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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2021 

 

Στην Λεμεσό σήµερα ………………., ηµέρα …………….. του έτους 2021 στα γραφεία της 

Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, στην ΛΕΜΕΣΟ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

αφ΄ ενός µεν, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας καλούμενη στο εξής «ΚΟΞ», που 

εδρεύει στην Λεμεσό, εκπροσωπούμενη νοµίµως στο παρών ιδιωτικό συμφωνητικό, 

δυνάµει του καταστατικού της, από τον Πρόεδρο Φούρναρη Αντώνη και το Γενικό 

Γραμματέα Ταλιώτη Κωνσταντίνο και 

 

αφ΄ ετέρου του ………………….. καλούμενος στο εξής «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ», που διαμένει 

στ…. ……………, οδός ………………………. τηλ. ………………. και µε Αριθµό Δελτίου 

Ταυτότητας: …………………. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω, που η 

ισχύς τους δεν µπορεί να αναιρεθεί µε καµία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται σ’ 

αυτή τη σύµβαση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Κ.Ο.Ξ, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, αναθέτει, µέσω αυτής της σύµβασης 

στον αντισυμβαλλόμενο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ  την θέση του Ομοσπονδιακού προπονητή της 

Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. …………… Πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Ξ. και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις 

υπηρεσίες του όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση. 

 

Η παρούσα σύµβαση αφορά παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

δεν καλύπτεται ως προς την Κοινωνική Ασφάλιση και καµία απαίτηση δεν υπάρχει από 

την Κ.Ο.Ξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 :   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Ομοσπονδιακού προπονητή είναι αθροιστικά 

τα εξής:  

2.1 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ξιφασκία ή με δίπλωμα 

προπονητή από αναγνωρισμένη Εθνική Ομοσπονδία μέλος της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Ξιφασκίας 

2.2 Να εργάστηκε για τουλάχιστον 2 χρόνια σε Εθνική ομάδα   

2.3 Να υπήρξε αθλητής ξιφασκίας με 4 χρόνια ενεργό δράση σε Εθνική ομάδα  

2.4 Nα γνωρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την Ελληνική γλώσσα. 

2.5 Παρακολούθηση σεμιναρίων θα λαμβάνεται σαν επιπρόσθετο προσόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 :   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

3.1 Τα καθήκοντα του Ομοσπονδιακού Προπονητή περιγράφονται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α», τα οποία ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ θα διεκπεραιώνει μετά από εντολή και σε 

απόλυτη συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο ή/και την Τεχνική Επιτροπή της Κ.Ο.Ξ. 

3.2 Οι ειδικές υποχρεώσεις του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ είναι οι παρακάτω: 
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3.2.1 Οργάνωση προγράμματος προπόνησης της Εθνικής ομάδας κάθε τρίμηνο 

για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα σύμβαση, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 3.2.1.2 Ατομική προπόνηση όλων των αθλητών της Εθνικής ομάδας στο 

Εθνικό προπονητήριο, σε συνεννόηση με τους αθλητές. 

 3.2.1.2 Ομαδική προπόνηση όλων των αθλητών της Εθνικής ομάδας 

3.2.2 Συνοδεία αποστολής αθλητών της Εθνικής ομάδας σε Διεθνείς αγώνες 

εξωτερικού και παροχή τεχνικών οδηγιών στους αθλητές. 

   

ΑΡΘΡΟ 4 :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εν λόγω σύµβαση µεταξύ της «Κ.Ο.Ξ.» και του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ έχει διάρκεια 8 μηνών 

και συγκεκριμένα από 01-01-2021 έως 31-08-2021, με δικαίωμα ανανέωσης από το Δ.Σ. 

της ΚΟΞ για περίοδο επιπλέον 4 μηνών και συγκεκριμένα από 01-09-2021 έως 31-12-

2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 :  ΤΙΜΗ 

5.1 Το κόστος της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί στην Κ.Ο.Ξ. µε την παρούσα 

σύµβαση για τις εργασίες του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ορίζεται σε:  

 α) Αποζημίωση προπόνησης-οδοιπορικών 50 Ευρώ ανά ημέρα (4ώρες 

προπόνησης). 

 β) Επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου μέχρι 320 Ευρώ (για κάτοικο εξωτερικού) 

 γ) Επίδομα διαμονής-διατροφής μέχρι 50 Ευρώ ανά ημέρα/ διανυκτέρευση (για 

κάτοικο εξωτερικού). 

5.2 Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει τα 1100 Ευρώ ανά 

πρόγραμμα προπόνησης ή τα 5000 Ευρώ με την ολοκλήρωση της σύμβασης. Σε 

περίπτωση υπέρβασης το επιπλέον κόστος θα επιβαρύνεται ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ. 

