
Όροι συμμετοχής:  

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ Η εταιρεία µε την επωνυμία «ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ», η οποία έχει έδρα στον 

ΑΛΙΜΟ, δ/νση ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΕΟΥΣ 42 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Διοργανωτής») 
διοργανώνει προωθητική ενέργεια & κλήρωση µε την ονομασία “ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ” (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 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8 (ΚΑΡΔΙΤΣΑ), από την ΠΕΜΠΤΗ. 14/11/2019 µέχρι την 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 15/11/2018 κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήµατος. 

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. 

Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης, μετά το check-in στο κατάστημα με χρήση της ατομικής κάρτας 
παίκτη του ΟΠΑΠ που διαθέτει και εφόσον επιθυμεί, περνάει την κάρτα του από το ιδικό μηχάνημα 
της Λοταρίας και του εκτυπώνει ένα αριθμημένο κουπόνι δωρεάν, με το κουπόνι έχει την 
δυνατότητα ο επισκέπτης να το  υποδείξει στον υπάλληλο του καταστήματος και έτσι παίρνει 
συμμέτοχη να γυρίσει ς τον τροχό της τύχης δωρεάν και να κερδίσει το αναγραφόμενο δώρο.  
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 
ημέρα της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας. 

4.- Δώρο της Προωθητικής Ενέργειας 
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5.- Παραλαβή του Δώρου. 

Οι νικητές θα παραλάβούν το δώρο από το κατάστημα ΟΠΑΠ PLAY του Διοργανωτή , καθώς και η 
συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής. 

6.- Ευθύνη. 

Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. 

[προστίθενται τα επόμενα, αναλόγως την περίπτωση] 

# ΔΩΡΟ - Η χρήση των δώρων 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 δωροεπιταγής. 

7.- Δημοσιότητα Όρων. 

Οι παρόντες όροι συμμετοχής θα είναι αναρτημένοι στο κατάστημα ΟΠΑΠ PLAY του Διοργανωτή. 

8.- 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, 
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. 

9.- 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). 

 

 



10.- 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 αυτοαποκλειόμενοι 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  

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. 

 

 

 


