ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ»
(εφεξής «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού
62, έχοντας ως σκοπό την συνεχή ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου και
βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής των αθλητικών δραστηριοτήτων οργανώνει πρόγραμμα
οικονομικής ενίσχυσης των τοπικών σωματείων - μελών των πενήντα τριών (53) Ενώσεων
Ποδοσφαιρικών Σωματείων μέσω των εν λόγω Ενώσεων (εφεξής «το Χορηγικό Πρόγραμμα»).
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Χορηγικό Πρόγραμμα έχουν οι πενήντα τρεις (53) Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων υπό την προϋπόθεση ότι στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης που προτίθεται να συμμετέχει στο Χορηγικό Πρόγραμμα (εφεξής «η
Ενδιαφερόμενη Ένωση») και όσων έχουν αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους
αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της Ενδιαφερόμενης
Ένωσης ή συμμετέχουν σε επιτροπές ή σε άλλα νομικά πρόσωπα που η Ενδιαφερόμενη
Ένωση έχει συστήσει, δεν συντρέχουν τα εξής κωλύματα:
α) αμετάκλητη καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα,
β) αμετάκλητη καταδίκη για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο, σε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι (6)μηνών,
γ) άσκηση ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε κακούργημα, μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο
απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
δ) στέρηση με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση των πολιτικών του δικαιωμάτων, και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση,
ε) τιμωρία κατά τις διατάξεις του αθλητικού νόμου (ν. 2725/1999, όπως ισχύει), και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
Προς τούτο, η Ενδιαφερόμενη Ένωση υποχρεούται να προσκομίσει στην Εταιρεία τα εξής
έγγραφα:
 Υπεύθυνη δήλωση (α) από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και (β)
από όσους έχουν αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους αρμοδιότητα ή έργο σχετικά
με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της Ένωσης ή συμμετέχουν σε επιτροπές ή σε
άλλα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί κάθε είδους αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με
την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της Ένωσης, με την οποία θα δηλώνονται επί
λέξει τα ακόλουθα:
«Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα παρακάτω κωλύματα:
που η Ενδιαφερόμενη Ένωση έχει συστήσει, δεν συντρέχουν τα εξής κωλύματα:
α) αμετάκλητη καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα,
β) αμετάκλητη καταδίκη για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο, σε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι (6)μηνών,
γ) άσκηση ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε κακούργημα, μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο
απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
δ) στέρηση με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση των πολιτικών του δικαιωμάτων, και για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση,
ε) τιμωρία κατά τις διατάξεις του αθλητικού νόμου (ν. 2725/1999, όπως ισχύει), και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
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Δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη, η άρση των συνεπειών της καταδίκης και η
αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής, ούτε και η
παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση.»
Διευκρινίζεται ότι το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος θα πρέπει να θεωρηθεί από
αρμόδια υπηρεσία (όπως ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα).
Καταστατικό της Ενώσεώς σας.
Επικυρωμένο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης από την οποία να προκύπτει η εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Επικυρωμένο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου από το οποίο να προκύπτει η συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και επικυρωμένο/α Πρακτικό/ά Διοικητικού Συμβουλίου
αναφορικά με τυχόν αντικατάσταση Μέλους/ών του Διοικητικού Συμβουλίου (εάν συντρέχει
περίπτωση αντικατάστασης Μέλους/ών του Διοικητικού Συμβουλίου).
Επικυρωμένο/α Πρακτικό/ά Διοικητικού Συμβουλίου από το/α οποίο/α να προκύπτει η
σύσταση επιτροπής/ών στην/στις οποία/ες έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης κάθε είδους αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή
διαχείριση της Ένωσης (εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση).
Επικυρωμένο/α Πρακτικό/ά Διοικητικού Συμβουλίου από το/α οποίο/α να προκύπτει η
ανάθεση κάθε είδους αρμοδιότητας ή έργου σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή
διαχείριση της Ένωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως σε τρίτα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα (εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση).
Επικυρωμένο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεώς σας από το οποίο να
προκύπτει ότι η Ένωσή σας αποδέχεται την συμμετοχή της στο χορηγικό πρόγραμμα και
εξουσιοδοτεί εκπρόσωπο αυτής να υπογράψει τους σχετικούς Όρους Συμμετοχής.
Έντυπο Όρων Συμμετοχής υπογεγραμμένο.