5.3 Η τιµή θα παραµείνει σταθερή µη υποκείµενη σε αύξηση για οιονδήποτε λόγο. Ο 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα 

και απαίτηση που έχει σχέση µε τη μεταβολή των τιµών ή απορρέει από αυτές ή για λύση 

της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, δοθέντος, ότι τον κίνδυνο της απρόοπτου 

μεταβολής των οικονοµικών συνθηκών τον θεωρεί ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ως ενδεχόμενο και 

τον αποδέχεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή της Κ.Ο.Ξ. προς τον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την παραλαβή 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ. Στο τιμολόγιο θα αναγράφονται 

τα πραγματικά έξοδα διακίνησης, διαμονής-διατροφής κλπ τα οποία θα δικαιολογούνται 

με τα ανάλογα παραστατικά, καθώς και  η συνολική αποζημίωση προπόνησης, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα προπονήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 :  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1 Η Σύμβαση του Προπονητή μπορεί να καταγγελθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. 

για τους πιο κάτω λόγους: 

 7.1.1   Λόγο παραίτησης του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ. 
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 7.1.2  Λόγο αναδιάρθρωσης των Εθνικών Ομάδων της Κ.Ο.Ξ. ή  μη ανάγκης 

διατήρησης της θέσης. 

 7.1.3  Λόγο περικοπής του σχετικού κονδυλίου από τον ΚΟΑ. 

 7.1.4  Λόγο αποδεδειγμένης αδιαφορίας του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ στην παροχή των 

υπηρεσιών του. 

 7.1.5  Λόγο τιμωρίας του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 

Καταστατικό 

7.2 Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση πλην των 

δεδουλευμένων αποδοχών του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8.1 Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ και η Κ.Ο.Ξ., θα προσπαθούν να ρυθμίζουν µε καλή πίστη κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 

της σύµβασης.  

8.2 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Κυπριακά Δικαστήρια, σύµφωνα µε 

την κείμενη Κυπριακή Νοµοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Κυπριακό.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 :   ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού περί 

Εθνικών ομάδων και της Προκήρυξης Αγωνιστικής περιόδου, στα θέματα που τον 

αφορούν και σε ότι άλλο του ανατεθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο ή την Τεχνική Επιτροπή 

ή το Διοικητικό συμβούλιο της Κ.Ο.Ξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 :    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

10.1 Οι επικεφαλίδες των άρθρων δεν αποτελούν µέρος του κειµένου και τίθενται απλά 

και µόνο για την διευκόλυνση της ανάγνωσής του. 

10.2 Ύστερα από την ανάγνωση και τη βεβαίωση των ανωτέρω, οι δύο συμβαλλόμενοι 

υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση σε δύο ίδια αντίτυπα. 

10.3 Από τα δύο αντίτυπα το ένα κατατέθηκε στην Κ.Ο.Ξ και το άλλο παραδόθηκε στον 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ. 
 

Για την Κ.Ο.Ξ. Για τον Προπονητή 

 
Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

……………..…………… 
Αντώνης Φούρναρης 

Ο 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

……………..…………… 
Κωνσταντίνος Ταλιώτης 

 
 

……………..…………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επίδοση και Απόδοση Αθλητών 

Ενημερώνει εγγράφως την Τεχνική Επιτροπή σχετικά με την επίδοση και την απόδοση των αθλητών 

της Εθνικής ομάδας (Έκθεση Προόδου Αθλητή/τριας) 

Προπονητικό Πρόγραμμα - Παρουσιολόγιο 

Οργανώνει το προπονητικό πρόγραμμα και τηρεί παρουσιολόγιο συμμετοχής των αθλητών στις 

προπονήσεις το οποίο υποβάλει στην Τεχνική Επιτροπή (Παρουσιολόγιο Προπόνησης) 

Αγώνες - Καμπ προετοιμασίας 

Εισηγείται στην Τεχνική Επιτροπή διεθνείς αγώνες και καμπ προετοιμασίας για τους αθλητές της 

Εθνικής ομάδας ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία και το επίπεδό τους 

Διεθνείς Συμμετοχές 

Όταν συνοδεύει αθλητές σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού ή καμπ, υποβάλει μετά το πέρας αποστολής, 

έκθεση αρχηγού αποστολής με τα αποτελέσματα, τις διαπιστώσεις και τα έξοδα του ταξιδιού (Πίνακας 

Δικαιολόγησης Εξόδων Αποστολής) 

Επιλογή αθλητών  

Συνεργάζεται με τους προπονητές των σωματείων και την Τεχνική επιτροπή και εισηγείται την επιλογή 

αθλητών για ένταξη στην Εθνική ομάδα, σε διεθνείς αποστολές αγώνων και καμπ προετοιμασίας. 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής για τα πιο πάνω δύναται να περιλαμβάνει προπονήσεις 

παιδιών μικρότερων ηλικιών και συνεπώς για το σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η ικανοποιητική γνώση 

της ελληνικής γλώσσας. 

 


