
                                   
 

Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια & Κλήρωση  

«ΤΥΧΕΡΗ ΜΕΡΑ» 

Η εταιρεία με την επωνυμία «21 GAMING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία έχει έδρα 

στo Χαλάνδρι Αττικής  επι της οδού Παπανικολή 40 (εφεξής καλούμενη χάριν 

συντομίας ως «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια & κλήρωση με την 

ονομασία “OPAP PLAY Τυχερή Μέρα” (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»). 

Αποδοχή των όρων 

1.- Δικαίωμα Συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 
άνω των 21 ετών που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι κάτοχος 
ατομικής κάρτας παίκτη του ΟΠΑΠ, και θα ακολουθήσει όλα τα βήματα που 
αναφέρονται παρακάτω στον όρο (3). 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ατόμων κάτω των 21 ετών. Συμμετοχές ατόμων κάτω 
των 21 ετών θα θεωρούνται αυτομάτως άκυρες. 
Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται: 

α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των θυγατρικών ή/και 
συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, 

β) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην οργάνωση και διαχείριση του 
διαγωνισμού και της κλήρωσης, 

γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και 
δεύτερο (β’) βαθμό. 

2.- Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. 

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί στο κατάστημα ΟΠΑΠ PLAY του Διοργανωτή που βρίσκεται στην 
διεύθυνση 1ο χλμ. Αγρινίου Αντιρρίου από την Πέμπτη 03/10/2019 μέχρι το Σάββατο 05/10/2019 κατά 
τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος. 

3.- Τρόπος Συμμετοχής. 

Όσοι επισκεφθούν το κατάστημα ΟΠΑΠ PLAY του Διοργα-νωτή κατά τις ημέρες και 
ώρες που θα διεξάγεται σε αυτό η Προωθητική Ενέργεια, θα έχουν την ευκαιρία να 
λάβουν μέρος στην ενέργεια και να διεκδικήσουν το δώρο της κλήρωσης. 

3.- Τρόπος Συμμετοχής. Όσοι επισκεφθούν το κατάστημα ΟΠΑΠ PLAY του 
Διοργανωτή κατά τις ημέρες και ώρες που θα διεξάγεται σε αυτό η Προωθητική 
Ενέργεια, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην ενέργεια και να διεκδικήσουν 
το δώρο της κλήρωσης. 
Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης, με το check-in στο κατάστημα με χρήση της ατομικής 



                                   
κάρτας παίκτη του ΟΠΑΠ που διαθέτει, λαμβάνει από τον ειδικό μηχάνημα της 
Διοργανώτριας ένα κουπόνι κλήρωσης, εφόσον επιθυμεί, ένα κουπόνι που φέρει 
μοναδικό κωδικό αριθμό (barcode). Το κουπόνι παραμείνει στα χέρια του παίκτη, 
ώστε να μπορεί να ελέγξει το αποτέλεσμα της κληρώσεως σκανάρωντας το barcode 
στο ειδικό μηχάνημα της Διοργανώτριας. 

Διευκρινίσεις: 

 
α) Για την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ΔΕΝ απαιτείται ο επισκέπτης να 
παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι σε Παιγνιομηχάνημα,  

β) Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται μία συμμετοχή ανά μιάμιση (1.30) ώρα της 
Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας.  

4.- Δώρο της Προωθητικής Ενέργειας Από την κλήρωση που θα διεξαχθεί, θα 
αναδειχθούν τέσσερις (4) τυχεροί νικητές που θα κερδίσουν: 
1 ΔΩΡΟ-ΕΠΙΤΑΓΗ 50 EYΡΩ 
 

5.- Ανάδειξη – Ενημέρωση Νικητή. Ο Νικητής της Προωθητικής Ενέργειας θα 
αναδειχθεί με κλήρωση. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλες οι συμμετοχές που θα 
έχουν λάβει μέρος με το check in τους στο ειδικό μηχάνημα της εταιρίας Lotaria S.A. 
κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Ανακοίνωση σχετικά με τον τόπο, την 
ημέρα και την ώρα της κλήρωσης θα ευρίσκεται αναρτημένη στον χώρο του 
καταστήματος του Διοργανωτή, στην αφίσα της Προωθητικής Ενέργειας. Νικητής του 
πρώτου δώρου ανακηρύσσεται ο κάτοχος του κουπονιού, του οποίου το νούμερο θα 
εξαχθεί πρώτο από την ανωτέρω γεννήτρια (ειδικο μηχάνημα της LOTARIA S.A.) και 
αφού προηγηθεί προφορική κήρυξη της κληρώσεως και του πρώτου δώρου. Με την 
ανωτέρω διαδικασία , ανακηρύσσονται και οι υπόλοιποι νικητές της κληρώσεως. 
Έκαστο κουπόνι μπορεί να κερδίσει άπαξ και μόνον. Σε περίπτωση εξαγωγής του 
αυτού αριθμού κουπονιού σε δύο ή περισσότερες , διαδοχικές ή μη κληρώσεις, η 
εμφάνιση του αριθμού αυτού, σε κλήρωση μεταγενέστερη αυτής κατά την οποία το 
πρώτον τυχόν εμφανίστηκε, θεωρείται ως μη γενόμενη και επακολουθεί 
επανακλήρωση.  

