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Σχετικά µε την ανωτέρω σύµβαση, στην έκθεση του Νοµικού Ελέγχου σηµειώνονται τα εξής: 

� Η Σύµβαση έχει χαρακτήρα συµφωνητικού προθέσεων στα περισσότερα σηµεία της 
συµφωνίας. Εξάλλου, η οριστική συµφωνία παραχώρησης και η παράδοση της έκτασης 
όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο (κατασκευή γηπέδου) τελεί υπό την αίρεση της λήψης 
σύµφωνης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ, καθώς και από τη λήψη της 
απαραίτητης για την κατασκευή οικοδοµικής αδείας. Πρόκειται για γεγονότα µελλοντικά και, 
σε ορισµένο βαθµό, αβέβαια, για τη συνδροµή των οποίων µπορεί να απαιτηθεί ουσιώδης 
µεταβολή και των έως σήµερα συµφωνηθέντων. Από το καταστατικό της ΑΕΚ δεν προκύπτει 
ότι η λήψη απόφασης για την παραχώρηση της έκτασης στην οποία θα κατασκευασθεί το 
έργο εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Παρά ταύτα, τούτο προβλέπεται 
από τη σύµβαση παραχώρησης. Στη Σύµβαση δεν ορίζεται συγκεκριµένος χρόνος έναρξης 
ανέγερσης και ολοκλήρωσης γηπέδων ή του συνόλου του έργου. 

� Στη Σύµβαση αναφέρεται ότι το έργο θα υλοποιηθεί µε τη διαδικασία των δηµοσίων έργων. 
Σύµφωνα µε την Εταιρία η διαδικασία των δηµοσίων έργων θα εφαρµοστεί στο µέρος του 
έργου που αναµένεται ότι θα χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, µε ποσό € 20 
εκατ. περίπου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Η χρηµατοδότηση αυτή εκτιµάται από την 
Εταιρία ότι θα διατεθεί και θα χρησιµοποιηθεί στη 2η Φάση του έργου. Επισηµαίνεται ότι µε 
την υπ’ αριθ 304/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας του έτους 2014, στον οποίο προβλέπεται 
σχετικό κονδύλι ύψους € 20 εκατ. για την κατασκευή του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. 
Από την απόφαση δεν προκύπτει ο δικαιούχος του ποσού. ∆εν ορίζονται συγκεκριµένες 
πρόσοδοι της Εταιρίας ή της ΑΕΚ από τη σύµβαση παραχώρησης (π.χ. µε βάση τα έσοδα 
από τα εισιτήρια της ΠΑΕ), ούτε διασφαλίζεται η χρήση του έργου από τη µέλλουσα να 
συσταθεί ΠΑΕ. Προβλέπεται γενικά ότι η Εταιρία θα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα 
εκµετάλλευσης του έργου αλλά και ότι η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της οριστικής 
σύµβασης παραχώρησης θα διατηρεί στο ακέραιο έναντι της ΠΑΕ, που τυχόν θα συστήσει 
στο µέλλον, τα δικαιώµατά της εκ της παραχώρησης του ονόµατος και του σήµατός της, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 2725/1999. Επισηµαίνεται ότι τα άρθρα 56 και 67 Ν. 
2725/1999 που ρυθµίζουν συναφή θέµατα ορίζουν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

− Ότι η αθλητική ανώνυµη εταιρία, που έχει µισθώσει οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, 
έχει το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης των πάσης φύσεως διαφηµιστικών 
χώρων αυτής στη διάρκεια των επίσηµων ή φιλικών αγώνων της εφόσον θεωρείται, 
σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς, γηπεδούχος.  

− Ότι η ως άνω εκµετάλλευση των διαφηµιστικών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων 
περιλαµβάνει όλους τους χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους 
τηλεθεατές, σε περιπτώσεις τηλεοπτικών µεταδόσεων των αγώνων. Για την 
παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των διαφηµιστικών χώρων και τους 
όρους αυτής απαιτείται συµφωνία του ιδιοκτήτη ή εκµισθωτή κατά περίπτωση της 
αθλητικής εγκατάστασης, της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυµης εταιρίας ή του 
σωµατείου και του φυσικού ή νοµικού προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση. 