2. Η οικονομική ενίσχυση εκάστης Ενδιαφερόμενης Ενώσεως ανέρχεται μέχρι το ποσόν των
είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), ποσόν το οποίο η Ενδιαφερόμενη Ένωση υποχρεούται να
διαθέσει αποκλειστικά και μόνο (είτε σωρευτικά είτε διαζευκτικά) για τους κατωτέρω λόγους:
(α) για την αγορά αθλητικού εξοπλισμού για τα σωματεία-μέλη της ή/και
(β) για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για τα σωματεία-μέλη της ή/και
(γ) για την ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών που ανήκουν στα σωματεία-μέλη της.
3. Υπό τον όρο προσκόμισης της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στον όρο 1, εδάφιο β’,
του παρόντος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στην Ενδιαφερόμενη Ένωση το ποσόν των δέκα
χιλιάδων ευρώ (€10.000) εντός ενός [1] μηνός από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.
Για την καταβολή του υπολοίπου ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), η Ενδιαφερόμενη
Ένωση υποχρεούται, μέχρι την ημερομηνία λήξης του Χορηγικού Προγράμματος, να
προσκομίσει παραστατικά από τα οποία θα προκύπτει ότι η Ενδιαφερόμενη Ένωση έχει
διαθέσει το συνολικό ποσόν των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) για την αγορά αθλητικού
εξοπλισμού για τα σωματεία-μέλη της ή/και για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για τα σωματείαμέλη της ή/και για την ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών που ανήκουν στα σωματεία-μέλη της.
Διευκρινίζεται ότι οι ημερομηνίες των εν λόγω παραστατικών θα πρέπει να είναι μεταγενέστερες
της ημερομηνίας υπογραφής του παρόντος.
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4. Σε περίπτωση που η αξία των προσκομισθέντων παραστατικών δεν ισούται με συνολικό
ποσόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000)
(α) αλλά είναι ανώτερη των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), η Εταιρεία υποχρεούται να
καταβάλλει στην Ενδιαφερόμενη Ένωση ποσόν ίσο με το ποσόν κατά το οποίο η αξία των
προσκομισθέντων παραστατικών υπερβαίνει το ποσόν των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000).
(β) αλλά είναι κατώτερη των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), η Ενδιαφερόμενη Ένωση
υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία ποσόν ίσο με το ποσόν κατά το οποίο η αξία των
προσκομισθέντων παραστατικών είναι κατώτερη του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000)
και η Εταιρεία δεν θα έχει ουδεμία υποχρέωση έναντι της Ενδιαφερόμενης Ένωσης, άλλως η
Ενδιαφερόμενη Ένωση παραιτείται ρητά και κατηγορηματικά οιασδήποτε αξίωσης ή
δικαιώματος έναντι της Εταιρείας που να πηγάζει από το παρόν.
5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκτιμήσει, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, ότι οιαδήποτε
δαπάνη περιγράφεται στα προσκομισθέντα παραστατικά δεν εμπίπτει στις κατηγορίες των
δαπανών που περιγράφονται στον όρο 2 του παρόντος.
6. Η Ενδιαφερόμενη Ένωση υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση
που στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενδιαφερόμενης Ένωσης και
όσων έχουν αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με την
εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της Ενδιαφερόμενης Ένωσης ή συμμετέχουν σε
επιτροπές ή σε άλλα νομικά πρόσωπα που η Ενδιαφερόμενη Ένωση έχει συστήσει, προκύψει
οιοδήποτε εκ των κωλυμάτων ορίζονται στον όρο 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης της Ενδιαφερόμενης Ενώσεως με την υποχρέωση που ορίζεται στο
προηγούμενο εδάφιο του παρόντος όρου, η Ενδιαφερόμενη Ένωση θα αποβάλλεται
αυτοδικαίως από το Χορηγικό Πρόγραμμα και θα υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε ποσόν
έλαβε από την Εταιρεία δυνάμει του παρόντος.
7. Ως ημερομηνία λήξης του Χορηγικού Προγράμματος ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2016.
8. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά
ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών
ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων
φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζημίως από τις υποχρεώσεις
της.
9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του παρόντος,
τοιαύτης τροποποίησης γνωστοποιούμενης κάθε φορά εγγράφως στην Ενδιαφερόμενη Ένωση.
10. Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό
δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Ημερομηνία:
Για την Ενδιαφερόμενη Ένωση

ΟΠΑΠ Α.Ε.
Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 62, Τ.Κ. 121 32, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.: 210 5798800, FAX: 210 5798342
www.opap.gr

WORLD LOTTERY ASSOCIATION CERTIFIED
WLA RESPONSIBLE GAMING FRAMEWORK
LEVEL 3

