
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα Yπηρεσία παρέχεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «Οργανισμός 
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (εφεξής «ΟΠΑΠ Α.Ε.») μέσω του δικτυακού της τόπου: 
http: //www.opap.gr. Η χρήση της παρούσας Υπηρεσίας από τον συνδρομητή/πελάτη (εφεξής 
«Χρήστης») απαιτεί την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης. Συνεπώς, ο 
Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση της Υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το σύνολο ή μέρος των όρων 
αυτών, καλείται να μην προχωρήσει στην αποδοχή των παρόντων όρων και ακολούθως στη χρήση της 
Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι οι κάτωθι όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται, τροποποιούνται, 
μεταβάλλονται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας, ανάλογα και με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό 
καθεστώς, χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ των ανωτέρω, ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους, καθώς η αδιάλειπτη εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας 
συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης. 
 
 
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Η χρήση της παρούσας Υπηρεσίας προϋποθέτει ότι ο Χρήστης είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) 
χρονών καθώς και ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους χρήσης αυτής. 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η παρούσα Υπηρεσία παρέχεται και συνίσταται στην προσωπική ενημέρωση του Χρήστη αναφορικά με 
τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και τους διαγωνισμούς τους οποίους αυτή οργανώνει. Με την 
εγγραφή του Χρήστη στην παρούσα Υπηρεσία, του αποστέλλεται τακτική ηλεκτρονική αλληλογραφία με 
την παραπάνω θεματολογία.  
 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί με οποιοδήποτε τρόπο την Υπηρεσία, να προσθέτει ή 
να αφαιρεί στοιχεία ή/και πληροφορίες από αυτή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της καθώς 
επίσης δύναται να διακόψει για οποιοδήποτε λόγο ή/και χωρίς λόγο τη διάθεση της Υπηρεσίας στο κοινό 
χωρίς καμία σχετική προειδοποίηση.  
 
Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο της Υπηρεσίας δεν έχει σκοπό να ενθαρρύνει ή προκαλέσει το 
Χρήστη σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ή να παρέχει κίνητρα προς το σκοπό αυτό.  
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Το σύνολο του περιεχομένου της Υπηρεσίας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και αντίστοιχα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και διατίθεται δε στο Χρήστη της 
αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, 
χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές, καθώς και 
λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία και 
ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων 
στο διαδικτυακό τόπο της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. 
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή η διανομή των 
κατατεθειμένων εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) ή σημάτων υπηρεσιών, ή περιεχομένου 
βάσεων δεδομένων του ΟΠΑΠ Α.Ε. ή τρίτων δικαιούχων, που καθίστανται προσιτά στον Χρήστη μέσω 
της παρούσας Υπηρεσίας. 
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή και 
αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας 
Υπηρεσίας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της προσωπικής 
ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση του περιεχομένου 
αυτού, υπό την προϋπόθεση πως δεν θα αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον 
προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον Χρήστη της υπηρεσίας. 
 
 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται να προβεί στη λειτουργία 
της Υπηρεσίας ή να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή, χρησιμοποιώντας διαφορετική 
μέθοδο σε σχέση με τις οδηγίες που παρέχει ο διαχειριστής. Ο Χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει την 



Υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και σύμφωνα με τους 
παρόντες όρους ενώ σε αντίθετη περίπτωση η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να αναστείλει ή να σταματήσει την 
παροχή της Υπηρεσίας. 
Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το διαχειριστή σε οποιαδήποτε περίπτωση 
αδυναμίας πρόσβασης στην Υπηρεσία ή αδυναμίας λήψης του προβλεπόμενου στην παρούσα 
κουπονιού. 
Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός χρήστης της Υπηρεσίας και δεσμεύεται ότι θα κάνει ορθή 
χρήση αυτής και δε θα αποκαλύπτει ούτε θα δημοσιεύει στοιχεία της Υπηρεσίας εν γένει σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 
Η παρούσα Υπηρεσία παρέχεται στο Χρήστη χωρίς καμία χρέωση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την εγγραφή του Χρήστη στην παρούσα Υπηρεσία θα του ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα 
και επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και ηλικία. 
Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών αυτών δεδομένων του Χρήστη της Υπηρεσίας 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και τις ισχύουσες διατάξεις της 
εφαρμοστέας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως του νόμου 2472/1997, καθώς και του σχετικού 
διεθνούς δικαίου. 
Ο διαχειριστής δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που παρέχει ο Χρήστης για ενημερωτικούς 
σκοπούς, εκτός αν ο τελευταίος δεν το επιθυμεί. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιοποιούνται με 
οποιονδήποτε τρόπο, ούτε κοινοποιούνται ή αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, με ή χωρίς 
αντάλλαγμα, ούτε αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Τα ως άνω στοιχεία 
χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και 
υποχρεώσεων της παρούσας Υπηρεσίας στην οποία έχει συναινέσει ο Χρήστης. 
Ο Χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να διαγραφεί από αυτήν οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί. 
 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο διαχειριστής λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, ώστε τα στοιχεία και 
πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Υπηρεσία να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Σε κάθε 
περίπτωση, ο διαχειριστής δεν εγγυάται την πληρότητα και την ορθότητα αυτών και δεν ευθύνεται έναντι 
του Χρήστη για οποιαδήποτε ζημία, οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. 
Επίσης, ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι η Υπηρεσία και το περιεχόμενο αυτής θα 
παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ή ότι τα τυχόν λάθη, βλάβες, δυσλειτουργίες ή/και καθυστερήσεις 
θα διορθώνονται άμεσα. Ακόμη, δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή 
οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του Χρήστη παρέχονται χωρίς 
«ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για τυχόν 
ζημιές, βλάβες ή άλλες δυσλειτουργίες που τυχόν προκληθούν στο λογισμικό των συσκευών του 
Χρήστη από ιούς ή/και έτερα επιζήμια συστατικά. 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του Χρήστη, που τυχόν θα 
προκληθεί από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη σελίδα μέσω συνδέσμων (Links) . 
Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του διαχειριστή κατά τρόπο 
αντίθετο προς τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και των σχετικών διατάξεων της 
διεθνούς νομοθεσίας. 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, 
διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 
σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, 
παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς 
των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού 
τόπου και του Χρήστη της Υπηρεσίας και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των 
όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει 
διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα. Οι παρόντες όροι διέπονται και 
ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της 
Αθήνας. 
Για να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τους παρόντες 
όρους χρήσης μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνσηlaw@opap.gr  
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