− Ότι η µισθώτρια εταιρία οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκµισθωτή κατά 
περίπτωση του γυµναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης ποσοστό 15% του 
συνολικού τιµήµατος της οικείας σύµβασης. 

− Ότι συµβάσεις παραχώρησης σε τρίτους, από τον ιδιοκτήτη ή τον εκµισθωτή, κατά 
περίπτωση, της αθλητικής εγκατάστασης, των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 
διαφηµιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων της µισθώτριας δεν έχουν 
εφαρµογή ως προς τους αγώνες αυτούς.  

− Ότι επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µεταξύ Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρίας 
(Π.Α.Ε.) που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία επαγγελµατικού πρωταθλήµατος και 
ιδιοκτήτη σωµατειακών αθλητικών εγκαταστάσεων, µε την οποία µπορεί να 
παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου, υπό τον όρο της 
ανάληψης από την µισθώτρια Π.Α.Ε όλων των δαπανών συντήρησης του χλοοτάπητα. 

−  Ότι Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρίες (Π.Α.Ε.), που αγωνίζονται στην ανώτατη 
κατηγορία του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος και χρησιµοποιούν σωµατειακές 
αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουν το δικαίωµα προνοµιακά να συνάπτουν σύµβαση 
µίσθωσης µε τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω εγκαταστάσεων σε ελεύθερους και µη 
προοριζόµενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο 
πάνω εγκαταστάσεις, µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση των χώρων αυτών.  

− Ότι το ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωµατείο υποχρεούται να παραχωρεί σε αυτήν, στην 
περίπτωση που το ζητήσει, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των 
αναγκών συµµετοχής της οµάδας της σε επίσηµες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και 
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όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιµασίας των αθλητών της έναντι 
ανταλλάγµατος.  

� Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εκ του νόµου εισάγεται πλήθος περιορισµών ως προς τη 
δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση 
µίσθωσής τους από αθλητική ανώνυµη εταιρία, ότι εφόσον ιδρύσει ΠΑΕ η ΑΕΚ, η ΠΑΕ θα 
έχει δικαίωµα (αλλά όχι υποχρέωση) µίσθωσης και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων 
και των περί αυτών χώρων για εµπορική εκµετάλλευση καθώς και ότι η ΑΕΚ θα έχει 
δικαίωµα να εισπράττει απευθείας συγκεκριµένα ποσά από την εκµετάλλευση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω όµως δεν δηµιουργούν οποιοδήποτε ζήτηµα ως προς την 
ανέγερση του γηπέδου αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ρυθµιστούν οι σχετικές 
λεπτοµέρειες στην οριστική σύµβαση παραχώρησης.  

Επισηµαίνεται ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έχει 
προωθηθεί σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης αρκετών από τα θέµατα που αφορούν την κατασκευή νέου 
γηπέδου της ΑΕΚ το οποίο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, λήγουσα στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 
Ωστόσο, το Σχέδιο Ρύθµισης δεν έχει κανονιστική ισχύ, δεν διασφαλίζεται ότι θα γίνει νόµος του 
κράτους ή ότι αυτό θα συµβεί χωρίς ουσιώδη µεταβολή του υφιστάµενου περιεχοµένου του. 
 
