάησ ιόγνπο:
7.1.1 Λόγν παξαίηεζεο ηνπ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ.
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7.1.2 Λόγν αλαδηάξζξσζεο ησλ Δζληθώλ Οκάδσλ ηεο Κ.Ο.Ξ. ή κε αλάγθεο
δηαηήξεζεο ηεο ζέζεο.
7.1.3 Λόγν πεξηθνπήο ηνπ ζρεηηθνύ θνλδπιίνπ από ηνλ ΚΟΑ.
7.1.4 Λόγν απνδεδεηγκέλεο αδηαθνξίαο ηνπ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ζηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ.
7.1.5 Λόγν ηηκσξίαο ηνπ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην
Καηαζηαηηθό
7.2
ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο δελ θαηαβάιιεηαη θακία απνδεκίσζε πιελ ησλ
δεδνπιεπκέλσλ απνδνρώλ ηνπ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
8.1
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ θαη ε Κ.Ο.Ξ., ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ µε θαιή πίζηε θάζε
δηαθνξά, πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο µεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο
ηεο ζύµβαζεο.
8.2
Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιύλεηαη από ηα Κππξηαθά Γηθαζηήξηα, ζύµθσλα µε
ηελ θείκελε Κππξηαθή Ννµνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Κππξηαθό.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΤΘΤΝΔ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ πεξί
Δζληθώλ νκάδσλ θαη ηεο Πξνθήξπμεο Αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ζηα ζέκαηα πνπ ηνλ
αθνξνύλ θαη ζε όηη άιιν ηνπ αλαηεζεί από ηνλ Σερληθό ύκβνπιν ή ηελ Σερληθή Δπηηξνπή
ή ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Κ.Ο.Ξ.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
10.1 Οη επηθεθαιίδεο ησλ άξζξσλ δελ απνηεινύλ µέξνο ηνπ θεηµέλνπ θαη ηίζεληαη απιά
θαη µόλν γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο αλάγλσζήο ηνπ.
10.2 Ύζηεξα από ηελ αλάγλσζε θαη ηε βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ, νη δύν ζπκβαιιόκελνη
ππέγξαςαλ ηελ παξνύζα ζύµβαζε ζε δύν ίδηα αληίηππα.
10.3 Από ηα δύν αληίηππα ην έλα θαηαηέζεθε ζηελ Κ.Ο.Ξ θαη ην άιιν παξαδόζεθε ζηνλ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ.
Γηα ηελ Κ.Ο.Ξ.
Ο
ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο
ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

……………..……………
Γηάλλεο Υαηδεαξάπεο

……………..……………
Άληξε Νηθνιέηηνπ

Γηα ηνλ Πξνπνλεηή

……………..……………

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
Δπίδοζη και Απόδοζη Αθληηών
Δλεκεξώλεη εγγξάθσο ηελ Σερληθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε θαη ηελ απόδνζε ησλ αζιεηώλ
ηεο Δζληθήο νκάδαο (Έθζεζε Πξνόδνπ Αζιεηή/ηξηαο)
Προπονηηικό Πρόγραμμα - Παροσζιολόγιο
Οξγαλώλεη ην πξνπνλεηηθό πξόγξακκα θαη ηεξεί παξνπζηνιόγην ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ ζηηο
πξνπνλήζεηο ην νπνίν ππνβάιεη θάζε κήλα ζηελ Σερληθή Δπηηξνπή (Παξνπζηνιόγην Μεληαίαο
Πξνπόλεζεο)
Αγώνες - Καμπ προεηοιμαζίας
Δηζεγείηαη ζηελ Σερληθή Δπηηξνπή δηεζλείο αγώλεο θαη θακπ πξνεηνηκαζίαο γηα ηνπο αζιεηέο ηεο
Δζληθήο νκάδαο αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία θαη ην επίπεδό ηνπο
Γιεθνείς σμμεηοτές
Όηαλ ζπλνδεύεη αζιεηέο ζε δηεζλείο αγώλεο εμσηεξηθνύ ή θακπ, ππνβάιεη κεηά ην πέξαο απνζηνιήο,
έθζεζε αξρεγνύ απνζηνιήο κε ηα απνηειέζκαηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηα έμνδα ηνπ ηαμηδηνύ (Πίλαθαο
Γηθαηνιόγεζεο Δμόδσλ Απνζηνιήο)
Δπιλογή αθληηών
πλεξγάδεηαη κε ηνπο πξνπνλεηέο ησλ ζσκαηείσλ θαη ηελ Σερληθή επηηξνπή θαη εηζεγείηαη ηελ επηινγή
αζιεηώλ γηα έληαμε ζηελ Δζληθή νκάδα, ζε δηεζλείο απνζηνιέο αγώλσλ θαη θακπ πξνεηνηκαζίαο
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