
 

      

Όροι συµµετοχής στην Προωθητική Ενέργεια/ Διαγωνισµό & 
Κλήρωση 

“ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΑ PLAY” 

Η εταιρεία µε την επωνυµία ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΔΩΡΩΝ η οποία έχει έδρα στην Θεµιστοκλέους 42, Άλιµο 
Αττικής (εφεξής καλούµενη χάριν συντοµίας ως «Διοργανωτής») 
διοργανώνει προωθητική ενέργεια / διαγωνισµό & κλήρωση µε την ονοµα-
σία “ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΑ PLAY” (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»). 

1.- Δικαίωµα Συµµετοχής. Δικαίωµα συµµετοχής στην Προωθητική Ενέργεια 
έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 21 ετών που διαµένει µόνιµα 
και νόµιµα στην Ελλάδα και θα ακολουθήσει όλα τα βήµατα που 
αναφέρονται παρακάτω στον όρο (4). 

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  της ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ.(Δι/νση 
Κολοκοτρώνη 8, Καρδίτσα) από την Δευτέρα 01/1/2018 και ώρα 00:01 
έως τις 23:59.
3.- Δώρο της Προωθητικής Ενέργειας. Από την κλήρωση που θα διεξαχθεί, 
θα αναδειχθούν τέσσερις τυχεροί. Οι τρεις πρωτοι νικητές κερδιζουν απο µια 
δωροεπιταγη των 250 ευρώ για αγορές στα καταστήµατα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ. Ο τέταρτος νικητης κερδιζει ενα κινητό τηλεφωνο Apple iPhone 
8. Νικητής του πρώτου δώρου ανακηρύσσεται ο κάτοχος του λαχνού, του 
οποίου το νούµερο θα εξαχθεί πρώτο από την ηλεκτρονική γεννήτρια. Με 
την ανωτέρω διαδικασία , ανακηρύσσονται και οι υπόλοιποι νικητές της 
κληρώσεως. Έκαστος λαχνός µπορεί να κερδίσει άπαξ και µόνον. Σε 
περίπτωση εξαγωγής του αυτού αριθµού λαχνού 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. 



Για την εξαργύρωση του δώρου απαιτείται, ο τυχερός να προσκοµίσει στο 
κατάστηµα ΟΠΑΠ PLAY  της ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ. (Δι/νση Κολοκοτρώνη 8, Καρδίτσα) 
τον τυχερό λαχνό. Οι τυχεροί για την παραλαβή του δώρου τους θα πρέπει 
να υπογράψουν βεβαίωση/έντυπο παραλαβής για το δώρο που έλαβαν. Τα 
δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα. Σε περίπτωση 
απώλειας του λαχνού, δεν µπορεί µε κανέναν άλλο τρόπο να παραληφθεί 
το δώρο. 

Το δώρο ορίζεται από την ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. και αποκλείεται η µε οποιονδήποτε 
τρόπο µεταβίβασή ή εκχώρησή του, η πώληση, προσφορά προς πώληση, 
δωρεάν διάθεση ή ανταλλαγή του µε άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του µε 
µετρητά. 

4.- 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 συµµετέχουν στον διαγωνι-
σµό και να διεκδικήσουν το δώρο της κλήρωσης. 

Καθενας που θελει να λαβει µερος στην κληρωση µε την εισοδο του στο 
καταστηµα PLAY ΟΠΑΠ Κολοκοτρώνη 8 Καρδίτσα θα ενηµερώνεται απο τον 
εκαστοτε υπαλληλο για την διεξαγωγή της κλήρωσης και εφοσον το θελει ο 
ενδιαφερόµενος θα λάβει εναν τυχερό λαχνο για να λαβει µέρος στην 
κλήρωση. 

Ως «έγκυρη συµµετοχή» νοείται η συµµετοχή που είναι πλήρης ως προς τα 
όλα τα παραπάνω υποχρεωτικά στοιχεία συµµετοχής. 

Διευκρινίσεις 

Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό ΔΕΝ απαιτείται ο επισκέπτης να έχει 
παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι σε Παιγνιοµηχάνηµα. 

5.- Ανάδειξη – Ενηµέρωση Νικητή. Ο Νικητής της Προωθητικής Ενέργειας 
θα αναδειχθεί μετα απο κλήρωση που θα γίνει ηλεκτρονικώς, με 
γεννήτρια τυχαίων αριθμών της εταιρείας ID QUANTIQUE SA και με 
σειριακό αριθμό 13255Α410, αδιαμφισβητήτως πιστοποιημένη στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), στην οποία και θα εισαχθούν, ως 
αριθμοί συμμετέχοντες στην κλήρωση, το σύνολο των διατεθέντων 
λαχνών μέχρι το χρόνο πραγματοποίησης της κλήρωσης. Για την 
κλήρωση, η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. έχει εκδώσει 600 τυχερούς λαχνούς, 
αριθμούμενα από 5.000.001 μέχρι και 5.500.000.