Σχετικά µε την προαναφερόµενη σύµβαση βλέπε και τους παράγοντες κινδύνου 2.2.1 «Στην από 
18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης και Πολιτισµού Αγία Σοφία 
Νέα Φιλαδέλφεια µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ δεν ορίζονται συγκεκριµένες πρόσοδοι της 
Εταιρίας », 2.3.1 «Η από 18.11.2013 σύµβαση για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισµού Μνήµης 
και Πολιτισµού Αγία Σοφία Νέα Φιλαδέλφεια µεταξύ της Εταιρίας και της ΑΕΚ, και η παραχωρούµενη 
έκταση, βασίζονται/υπόκεινται σε µελλοντικά και, σε ορισµένο βαθµό, αβέβαια γεγονότα» και 2.3.2 
«Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την οµαλή εκπλήρωση των όρων των συµβάσεων που συνάπτει η 
Εταιρία µε τρίτους, στο πλαίσιο των συµβάσεων µε την ΑΕΚ» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  
 

3.4.3.3 Το από 12.09.2013 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας µε την 
επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ 
Α.Ε.») 

 

• Αντικείµενο: Η Εταιρία εξασφαλίζει έναντι αµοιβής στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαιώµατα και παροχές που 
θα χορηγηθούν µέσω του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ (το «χορηγικό πακέτο»). 

Τα δικαιώµατα και οι αντιπαροχές που περιλαµβάνονται στο χορηγικό πακέτο, µεταξύ άλλων, 
αφορούν:  

• Χρήση συµβόλων και τίτλων της ΑΕΚ για επικοινωνιακές ανάγκες του ΟΠΑΠ Α.Ε. κατόπιν 
έγγραφης έγκρισης της Εταιρίας, και ειδικότερα χρήση της φράσης «PLATINUM Χορηγός» 
του ποδοσφαιρικού σήµατος της ΑΕΚ, χρήση του σήµατος του ποδοσφαιρικού τµήµατος της 
ΑΕΚ, χρήση της οµαδικής φωτογραφίας του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ. 

• Πρόγραµµα αξιοποίησης αθλητικού ιµατισµού, ήτοι παρουσία λογοτύπου του ΟΠΑΠ Α.Ε. 
στον αθλητικό ιµατισµό της ΑΕΚ.  

• ∆υνατότητα του ΟΠΑΠ Α.Ε. για αποστολή µέσω του ποδοσφαιρικού τµήµατος της ΑΕΚ 
ενηµερωτικών e-mails, Bulk SMS ή/και φυλλαδίων προς την βάση δεδοµένων της ΑΕΚ για 
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε δικά του έξοδα. 

• ∆ικαιώµατα εικόνας των παικτών (image rights) της ΑΕΚ κατόπιν έγγραφης έγκρισης του 
ποδοσφαιρικού της τµήµατος.  

• ∆ικαιώµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του ΟΠΑΠ Α.Ε. σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις της Εταιρίας. 

• ∆ικαιώµατα µε απόλυτη προτεραιότητα επιλογής σχετικά µε την παρουσία του λογοτύπου 
του ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη διάρκεια όλων των εντός έδρας αγώνων σε LED ή ad-time ή σε 
σταθερές διαφηµιστικές πινακίδες ή σε διάφορα σηµεία του αγωνιστικού χώρου (π.χ. πάνελ 
χορηγών, κτλ.), στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΑΕΚ (µέσω banners, κτλ.), στο διαφηµιστικό 
και ενηµερωτικό υλικό (εφαρµογές για iPhone & Android, blogs, κτλ.) και τα έντυπα µέσα 
(match program, κτλ.) της ΑΕΚ, σε εφηµερίδες επιλογής της Εταιρίας και στις όψεις των 
εισιτηρίων και των προσκλήσεων.  

• ∆ικαιώµατα αξιοποίησης των οπτικοακουστικών υποδοµών του σταδίου ΟΑΚΑ, για την 
προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών του ΟΠΑΠ Α.Ε. (matrix, scroll bar, κτλ.). 

• Παραχώρηση κατά προτεραιότητα επιχειρηµατικών προνοµίων προς τον ΟΠΑΠ Α.Ε. (πχ. 
προωθητικές ενέργειες, φιλοξενία σε σουίτα, δωρεάν εισιτήρια, κτλ.), προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη co-branded προϊόντων και υπηρεσιών για την προώθηση και την παροχή 
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