6.- Παραλαβή του Δώρου. Οι νικητές της κληρώσης θα παραλάβούν το δώρο τους 
από το κατάστημα ΟΠΑΠ PLAY του Διοργανωτή. Για την παραλαβή του δώρου είναι 
απαραίτητη η επίδειξη του λαχνού ή της κάρτας ΟΠΑΠ Play καθώς και η 
συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής.  

7.- Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη 
διάθεση του Δώρου. 
50 ΕΥΡΩ ΔΩΡΟ-ΕΠΙΤΑΓΗ - Η χρήση της δωροεπιταγής διέπεται από τους όρους & 
προϋποθέσεις χρήσης που ορίζει ο εκδότης της. Η Διοργανώτρια και η ΟΠΑΠ Α.Ε. 
ουδεμία απολύτως ευθύνη θα φέρουν για την χρήση της δωρο-επιταγής.  

8.- Δημοσιότητα Όρων. Οι παρόντες όροι συμμετοχής θα είναι αναρτημένοι στο 
κατάστημα ΟΠΑΠ PLAY του Διοργανωτή. 

9.- Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει ή/ 
και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να τροποποιήσει 



                                   
οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων της Διάρκειας, της 
αντικατάστασης του Δώρου με άλλο ανάλογης αξίας, ως και της κληρώσεως) για 
οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας σχετικά μέσω 
ανακοίνωσης που θα αναρτάται εντός του καταστήματος ΟΠΑΠ PLAY του 
Διοργανωτή, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την 
ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.  

10.- Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Προωθητικής 
Ενέργει-ας, η εταιρεία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Λεωφ. Αθηνών 112, Αθήνα, τηλ. 210-5798800) 
ως υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο περί προσωπικών δεδομένων και ο 
Διοργανω-τής ως εκτελών την επεξεργασία, συλλέγουν από τους συμμετέχοντες τα 
εξής στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο και β) τηλέφωνο, όπως αυτά δηλώνονται από τους 
ίδιους και καταχωρούνται από τον πράκτορα κατά την συμμετοχή τους. Με τη 
συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην 
τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των 
προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από 
την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω 
ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της 
διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας, της ανακήρυξης του Νικητή, της δημο-
σίευσης των αποτελεσμάτων και της παράδοσης του Δώρου. Η τήρηση των 
ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις 
Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους. Μετά 
την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή του δώρου, τα προ-σωπικά 
δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν. Οι συμμετέχοντες ενημερώ-νονται ότι, 
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/ 1997, όπως ισχύει, διατη-ρούν το 
δικαίωμα να γνωρίζουν εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν 
αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβα-σης), καθώς 
και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των 
δεδομένων που τους αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης). Για την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους θα απευθύνονται στην «ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Λεωφ. Αθηνών 112, Αθήνα, 
τηλ. 210-5798800). Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, των αναφερόμενων σε όλα τα άρθρα της 
παρούσης. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καταγραφής και 
δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την παράδοση του 
δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς  

11. - Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν 
της παραλαβής του για οιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η 
Διοργανώτρια. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα 
αντικατάστατα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται.  

12. - Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και 
εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των 
αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία 
επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει 
οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για 
διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος των 
συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε 



                                   
οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον 
παρόντα Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.  

13.- Αποδοχή των Όρων. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και 
κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των 
Αθηνών. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και 
αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου 
του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς 
τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής 
της αιτίας. Όροι Χρήσης Παιγνιομηχανημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε τυχερά 
παίγνια με Παιγνιομηχανήματα σε άτομα κάτω των 21 ετών καθώς και στους 
αυτοαποκλειόμενους. Μόνο άτομα άνω των 21 και μη αυτο-αποκλειόμενοι δύναται να 
εισέλθουν και να παίξουν στα καταστήματα ΟΠΑΠ PLAY. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ρυθμίζεται 
και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), με 
στοιχεία επικοινωνίας: Ε.Ε.Ε.Π. (Εποπτεύουσα αρχή) Πλατεία Μαυροκορδάτου και 
Αχαρνών 17, 104 38 Αθήνα Τηλέφωνο: + 30 211 1075000 Fax: + 30 211 1075005 
Site: www.gamingcommission.gov.gr Τηλεφωνική γραμμή για την λήψη υπηρεσιών 
υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα παίγνια: 1114 - Η συχνή συμμετοχή στα 
παίγνια ενέχει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας  

14. – Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. 
Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους 
σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, 
απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, 
ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή 
κοινωνικών ταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζημίως των εκατέρωθεν 
υποχρεώσεων της  

15. - Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον 
δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν 
νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε 
ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την 
εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι 
εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως), τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον 
αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.  

16. - Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη Διάρκεια του 
Διαγωνισμού στη σελίδα www.lotaria-sa.gr και στο παραπάνω κατάστημα play 
ΟΠΑΠ της Διοργανώτριας ενώ ́το κοινό́ για οποιαδήποτε επιπλέον μορφή 
πληροφορίας για το διαγωνισμό μπορεί να καλέσει στην γραμμή εξυπηρέτησης 210 
9818199 ή να επικοινωνήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@lotaria-sa.gr.  

 