  Στην κλήρωση θα λάβουν µέρος όλες οι συµµετοχές που θα συγκεντρώ-
νονται στην γεννητρια τυχαιων αριθµων  

Ανακοίνωση σχετικά µε τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της κλήρωσης θα 
ευρίσκεται αναρτηµένη στον χώρο του καταστήµατος της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. 
Από την κλήρωση που θα διεξαχθεί, θα αναδειχθούν 4 νικητες που θα 
κερδίσουν απο µια δωροεπιταγη των 250 ευρώ για αγορές στα καταστήµατα 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΗΤΙΚΟΣ και ενα κινητό τηλέφωνο Apple iPhone 8. 



Ο Νικητής της κληρώσεως θα ειδοποιηθεί µε e-mail ή/ και τηλεφωνικώς από 
τον Διοργανωτή, ενώ ανακοίνωση µε το όνοµά του θα αναρτηθεί στον χώρο 
του καταστήµατος ΟΠΑΠ PLAY της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. Εάν δεν καταστεί εφικτό να 
ειδοποιηθεί ο Νικητής εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών, στη θέση του 
υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών νικητής. Οι ενέργειες ειδοποίησης θα 
αποδεικνύονται πλήρως από τη γραπτή καταγραφή του σχετικά επιφορτι-
σµένου υπαλλήλου του Διοργανωτή και η απόφασή του στο ζήτηµα αυτό θα 
είναι οριστική. 

6.- Παραλαβή του Δώρου. Ο νικητής της κληρώσεως θα υποχρεούται να 
προσκοµίσει στο PLAY ΟΠΑΠ στην Κολοκοτρώνη 8 Καρδίτσας τον τυχερό 
λαχνό. Οι τυχεροί για την παραλαβή του δώρου τους θα πρέπει να 
υπογράψουν βεβαίωση/έντυπο παραλαβής για το δώρο που έλαβαν. Τα 
δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα. Σε περίπτωση 
απώλειας του λαχνού, δεν µπορεί µε κανέναν άλλο τρόπο να παραληφθεί 
το δώρο. 

7.- Ευθύνη. Η ευθύνη της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο 
στη διάθεση του Δώρου. Η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. και η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα φέρουν 
καµία ευθύνη, ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε αιτία σχετικά µε το Δώρο 
και την παροχή των υπηρεσιών του πακέτου του ταξιδίου. Η ΛΟΤΑΡΙΑ 
Α.Ε.και η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση που ο 
Νικητής δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει τις προγραµµατισµένες ηµέρες του 
πακέτου για οποιονδήποτε λόγο.  

8.- Δηµοσιότητα Όρων. Οι παρόντες όροι συµµετοχής θα είναι αναρτηµένοι 
στο κατάστηµα ΟΠΑΠ PLAY της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε.  

9.- Τροποποίηση Όρων. Η ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. δικαιούται να παρατείνει, να ανα-
βάλει ή/ και να µαταιώσει την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να 
τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους (συµπερι-
λαµβανοµένων 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 
Ενέργειας, η εταιρεία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Λεωφ. Αθηνών 112, Αθήνα, τηλ. 
210-5798800) ως υπόχρεο πρόσωπο σύµφωνα µε το νόµο περί προσωπικών 
δεδοµένων και ο Διοργανωτής ως εκτελών την επεξεργασία, συλλέγουν από 
τους συµµετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) ονοµατεπώνυµο, β) τηλέφωνο και 
γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), όπως αυτά καταχωρούνται από τους 
ίδιους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή συλλογής στοιχείων.  

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 δηµοσίευσης 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. Μετά την ολοκλήρωση της 
ενέργειας και την παραλαβή του δώρου, τα προσωπικά δεδοµένα των 
συµµετεχόντων θα διαγραφούν. Εξαιρούνται τα στοιχεία των συµµετεχόντων 
οι οποίοι έχουν συναινέσει για την περαιτέρω χρησιµοποίηση των 
προσωπικών δεδοµένων τους για σκοπούς εµπορικής επικοινωνίας και 
προώθησης, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο (check box) στην οθόνη του 
tablet. Τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από 
την ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικά για το σκοπό εµπορικής επικοινωνίας και 
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.  

Οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται ότι, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 
2472/ 1997, όπως ισχύει, διατηρούν το δικαίωµα να γνωρίζουν εάν 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή 
αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας (δικαίωµα πρόσβασης), 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). 

Τα προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε 
τρίτους. 

11.- Αποδοχή των Όρων. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό 
Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά που τυχόν προκύψει θα επιλύεται από τα 
αρµόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Η συµµετοχή στην Προωθητική Ενέργεια 
και τον διαγωνισµό 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 µελλο-
ντικώς 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 

http://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.


